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XXXV WZD SEP – więcej informacji wewnątrz numeru



Ramowy porządek obrad 
XXXV WZD SEP

Dzień poprzedzający
24 czerwca 2010 (czwartek)

Główne wydarzenia dnia:
1. Konferencja „Nowoczesne technologie w energetyce” w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wy-

spiańskiego w Katowicach, ul. Rynek 2 – godz. 10.00 oraz wystawa firm – godz. 11.15
2. Msza św. w intencji członków Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Kościół Mariacki 

w Katowicach, pl. Księdza Emila Szramka – godz. 17.00
3. Zebranie Zarządu Głównego i Rady Prezesów w hotelu „Katowice”, Al. Korfantego 9 

– godz. 18.30.

I dzień WZD SEP
25 czerwca 2010 (piątek)

Główne wydarzenia dnia:
1. Złożenie wieńca pod pomnikiem Powstańców Śląskich – godz. 8.15
2. Część organizacyjna WZD, Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, 

ul. Rynek 2 – godz. 9.30
• otwarcie XXXV WZD, wybór Prezydium Zjazdu
• przyjęcie porządku obrad i regulaminu WZD
• wybór Komisji Zjazdowych
• stwierdzenie prawomocności obrad
• głosowanie w sprawie nadania Członkostwa Honorowego SEP

3. Część oficjalna WZD – godz. 11.00
• wystąpienie przedstawicieli władz Rzeczpospolitej Polski
• wystąpienia zaproszonych Gości
• wręczenie odznaczeń i wyróżnień
• nadanie godności Członka Honorowego SEP

4. Część robocza – godz. 15.15 – 18.00
• sprawozdania ustępujących władz i organów SEP
• dyskusja nad sprawozdaniami
• wybory Prezesa SEP
Zebranie Rady Prezesów w celu wyboru Dziekana Rady.
Koncert w sali koncertowej Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej SYMFONIA Akademii 

Muzycznej w Katowicach, ul. Zacisze 3 – godz. 20.00 – 22.00, w przerwie rozstrzygnięcie 
konkursu im. prof. M. Pożaryskiego.

II dzień WZD
26 czerwca 2010 (sobota),

Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, ul. Rynek 2

Główne wydarzenia dnia – godz. 9.00 – 15.00
1. Wybory członków władz SEP: ZG, GKR, GSK
2. Dyskusja programowa i panel dyskusyjny dotyczący problematyki nowoczesnych 

technologii i najnowszych rozwiązań technicznych w zakresie wytwarzania, przesyłania 
i wykorzystywania energii elektrycznej

3. Wybory członków Komisji Wyborczej
4. Uchwalenie regulaminów
5. Prezentacja proponowanych uchwał WZD
6. Dyskusja i przyjęcie uchwał
7. Zamknięcie obrad WZD.

Po zamknięciu obrad pierwsze zebrania ZG SEP, GKR SEP i GSK SEP.

– Spektakl teatralny w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, 
ul. Rynek 2 – godz. 17.00 – 18.30

– Spotkanie Koleżeńskie w foyer Teatru – godz. 20.00

Imprezy turystyczne towarzyszące XXXV WZD SEP
27 czerwca 2010 (niedziela)

1. Wycieczka do Pszczyny – perły Górnego Śląska
2. Wycieczka do Tarnowskich Gór – historia górnictwa srebra

Na dni 25 i 26 czerwca przewidziana jest dodatkowa oferta dla osób towarzyszących 
uczestnikom Zjazdu.



Szanowni,
Drodzy Czytelnicy!

Uprzejmie zapraszam do lektury nr 6/2010 biuletynu naukowo-technicznego i organizacyjnego  

Spektrum. Część  tekstów zamieszczonych w bieżącym numerze naszego miesięcznika poświęconych 

jest tematyce XXXV Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Zjazd rozpoczyna 

się za kilka dni, w dniu 25 czerwca i będzie obradował w salach Teatru Śląskiego im. Stanisława Wy-

spiańskiego w Katowicach. Przypomnijmy, że to już po raz trzeci delegaci wybrani na Walnych Zgro-

madzenia Delegatów Oddziałów spotykają się w Katowicach, aby podsumować czteroletnią kadencje 

władz naczelnych SEP, dokonać wyboru nowych władz, nakreślić kierunki działań Stowarzyszenia na 

najbliższe lata. Po raz pierwszy było to jeszcze przed wojną, 71 lat temu, gdy w istniejącej do dziś dnia 

Auli Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach przy ul. Krasińskiego 8, w dniu 18 

czerwca 1939 roku rozpoczęło się XI Walne Zgromadzenie Delegatów SEP. Zgromadzeniu towarzyszyła 

podniosła atmosfera wynikająca głównie z ówczesnej sytuacji międzynarodowej. Zjazd  rozpoczął się od 

ogłoszenia ważnej decyzji o połączeniu Stowarzyszenia Elektryków Polskich ze Stowarzyszeniem Tele-

techników Polskich i Polskim Związkiem Inżynierów Elektryków w jedną organizację. Rangi wydarzeniu 

nadawała obecność Prezydenta RP, członka honorowego SEP Ignacego Mościckiego.  Na drugi w historii 

Stowarzyszenia Zjazd SEP Katowice czekały 18 lat. W dniach 13-15 września 1957 roku w salach Pałacu 

Młodzieży w Katowicach przy ul. Mikołowskiej odbył się X Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia 

Elektryków Polskich. Także to wydarzenie miało szczególny charakter ze względu przemiany polityczne 

w kraju. Na Zjeździe podjęto ważkie decyzje uniezależniające SEP od dominującej roli Naczelnej Orga-

nizacji Technicznej. W numerze 7/8 naszego biuletynu zamieścimy obszerną relację ze Zjazdu. 

   W głębi numeru Spektrum zwracam się do członków Stowarzyszenia Elektryków Polskich z ape-

lem o włączenie się do akcji pomocy ofiarom powodzi. Biorąc pod uwagę skalę kataklizmu jest bardzo 

prawdopodobne, że wśród poszkodowanych są członkowie naszego Stowarzyszenia. Udzielenie im 

nawet skromnej pomocy będzie z naszej strony ważnym aktem solidarności i koleżeńskości. Gorąco 

o to apeluję!

  Jak już wspomniałem wcześniej w bieżącym numerze Spektrum ze zrozumiałych względów nie 

zabrakło treści związanych ze Zjazdem. Zamieszczamy ramowy program Zjazdu, skróconą wersję spra-

wozdania ZG SEP oraz pełną wersję sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej SEP.  Zamieszczona jest 

relacja ze spotkania Rady Prezesów w Podlesiach koło Zawiercia. Było to 16. zebranie Rady w kadencji 

2006-2010, a uczestniczyli w nim prezesi oddziałów dwóch kadencji: 2006-2010 i 2020-2014 oraz, co 

cieszy, duża grupa osób towarzyszących. Sporo miejsca w bieżącym numerze Spektrum zajmują działy 

poświęcone sprawom młodzieżowym i konferencjom. 

   A na niebieskich stronach miesięcznika kilka artykułów o tematyce związanej ze sprawami społe-

czeństwa informacyjnego. Zapraszam do lektury.

Warszawa, 15 czerwca 2010 roku

Prezes SEP
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Czasopismo dofinansowywane
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Sprawozdanie z działalności SEP za kadencję
(fragmenty)

Dane statystyczne

Stowarzyszenie Elektryków Polskich liczy aktualnie 23 762 
członków indywidualnych i jest największym polskim stowa-
rzyszeniem naukowo-technicznym. W stosunku do liczby 
członków na koniec poprzedniej kadencji (de facto porównanie 
dotyczy 31 grudnia 2005 roku i 31 grudnia 2009 roku) liczba 
członków indywidualnych wzrosła o 940 osób, czyli o 4,12 %. 
Spośród ogólnej liczby członków nieco ponad 3000 stanowią 
członkowie najmłodsi: uczniowie starszych klas szkół średnich 
i studenci. Wart podkreślenia jest fakt znacznego wzrostu tej 
grupy członków z 2671 w 2006 r. do 3056 na koniec 2009 r. 
(przyrost o 14,4%). Stanowią oni już 12,9% członków SEP 
ogółem. Liczba członków wspierających utrzymuje się na 
poziomie nieco wyższym niż poprzednio i wynosi 203 (na 
koniec grudnia 2005 roku było ich 194). Liczba członków hono-
rowych utrzymuje się na tym samym poziomie co poprzednio. 
Jeżeli Zjazd zaakceptuje propozycję ZG SEP, to z dniem 25 
czerwca zwiększy się o kolejne 8 osób wyłonionych w toku 
procedury składającej się z balotażu członkow honorowych 
i głosowania Rady Prezesów i ZG SEP. W 50 oddziałach 
działa 698 kół zakładowych, terenowych, studenckich. Mimo 
wzrostu liczby członków indywidualnych liczba kół minimal-
nie zmalała, co jak się wydaje wynika z przemian polskiego 
przemysłu i tendencji do łączenia zakładów przemyslowych 
w większe jednostki. Członkowie Stowarzyszenia działają 
w 16 komitetach i 10 sekcjach ogólnostowarzyszeniowych. 
W trakcie kadencji utworzono jedna nową sekcję: Central-
ną Sekcję Energetyki Odnawialnej i Ochrony Środowiska. 
Liczba agend gospodarczych zwiększyła się o dwie kolejne 
utworzone w trakcie kadencji. Obok Biura Badawczego ds. 
Jakości, Centralnego Ośrodka Szkolenia i Wydawnictw oraz 
Izby Rzeczoznawców działalność w tej kadencji rozpoczęły 
Biuro Studiów i Analiz oraz Zakład Innowacyjno-Wdroże-
niowy. Od 2009 roku kontrolę działalności tych jednostek 
prowadzi Rada Nadzorcza ds. Agend powołana decyzją 
ZG SEP w miejsce oddzielnych agend dla poszczególnych 
jednostek działalności gospodarczej. Stowarzyszenie wydaje 
17 czasopism naukowo-technicznych, w tym 7 biuletynów 
oddziałowych. Niemal wszystkie wydawnictwa uzyskują 
dotację z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dwa 
czasopisma znajdują się na prestiżowej liście filadelfijskiej. 
Od lutego 2010 roku Radioelektronik wydawany jest wyłącz-

nie w wersji elektronicznej. W 2010 roku Stowarzyszenie 
rozpoczęło wydawanie czasopisma elektronicznego Audyt 
Energetyczny. Od 1 stycznia 2007 roku na stronie inter-
netowej pojawił się Infosepik, tygodnik informacyjny SEP 
ukazujący się wyłącznie wersji elektronicznej do pobrania 
z głównej strony internetowej SEP. Większość czasopism 
stowarzyszeniowych posiada rady programowe nadzoru-
jące działalność merytoryczną czasopisma. Stowarzysze-
nie Elektryków Polskich jest dość licznie reprezentowane 
w strukturze FSNT NOT. W kadencji federacji na lata 2004-
2008 SEP miało pięciu przedstawicieli do Rady Krajowej 
FSNT NOT, a Zbigniew Lange był wiceprezesem Zarządu 
Głównego Federacji. W jednostkach organizacyjnych fede-
racji działało 11 zgłoszonych przedstawicieli SEP. W obecnej 
kadencji federacji na lata 2008-2012, SEP jest reprezen-
towane w jednostkach federacji przez 19 osób – 14 osób 
w komitetach naukowo-technicznych FSNT-NOT i 5 osób 
w komisjach FSNT-NOT. Liczba przedstawicieli SEP do 
Rady Krajowej nie uległa zmianie. SEP bierze czynny udział 
w organizowanych w FSNT NOT imprezach o charakterze 
naukowo-technicznym.

  

Realizacja uchwał XXXIII WZD

XXXIII Walny Zjazd Delegatów SEP, który odbył się 
w dniach 23-24 czerwca 2006 r. w Łodzi podjął Uchwałę 
Generalną, pięć uchwał szczegółowych, przyznał godności 
członków honorowych SEP, a także przyjął sprawozdania 
ZG, GKR i GSK za kadencję 2002 – 2006 i udzielił absoluto-
rium Zarządowi Głównemu. Ponadto XXXIII WZD przekazał 
Zarządowi Głównemu SEP wnioski zgłoszone na zjeździe do 
analizy i podjęcia stosownych decyzji.

W dniu 19 grudnia 2007 r. obradował w Warszawie XXXIV 
Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SEP, zwołany na 
podstawie uchwały nr 73-2006/2007 Zarządu Głównego SEP 
z dnia 17 października 2007 r. Zjazd dokonał zmian w statucie 
SEP oraz uzupełnił skład Głównego Sądu Koleżeńskiego 
SEP, podjął także uchwałę o obchodach w 2009 r. jubileuszu 
90-lecia SEP i zorganizowaniu Kongresu Elektryki Polskiej. 
Postanowienia XXXIV NWZD SEP stanowią realizację pro-
pozycji poprzednich Zjazdów, w szczególności o celowości 
zorganizowania Kongresu Elektryki Polskiej.

Niniejsze sprawozdanie przygotowane zostało w wersji skróconej przeznaczonej do 
zamieszczenia w zjazdowym numerze biuletynu organizacyjnego i naukowo-techniczne-
go SEP „Spektrum”. Sprawozdanie obejmuje skrócony opis podstawowej działalności 
Stowarzyszenia i jego centralnych jednostek organizacyjnych w kadencji 2006-2010. 
Dane finansowe zawarte są w pełnej wersji sprawozdania, w materiałach dostarczonych 
oddzielnie delegatom na XXXV Walny Zjazd Delegatów SEP w Katowicach. Sprawozdanie 
nie obejmuje szczegółowej informacji o działalności oddziałów, która prezentowana była 
podczas walnych zgromadzeń delegatów oddziałów odbytych w lutym i marcu bieżącego 
roku. 



�

Kierunki działalności SEP w kadencji 2006-2008 wynikały 
z Uchwał zjazdowych podjętych przez XXXIII WZD SEP w Ło-
dzi. Na podstawie dokumentów zjazdowych Zarząd Główny 
opracował „Program ramowy działalności SEP w kadencji 
2006-2010” precyzujący zobowiązania zjazdowe. Dokument 
ten po poddaniu go dyskusji ogólnostowarzyszeniowej został 
zaakceptowany przez ZG SEP w dniu 1 marca 2007 r. Pro-
gram obejmował: 
• działania na rzecz młodzieży, w tym zdefiniowanie no-

wych form działalności zachęcających ludzi młodych do 
wstępowania do SEP, szersze włączenie młodzieży w nurt 
działalności stowarzyszeniowej, 

• działania na rzecz bezpiecznego użytkowania urządzeń 
elektrycznych, 

• wspieranie rozwoju energetyki jądrowej w kraju, 
• współpraca SEP w budowaniu w Polsce społeczeństwa 

informacyjnego,
• udział SEP w działaniach legislacyjnych w obszarach elek-

tryki, współpraca z Sejmem i Senatem oraz instytucjami 
rządowymi w celu przygotowywania analiz i ekspertyz na 
potrzeby i zamówienia tych instytucji,

• uczestnictwo w działalności normalizacyjnej,
• nadawanie certyfikacji, rekomendacji i medali Prezesa 

SEP,
• stałe aktualizowanie podręczników, poradników, norm 

i przepisów z dziedziny elektryki, pozyskiwanie cenionych 
autorów, recenzowanie artykułów I wydawnictw SEP, 

• współpraca z pokrewnymi organizacjami, stowarzyszenia-
mi i izbami zawodowymi i Gospodarczymi oraz z organi-
zacjami międzynarodowymi w dziedzinie elektryki.

Zarząd Główny SEP, realizując ustalenia XXXIII WZD, 
XXXIV NWZD SEP swoją działalność w kadencji 2006-2010 
skoncentrował na poniżej wymienionych.
1. Działania na rzecz młodzieży poprzez: 

• organizowanie corocznych Ogólnopolskich Dni Młodego 
Elektryka (ODME),

• utworzenie Studenckiej Rady Koordynacyjnej,
• reaktywowanie po kilkuletniej przerwie przyznawania 

stypendiów SEP dla uczniów szkół średnich, studentów 
oraz doktorantów,

• wprowadzenie do regulaminu działalnia IRSEP funk-
cji „asystenta rzeczoznawcy”, dającej studentom 
możliwość pracy i zdobywania doświadczeń zawodo-
wych,

• zorganizowanie Konkursu na wyróżniającego się na-
uczyciela, opiekuna i sojusznika młodzieży,

• organizowanie corocznych konkursów dla młodzieży, 
m.in.: olimpiady wiedzy elektrycznej EUROELEKTRA, 

• ustalenie regulaminów: Olimpiady Elektrycznej 
i Elektronicznej „EUROELEKTRA”, Ogólnopolskiego 
Konkursu na Najlepszą pracę dyplomową w zakresie 
jakości i efektywnego użytkowania energii elektrycznej 
SEP, Konkursu im. prof. M. Pożaryskiego za najlepsze 
artykuły młodzieżowe opublikowane w czasopismach 
elektrycznych – organach SEP.

2. Działania statutowe – organizacyjne poprzez:
• organizowanie elektronicznej bazy członków SEP 

i wydanie nowych legitymacji członków,
• organizację I Kongresu Elektryki Polskiej i obchodów 

rocznicy 90-lecia SEP,

• rozwinięcie działalności nowych agend SEP – BSiA 
(Biuro Studiów i Analiz) oraz ZIW (Zakład Innowacyj-
no-Wdrożeniowy), w szczególności na pozyskiwanie 
środków na realizację przygotowanych przez te agendy 
zadań,

• aktualizację regulaminów Zarządu Głównego, Prezy-
dium ZG SEP, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego 
Sądu Koleżeńskiego dla ich dostosowania do znoweli-
zowanego Statutu SEP,

• powołanie nowego składu Centralnej Komisji Norm 
i Przepisów Elektrycznych i nowego składu zarządu 
oraz komisji rewizyjnej fundacji PRO CAMAC,

• ustalenie nowego regulaminu działania IRSEP, który m.in. 
umożliwia działalność studentów w strukturach Izby,

• ustalenie regulaminów: Sekcji Energetyki Odnawialnej 
i Ochrony Środowiska SEP, Polskiego Komitetu Jakości 
i Efektywnego Użytkowania Energii Elektrycznej SEP, 

• przyjęcie harmonogramu działań do projektu budżetu 
SEP na kolejne lata kadencji,

• zatwierdzenie porozumienia zawartego między oddzia-
łami OW i OEIT o współwłasności Ośrodka Rzeczo-
znawstwa SEP w Warszawie,

• przygotowanie corocznych umów z Ministerstwem 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dofinansowanie, 
niektórych czasopism SEP i organizowanych przez 
Stowarzyszenie konferencji naukowo-technicznych, 

• popularyzację działalności stowarzyszeniowej poprzez 
organizowanie konkursów na najaktywniejsze koło SEP 
i na najlepsze prace opublikowane w czasopismach 
naukowo-technicznych SEP.

3. Działania na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego 
poprzez:
• uczestnictwo w organizacji KRESI – Koalicji na rzecz 

Społeczeństwa Informacyjnego; stowarzyszenie jest 
jednym z 10 założycieli koalicji i czynnie uczestniczy 
w jej pracach,

• organizowanie corocznych obchodów Światowego 
Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego; 
Konferencja Okrągłego Stołu (KOS) to stały element 
obchodów ŚDTiSI i corocznie jest objęta patronatem 
Marszałka Sejmu. 

4. Uczestniczenie w działalności normalizacyjnej poprzez:
• przejęcie prowadzenia sekretariatu Międzynarodowego 

Komitetu Technicznego z elektrotermi przemysłowej 
– jednego sekretariatu z obszaru elektrotechniki pro-
wadzonego przez strone polską,

• prowadzenie sekretariatów trzech komitetów, 
• wydawanie i aktualizację norm SEP.

5. Utrzymywanie stałego kontaktu z Ministerstwem Gospo-
darki i Ministerstwem Infrastruktury jak też z komisjami sej-
mowymi i senackimi; udział prezesa i Sekretarz Generalnej 
w pracach Sejmowej Podkomisji ds. Energetyki pozwolił na 
odpowiednio szybką reakcję na propozycję zmian zapisu 
Prawa energetycznego w sprawie zniesienia okresowości 
nadawania uprawnień kwalifikacyjnych i w efekcie zapo-
bieżenie tej niekorzystnej zmianie.

6. Stałe i silne wspieranie inwestycji w polską energetykę 
jądrową.

7. Dbałość o aktualizację przekazywanej wiedzy tech-
nicznej w publikacjach i podczas szkoleń, konferencji 
i seminariów.
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8. Dbałość o wysoką jakość produktów elektrycznych po-
przez:
• przyznawanie wyróżnień SEP dla osób i instytucji wy-

różniających się w działalności w zakresie elektryki, 
• akceptowanie imprez targowych objętych patronatem 

SEP w kolejnych latach kadencji,
• zaktualizowanie regulaminu przyznawania Medalu 

Prezesa SEP.
9. Podjęcie działań na rzecz upamiętnienia ludzi zasłużonych 

dla rozwoju elektryki i polskiego ruchu stowarzyszeniowego 
oraz przemysłu polskiego poprzez:
• zorganizowanie obchodów Międzynarodowego Dnia 

Elektryki,
• postanowienie (w uzgodnieniu z Zarządem Głównym 

Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej 
i Stosowanej) o uczczeniu pamięci polskich uczonych 
zasłużonych dla rozwoju polskiej elektryki: roku 2007 
jako Roku prof. Tadeusza Cholewickiego, roku 2008 
jako Roku prof. Stanisława Szpora, roku 2009 jako Roku 
prof. Bronisława Sochora, 

• upamiętnienie roku 2010 jako Roku prof. Stanisława 
Fryzego oraz wydanie monografii;

• wydanie monografii prof. Alfonsa Hoffmanna i zorgani-
zowanie cyklu konferencji mu poświeconych, a także 
szereg innych przedsięwzięć.

10. Utrzymywanie kontaktów z organizacjami międzynarodo-
wymi z innych krajów, w tym zwłaszcza z: EUREL.FISUEL, 
UIE, IEEE, CIE, VDE i inne. 

11. Zawarcie umów o współpracy w zakresie elektryki z pod-
miotami polskimi, a także zagranicznymi.

Poza przedstawionymi powyżej zadaniemi programo-
wymi zadań realizowano wiele istotnych, bieżących zadań 
w działalności Stowarzyszenia, m.in.: 

• specjaliści sekcji i komitetów opiniowali projekty ustaw 
i zarządzeń resortowych oraz uczestniczyli w spotka-
niach uzgodnieniowych tych dokumentów,

• SEP patronowało ważniejszym imprezom wystawien-
niczym oraz przyznawało Medal Prezesa SEP – w celu 
wspierania nowoczesności, innowacyjności oraz jakości 
w technologiach i urządzeniach elektrycznych,

• rozpowszechniano wiedzę o innowacjach technicznych 
i promowano je poprzez publikacje w czasopismach 
SEP i na stronach internetowych SEP;

• w ramach działalności normalizacyjnej SEP prowadzono 
trzy sekretariaty Komitetów Technicznych (KT), opinio-
wano wiele dokumentów normalizacyjnych, rozwinięto 
opracowywanie i wydawanie komentarzy normalizacyj-
nych SEP z wykorzystaniem logo PKN, na podstawie 
zawartych porozumień SEP z Polskim Komitetem 
Normalizacyjnym; w 2009 r., w ramach przeprowadzo-
nej w PKN weryfikacji Komitetów Technicznych, SEP 
zarekomendowało kilkudziesięciu członków SEP do 
prac w KT PKN.

Podstawowe zadania ujęte w „Programie ramowym dzia-
łalności SEP w kadencji 2006 – 2010”, wynikające z uchwał 
zjazdowych XXXIII WZD SEP zostały zrealizowane. 

Działalność SEP w latach 2006 – 2010 można zestawić 
w następujących grupach:
• działalność statutowo-organizacyjna,

• działalność naukowo-techniczna,
• działalność w zakresie uprawnień zawodowych, działal-

ność komisji kwalifikacyjnych SEP,
• działalność SEP w zakresie normalizacji i przepisów elek-

trycznych,
• działalność SEP na rzecz młodzieży,
• współpraca SEP z zagranicą,
• działalność promocyjna,
• działalność gospodarcza.

W kadencji 2006–2010 odbyły się 43 posiedzenia ZG oraz 
37 posiedzeń prezydium ZG. Na wszystkich posiedzeniach 
omawiane były jako stałe punkty: informacje Prezesa SEP, 
sprawozdania sekretarz generalnej z realizacji postanowień 
z poprzednich zebrań i z prac bieżących między zebra-
niami, bieżące informacje skarbnika o sytuacji finansowej 
Stowarzyszenia, sprawy wniesione przez członków władz 
oraz wnioski Centralnej Komisji Odznaczeń i Wyróżnień. 
Dodatkowo realizowano i omawiano sprawy bieżące Stowa-
rzyszenia. XXXIV Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SEP 
obradujący w dniu 19 grudnia 2007 r. w Warszawie, oprócz 
dokonania zmian w statucie SEP uzupełnił skład Głównego 
Sądu Koleżeńskiego. Zjazd podjął także uchwałę o obchodach 
w 2009 r. jubileuszu 90-lecia SEP i zorganizowaniu Kongre-
su Elektryki Polskiej. Tematyka posiedzeń ZG SEP została 
zawarta w protokółach, które są zamieszczane na stronach 
internetowych http://www.zgsep.pl udostępnionych członkom 
ZG SEP, prezesom oddziałów SEP oraz GKR SEP. Działal-
ność organizacyjną SEP wspomagała Centralna Komisja 
Organizacyjna SEP. W kadencji 2006-2010 CKO zaopiniowała 
kilkadziesiąt projektów regulaminów dotyczących działalności 
różnych jednostek organizacyjnych SEP, przyznawania medali 
i regulaminów konkursów SEP. 

Rada Prezesów SEP jest organem opiniodawczym. Za-
sady jej działalności ujęte są w Regulaminie Rady Prezesów 
SEP. W kadencji 2006 – 2010 w skład Rady Prezesów SEP 
wchodzili: prezes SEP Jerzy Barglik i prezesi oddziałów SEP; 
na dziekana Rady Prezesów został wybrany Jerzy Szastałło 
– prezes Oddziału Warszawskiego SEP. W mijającej kadencji 
Rada Prezesów SEP obradowała 16 razy. Zgodnie ze statutem 
oraz regulaminem Rada opiniowała m. in.: kierunkowe opraco-
wania i programy strategiczne działania SEP, m.in. „Program 
ramowy działalności SEP w kadencji 2006 – 2010”, budżet 
SEP na kolejne lata kadencji, zasady gospodarki finansowej 
i działalności gospodarczej wysokość składki członkowskiej 
oraz zasady jej opłacania i podziału, sprawozdania z działal-
ności SEP w kolejnych latach kadencji.

Podczas spotkań Rady Prezesów jej członkowie wy-
mieniali się doświadczeniami w różnych sprawach, m.in. 
dotyczących rzeczoznawstwa, szkoleń, działalności komisji 
kwalifikacyjnych SEP. 

Statutowym organem wykonawczym Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich jest Biuro SEP składające się z sześciu  
działów, usytuowane przy ZG SEP. Biuro SEP jest kierowane 
przez sekretarz generalną SEP, Jolantę Arendarską. Nadzór 
nad działalnością sekretarz generalnej sprawuje prezes SEP. 
Stan zatrudnienia biura SEP w całej kadencji był na zbliżonym 
poziomie i wynosił 16 osób (14,75 et. na koniec 2009 r.). Biuro 
SEP realizuje zadania wynikające z bieżących dyspozycji 
i uchwał władz stowarzyszenia oraz zapewnia obsługę i po-
moc administracyjno-organizacyjną, prawną oraz księgową 
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(z wyjątkiem oddziałów posiadających osobowość prawną) 
ZG SEP oraz jednostkom naukowo-technicznym Stowarzy-
szenia. W czerwcu 2008 r. dokonano zmian organizacyjnych 
związanych z utworzeniem Sekretariatu Prezesa SEP oraz 
zostało ustanowione stanowisko zastępcy sekretarza gene-
ralnego SEP. Od dnia 15 września 2008 r. obsługa kadrowa 
pracowników COSiW SEP jest prowadzona przez Dział Orga-
nizacyjny Biura SEP. Poniżej omówiona zostanie działalność 
Biura w mijającej kadencji.

W zakresie obsługi biurowo-technicznej władz naczelnych 
i organów SEP Biuro SEP przygotowywało i obsługiwało 
zebrania Zarządu Głównego SEP, Prezydium ZG SEP, Rady 
Prezesów SEP, sekcji, komitetów i komisji SEP. Pracownicy 
Biura przygotowywali i składali wnioski o dotacje z zakresu 
działalności wspomagającej badania naukowe w Minister-
stwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, organizację konferen-
cji, dofinansowanie czasopism i działalność archiwum oraz 
organizację olimpiady EUROELEKTRA dofinansowanych 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz przygotowywali 
ich rozliczenia. 

Do zadań Działu Prezydialnego należało załatwianie 
formalności związanych z przyznawaniem medali, tytułów 
i wyróżnień SEP oraz wyróżnień FSNT-NOT, utrzymywanie 
kontaktów z członkami wspierającymi SEP. We współpracy ze 
specjalistami sekcji i komitetów technicznych, dział naukowo-
techniczny biura przygotował wiele opinii do otrzymywanych 
z poszczególnych ministerstw projektów ustaw i rozporządzeń 
z zakresu szeroko rozumianej elektryki. 

Od 2008 r. organizowana jest przez dział organizacyjny 
baza danych członków SEP, umożliwiająca wydruk i wydawa-
nie nowych legitymacji członków SEP (przy ścisłej współpracy 
z prezesem Oddziału Nowohuckiego – Krzysztofem Ziębą). 
Pierwsze takie legitymacje otrzymali członkowie Oddziału 
Siedleckiego SEP. Do końca 2009 r. około 30% członków 
SEP otrzymało już nowe legitymacje członkowskie.

Powstały w roku 2007 dział prawny w Biurze SEP prowadzi 
sprawy sądowe oraz opiniuje zawarte umowy i porozumienia. 
W ramach działalności stowarzyszeniowej udziela również 
porad prawnych oddziałom SEP oraz agendom SEP.

Dział naukowo–techniczny biura SEP występuje do Urzędu 
Regulacji Energetyki o powołanie komisji kwalifikacyjnych SEP 
(dla oddziałów SEP), zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. Dokumenty związane z powoływaniem i działalnością 
komisji kwalifikacyjnych są archiwizowane w Biurze SEP.

Biuro SEP współdziała z organami decyzyjnymi i opinio-
twórczymi (z Ministerstwem Gospodarki, z Ministerstwem 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z Ministerstwem Infrastruktury, 
z Urzędem Regulacji Energetyki i innymi stowarzyszeniami 
naukowo-technicznymi) w zakresie sprawdzania i uznawania 
kwalifikacji. 

Biuro SEP koordynuje pracę Izby Rzeczoznawców: przy-
gotowuje dokumentację w celu udzielenia rekomendacji SEP 
przyznawanych ubiegającym się o nie firmom. W biurze SEP 
prowadzona jest baza danych rzeczoznawców i specjalistów 
SEP. 

Biuro SEP udziela krótkich wyjaśnień i porad korespon-
dentom zewnętrznym w sprawach: prawa energetyczne-
go, przepisów wykonawczych, prawa budowlanego oraz 
w sprawach technicznych, udziela także porad i informacji 
dotyczących Stowarzyszenia. W kadencji udzielono około 450 
odpowiedzi na e-maile korespondentów zewnętrznych.

Biuro SEP, zgodnie z decyzjami prezesa SEP i ZG, wspo-
maga nawiązywanie kontaktów roboczych i organizowanie 
spotkań i współpracy z władzami i urzędami centralnymi (Sej-
mem, Senatem, Kancelarią Prezydenta RP, ministerstwami, 
Urzędem Regulacji Energetyki, Urzędem Komunikacji Elektro-
nicznej i innymi), z izbami gospodarczymi, przedsiębiorstwami, 
a także z Polskim Komitetem Normalizacyjnym w zakresie 
normalizacji (m.in. SEP prowadzi dwa sekretariaty Komitetów 
Technicznych PKN) i Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Tech-
nicznych NOT, m.in. kierując swoich przedstawicieli do pracy 
w jednostkach Federacji. 

Prowadzona jest akcja informacyjna o wszystkich impre-
zach organizowanych przez jednostki organizacyjne SEP. 
Biuro SEP wspomaga organizację konferencji naukowo-tech-
nicznych SEP – promuje je na głównej stronie internetowej 
SEP, sporządza plan imprez organizowanych przez SEP na 
dany rok, czynnie włącza się w organizowanie obchodów 
Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informa-
cyjnego i imprez towarzyszących. Biuro przygotowuje propo-
zycje targów do objęcia patronatem SEP, współuczestniczy 
w organizacji konkursów o Medal Prezesa SEP przyznawany 
podczas tych targów. Biuro opracowało i podjęło realizację 
kampanii społecznej „Bezpieczna Elektryczność” kierowanej 
do najmłodszych.

W roku 2009 – jubileuszowym roku SEP – zorganizowane 
zostały 4 konferencje prasowe w Centrum Prasowym PAP, 
których tematyka poświęcona była sprawom cen energii 
elektrycznej, polityce energetycznej Polski, perspektywom 
energetyki jądrowej w Polsce, problemom bezpieczeństwa 
energetycznego Polski. Podawane były także bieżące infor-
macje o przygotowywanym I Kongresie Elektryki Polskiej, 
w dniach 2-4 września w Politechnice Warszawskiej, organi-
zowanym przez Biuro SEP. Dużą rolę odgrywają informacje 
o życiu Stowarzyszenia zamieszczane na stronach interne-
towych SEP (http://www.sep.com.pl) w tym ukazujący się od 
grudnia 2006 r. tygodnik Infosepik. Obecnie strony internetowe 
SEP odwiedzane są ponad 800 razy dziennie. W 2010 r. prze-
kazano do PAP 15 informacji przedstawiających stanowisko 
SEP w wielu ważnych dla polskiej elektryki sprawach, m.in. 
o prawie energetycznym, o małych elektrowniach wodnych, 
o wykorzystaniu transportu kolejowego do przewozu TIR-ów, 
a także o sprawach bieżących SEP. Informacje te można 
znaleźć na stronach internetowych SEP oraz w serwisie 
prasowym PAP.

W ramach międzynarodowej współpracy SEP Biuro 
korespondencje z instytucjami zagranicznymi, przygoto-
wuje wyjazdy zagraniczne przedstawicieli SEP, organizuje 
wyjazdowe misje gospodarcze na targi zagranicą. Biuro 
opracowało projekty porozumień o współpracy z instytucjami 
zagranicznymi. 

Dział naukowo–techniczny Biura wspólnie z sekretarz 
generalną, opiniował programy nauczania w zawodach: 
technik elektryk, elektromonter pogotowia energetycznego, 
elektromonter sprzętu AGD, elektromonter elektryk zakłado-
wy, elektromonter reklam świetlnych, elektromonter instalacji 
elektrycznej. Wziął udział w pracach Zespołu Ekspertów 
powołanego w ramach projektu „Opracowanie bilansu kwa-
lifikacji i kompetencji dostępnych na rynku pracy w Polsce 
oraz modelu Krajowych Ram Kwalifikacji” realizowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III 
– Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 – Otwartość 
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systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, 
poddziałanie 3.4.1. – Opracowanie i wdrożenie Krajowego 
Systemu Kwalifikacji, którego beneficjentem jest Ministerstwo 
Edukacji Narodowej. Prace zakończyły się raportem przed-
łożonym do MEN.

Konferencje, seminaria i imprezy naukowo-techniczne 
organizowane były przez oddziały, sekcje i komitety SEP; 
COSiW – samodzielnie lub we współpracy z COSiW i różnymi 
podmiotami zewnętrznymi. Z okazji obchodów Światowego 
Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego oraz 
obchodów Międzynarodowego Dnia Elektryki organizowano 
związane tematycznie seminaria i okolicznościowe wystawy.

W kadencji 2006 – 2010 r. centralne jednostki naukowo-
techniczne SEP były organizatorem lub jednym z głównych 
współorganizatorów ponad 250 imprez naukowo-technicz-
nych o zasięgu ogólnokrajowym. Zorganizowano między 
innymi 2 kongresy, 115 konferencji naukowo-technicznych, 
52 seminaria i sympozja oraz ponad 80 innych imprez. 

Na szczególną uwagę zasługują imprezy zorganizowane 
z okazji 90. rocznicy założenia Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich. Jubileusz ten, objęty honorowym patronatem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, 
zainaugurował Koncert Jubileuszowy, który odbył się w Sali 
Wielkiej Zamku Królewskiego w dniu 17 czerwca 2009 r., 
a uwieńczeniem obchodów był I Kongres Elektryki Polskiej 
odbywający się w dniach 2-4 września 2009 r. w Warszawie 
w salach Politechniki Warszawskiej. Kongres został objęty 
honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra 
Gospodarki Waldemara Pawlaka i odbywał się pod hasłem 
„Elektryka polska – tradycja, teraźniejszość i przyszłość”. 
W Kongresie wzięło udział około 500 osób z kraju i zagranicy 
reprezentujących środowisko elektryków wszystkich spe-
cjalności, przedstawicieli rządu, nauki, uczelni technicznych 
i studenckich kół naukowych, przedsiębiorstw o charakterze 
elektrycznym, organizacji pozarządowych i samorządowych. 
Nadesłano liczne adresy gratulacyjne, m.in. byłego Prezy-
denta RP Lecha Wałęsy. Głównym sponsorem Kongresu była 
firma Elektrobudowa SA, członek wspierający SEP.

Wyniki obrad I Kongresu potwierdziły dominującą rolę 
elektryki w postępie cywilizacyjnym i wskazały na nowe jej 
zastosowania ukierunkowane na rozwój i innowacyjność 
oraz badania naukowe w warunkach harmonijnego i trwałego 
współistnienia człowieka i biosfery. Kongres wypracował wnio-
ski, które zostały przekazane odnośnym władzom rządowym 
do wykorzystania przy opracowywaniu i realizacji planów 
rozwojowych kraju. Wiele imprez okolicznościowych dla 
uczczenia Jubileuszu zorganizowały także oddziały SEP. 

Stowarzyszenie obejmowało corocznie patronatem wybra-
ne imprezy targowo-wystawiennicze, na których przyznawano 
Medal Prezesa SEP szczególnie wyróżniającemu się wyrobowi 
lub usłudze prezentowanej na imprezie. Działalność ta cieszy 
się dużym zainteresowaniem firm i niewątpliwie przyczyniła się 
do promocji polskich wyrobów oraz popularyzacji SEP w śro-
dowisku przemysłowo-gospodarczym z dziedziny elektryki. 

Znacząca jest aktywność oddziałów SEP, które organizo-
wały liczne imprezy naukowo-techniczne, wystawy, odczyty, 
szkolenia i inne imprezy, w których łącznie rocznie brało udział 
ponad 30 tysięcy osób. 

Ważnym elementem działalności SEP jest wywieranie 
wpływu na podnoszenie poziomu szkolnictwa technicznego 
w Polsce, przeprowadzanie szkoleń i egzaminów powierdza-

jących posiadanie kwalifikacji zawodowych. Sprawami tymi 
zajmowały się: Centralna Komisja Szkolnictwa Elektrycznego 
SEP i Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych i Specjali-
zacji Zawodowej Inżynierów SEP. 

W sprawy szkolenia elektryków zaangażowane były 
również sekcje, komitety SEP i COSiW, które organizowały 
wiele kursów szkoleniowych, m.in. w zakresie elektrotech-
niki, ochrony katodowej dla inspektorów urzędów dozoru 
technicznego oraz oddziaływania fal elektromagnetycznych 
na organizm. 

Specjalistyczne szkolenia w zakresie systemów jakości 
(według norm ISO 9000 i EN 5000 oraz dyrektyw Nowego 
Podejścia i znakowania CE) prowadziło BBJ SEP.

W ramach prowadzonej działalności szkoleniowej 
i egzaminacyjnej oddziały SEP zorganizowały wiele kursów 
i egzaminów kwalifikacyjnych, dokształcających, umożliwia-
jących uzyskanie uprawnień w zawodzie, oraz w zakresie 
bhp i p.poż. 

Kompleks spraw związanych z uprawnieniami zawodo-
wymi wymagający dużego zaangażowania i pracy wszystkich 
zainteresowanych jednostek organizacyjnych SEP prowadziła 
Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych i Specjalizacji 
Zawodowej Inżynierów SEP (CKUZiSZI). 

W kadencji 2006-2010 priorytetowe działania Komisji 
dotyczyły spraw komisji kwalifikacyjnych SEP i obejmowały:
• akcję powoływania przez URE, na wniosek SEP, komisji 

kwalifikacyjnych, sukcesywne monitorowanie przebiegu 
powoływania KK oraz rozwiązywanie problemów związa-
nych z ich funkcjonowaniem,

• oorganizowanie corocznych seminariów konsultacyjno-
szkoleniowych dla przewodniczących KK i przewodni-
czących oddziałowych rad nadzorczych ds. KK z udzia-
łem przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Urzędu 
Regulacji Energetyki i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego,

• przeprowadzenie analizy danych sprawozdawczych dot. 
funkcjonowania KK w oddziałach SEP, przeanalizowanie 
działalności Oddziałowych Rad Nadzorczych ds. Komisji 
Kwalifikacyjnych.
Na koniec 2009 r. w oddziałach SEP działały 103 komisje 

kwalifikacyjne, z czego 32 KK miały pełne uprawnienia do 
egzaminowania: w grupach 1 (elektryczne), 2 (cieplne) i 3 
(gazowe). W grupie I egzaminować mogą 94 komisje, w grupie 
II – 50 komisji, a w grupie III – 41 komisji. W latach 2006-2009 
komisje te przegzaminowały łącznie ponad 253 tys. osób. 

Ponadto CKUZiSZI SEP służyła merytoryczną pomocą 
Oddziałowym Radom Nadzorczym ds. KK w zakresie orga-
nizacji seminariów i szkoleń członków KK w Oddziałach SEP. 
Przewodniczący Komisji opracował materiał nt. uprawnień 
zawodowych dla elektryków i zasad ich uzyskiwania, który zo-
stał opublikowany przez Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 
w ramach porozumienia SEP-WNT.

W okresie sprawozdawczym CKUZiSZI SEP zajmowała 
się również sprawami uprawnień budowlanych dla elektryków; 
należy tu wymienić:
• udział przedstawicieli SEP w organach Polskiej Izby Inży-

nierów Budownictwa oraz w organach izb okręgowych, 
• mobilizację oddziałów SEP do włączenia się w rozwój 

działalności Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa, 
głównie w zakresie współorganizowaniu imprez naukowo-
technicznych.
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Sprawami normalizacji i przepisów elektrycznych zajmo-
wała się Centralna Komisja Norm i Przepisów Elektrycznych 
kierowana obecnie przez Mieczysława Heringa. SEP ściśle 
współpracuje w dziedzinie normalizacji z Polskim Komitetem 
Normalizacyjnym, m.in. w Radzie Normalizacyjnej przy PKN 
zasiada przedstawiciel SEP – Mieczysław Hering. Obecnie 
w skład Komisji wchodzą 24 osoby reprezentujące 15 od-
działów SEP.

Do głównych zadań komisji należą: aktywny współ-
udział SEP w działalności normalizacyjnej PKN, opiniowa-
nie dokumentów normalizacyjnych polskich, europejskich 
i międzynarodowych, a także rozwój norm SEP, wydawanie 
komentarzy SEP.

Członkowie CKNiPE na przełomie roku 2006/2007 aktyw-
nie włączyli się w prace związane z nowelizacją Prawa budow-
lanego, Rozporządzenia Ministra Budownictwa dotyczącego 
warunków technicznych, jakim mają odpowiadać budynki oraz 
Ustawy O normalizacji oraz rozporządzeń wykonawczych tych 
regulacji prawnych. 

Do najważniejszych tematów należała sprawa nowelizacji 
normy N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne 
linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Ustalono, że Zespół 
Autorski podejmuje się aktualizacji tej normy, oczekuje się, 
że PTPIREE włączy się do realizacji tego tematu – tak jak to 
było w przypadku opracowania dotychczasowego wydania tej 
normy. Nawiązana zostanie również współpraca z Komitetem 
ds. Terminologii Elektrycznej SEP, Centralnym Kolegium 
Sekcji i Instalacji Elektrycznych SEP.

Troska o zwiększenie udziału ludzi młodych w działalności 
i władzach Stowarzyszenia jest jednym z głównych zaleceń 
wielu Walnych Zjazdów Delegatów SEP, w tym XXXIII WZD 
SEP w 2006 r. w Łodzi. Organizowaniem i koordynowaniem 
działalności na rzecz młodzieży zajmowała się Centralna 
Komisja Młodzieży i Studentów SEP i Studencka Rada Ko-
ordynacyjna SEP.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich zorganizowało, na 
szczeblu centralnym, konkursy o charakterze ogólnopolskim, 
których celem jest stworzenie przez SEP dodatkowej zachęty 
dla młodzieży i studentów m.in. do podejmowania prac dy-
plomowych ambitnych i o wysokim poziomie. 

Głównym organizatorem konkursu im. prof. Jerzego Igna-
cego Skowrońskiego na najlepszą pracę magisterską z zakre-
su elektrotechnologii i materiałoznawstwa elektrotechnicznego 
jest Polski Komitet Materiałów Elektrotechnicznych SEP.

Polski Komitet Optoelektroniki SEP był organizatorem 
kolejnych edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą 
pracę dyplomową z dziedziny optoelektroniki im. prof. Adama 
Smolińskiego. Laureaci konkursu odebrali nagrody i dyplomy 
z rąk prezesa SEP Jerzego Barglika i przewodniczącego 
Komitetu prof. Wiesława Wolińskiego, podczas spotkania 
świąteczno-noworocznego SEP w salach Warszawskiego 
Domu Technika.

Do każdej edycji konkursu im. prof. Mieczysława Pożary-
skiego na najlepsze artykuły opublikowane w czasopismach 
SEP nominowano ponad trzydzieści artykułów (w tym także 
wieloczęściowych) zgłoszonych przez redakcje czasopism 
SEP. Pracami Jury konkursu tradycyjnie już kierował prof. 
Mieczysław Hering. 

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu ja-
kości energii elektrycznej organizowany jest przez Polski 
Komitet SEP ds. Jakości i Efektywnego Użytkowania Energii 

Elektrycznej SEP we współpracy z Oddziałem Krakowskim 
SEP. W mijającej kadencji odbyły się dwie edycje konkursu 
w 2006 r. i w 2008 r.

Istotną dla pełnienia misji SEP jest corocznie organizowa-
na olimpiada EUROELEKTRA – jedna z najbardziej znanych 
olimpiad z wiedzy elektrycznej i elektronicznej w Polsce, 
ciesząca się dużym uznaniem wśród uczniów i nauczycieli. 
Celem Olimpiady jest pogłębianie wiedzy i umiejętności 
zawodowych uczniów oraz lepsze przygotowanie do nauki 
w szkołach wyższego stopnia. Olimpiada sprzyja także na-
wiązywaniu współpracy oraz wymianie doświadczeń między 
nauczycielami, pracownikami naukowo-dydaktycznymi wyż-
szych uczelni technicznych oraz pracownikami przemysłu. Za 
poziom merytoryczny olimpiady odpowiada Komitet Główny 
Olimpiady, w skład którego wchodzą m.in. nauczyciele akade-
miccy, członkowie Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz 
nauczyciele średnich szkół technicznych. 

W kolejnych edycjach olimpiady brało udział przeszło 
2000 uczniów z ponad stu szkół z całej Polski. Organizato-
rem EUROELEKTRY jest Oddział Bydgoski SEP; w 2010 r. 
Oddział zorganizował już 12 edycję olimpiady. Laureaci olim-
piady oprócz nagród rzeczowych otrzymują zaświadczenia 
upoważniające do przyjęcia na większość wyższych uczelni 
technicznych z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego 
oraz są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdza-
jącego kwalifikacje zawodowe.

Celem konkursu na wyróżniającego się nauczyciela, opie-
kuna i sojusznika młodzieży jest wyłonienie wyróżniających się 
nauczycieli, opiekunów i sojuszników młodzieży oraz promo-
wanie ich działalności wśród społeczności elektryków. 

Siedemnaście oddziałów SEP zorganizowało dla młodzie-
ży liczne konkursy z nagrodami na najlepsze prace dyplomowe 
absolwentów szkół elektrycznych i elektronicznych. Były to 
konkursy na wyższych uczelniach na najlepsze prace magi-
sterskie, inżynierskie oraz w szkołach średnich na najlepsze 
prace technika, konkursy na najlepszy program komputerowy 
i z wiedzy z zakresu elektryki. 

Po kilku latach przerwy, w 2007 r., wznowiona została dzia-
łalność przyznawania stypendiów SEP studentom wyższych 
uczelni, a także młodym pracownikom nauki. Powołano Zarząd 
Funduszu Stypendialnego SEP, któremu przewodniczy Piotr 
Szymczak oraz Kapitułę tego Funduszu, której przewodniczy 
prezes SEP Jerzy Barglik. W 2007 r. przyznano jedno stypen-
dium uczniowi technikum, w 2008 r. przyznano dwa stypendia 
uczniom, pięć – studentom i jedno – młodemu pracownikowi 
nauki, w 2009 r. przyznano trzy stypendia uczniom, cztery 
– studentom i jedno – młodemu pracownikowi nauki.Centralna 
Komisja Młodzieży i Studentów organizowała coroczne Ogól-
nopolskie Dni Młodego Elektryka – ODME. W 2007 r. formuła 
organizacji ODME uległa zmianom, do udziału w „Dniach” 
zapraszani są także goście zagraniczni. Organizatorami ODME 
w latach 2007 – 2009 byli kolejno: Oddział Szczeciński SEP 
(2007), Oddział Radomski SEP (2008), Oddział Łodzki wspólnie 
z Oddziałem Piotrkowskim (2009). W trakcie ODME odbywają 
się seminaria na tematy kształcenia młodych elektryków, form 
współpracy międzynarodowej, młodzież przedstawia opinie 
o przyszłości energetyki europejskiej, problemach pracy i roli 
edukacyjnej SEP, udziału młodzieży w SEP.

ODME cieszą się wielkim zainteresowaniem młodzieży 
– fotografie i swoje wrażenia z „Dni” młodzież zamieszczała 
na wielu stronach internetowych.
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Sprawy współpracy z zagranicą prowadziła Centralna 
Komisja Współpracy z Zagranicą SEP, jako członek EUREL 
– Europejskiej Konwencji Stowarzyszeń Elektryków, aktywnie 
uczestniczy w organizowanych okresowych spotkaniach 
w celu aktualizacji lub udziału w zjazdach lub kongresach 
stowarzyszeń. W listopadzie 2006 r. w Krakowie odbył się 
Walny Zjazd EUREL, w którym uczestniczyli przedstawiciele 
stowarzyszeń elektryków z Austrii, Niemiec, Rumunii, Szwe-
cji, Szwajcarii, Włoch i Polski. Obradom przewodniczył Jan 
Strojny – ustępujący prezydent EUREL. 

W czasie Walnego Zjazdu EUREL w Wenecji, we wrześniu 
2009 r. na stanowisko wiceprezydenta EUREL na kadencję 
2009/2010 został powołany prezes SEP Jerzy Barglik, a repre-
zentantem SEP do prac w grupie, której celem jest współpraca 
z Unią Europejską i odniesienie się do pytania „Jak Europa 
zabezpiecza dostawy energii na następne dekady?” został 
członek ZG SEP – Janusz Borowski. 

W 2009 r. ważnym wydarzeniem było zajęcie I miejsca 
w finale III edycji konkursu „EUREL Management CUP 09” 
przez Studenckie Koło SEP przy Wydziale Informatyki Zachod-
niopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Uroczyste 
wręczenie nagród odbyło się w dniach 23–25 września 2009 r. 
w Padwie i w Wenecji.

Rozwijana była współpraca naukowa SEP z organizacjami 
zagranicznymi. W ramach tej współpracy z SEP w 2008 r. 
Polski Komitet Elektrotermii SEP i SITPH był współorgani-
zatorem XVI Kongresu Międzynarodowej Unii Zastosowań 
Elektrotechniki (UIE) (AGH w Krakowie, maj 2008 r.) Kon-
ferencja objęta była patronatem honorowym wicepremiera, 
Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka i Minister Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej. Podczas UIE 
2008, prezes CONSUEL (Francja) Philippe Andre i prezes SEP 
Jerzy Barglik podpisali Porozumienie o współpracy pomiędzy 
CONSUEL a SEP.

Odnowiono kontakty z Sekcją Polską Institute of Electrical 
and Electronic Engineers. Stało się to przy okazji Konferencji 
EUROCON 2007, która odbywała się we wrześniu 2007 r. 
w Warszawie. 

Współpracę z zagranicą prowadzą także oddziały SEP, 
m.in. Oddział Krakowski SEP współpracuje ze Stowarzy-
szeniem Elektryków Węgierskich w Egerze i w Miskolcu, 
Stowarzyszeniem Elektryków Ukrainy we Lwowie i Stowarzy-
szeniem Elektryków Rumuńskich w Devie, natomiast oddziały 
Rzeszowski, Gorzowski i Szczeciński współpracują z VDE.

W dniach 2–3 czerwca 2008 r. we Frankfurcie nad Odrą 
odbyło się spotkanie przedstawicieli SEP i VDE.

Sprawy jakości wyrobów i usług w zakresie elektryki 
powierzono Biuru Badawczemu ds. Jakości SEP. BBJ dyspo-
nuje specjalistyczną aparaturą badawczą umożliwiającą m.in. 
badanie wyrobów elektrotechnicznych w szerokim zakresie, 
certyfikowanie wyrobów na znak bezpieczeństwa B oraz 
zgodności z PN. Biuro pomaga w uzyskaniu certyfikatów 
zagranicznych, krajowych i międzynarodowych, w przygoto-
waniu dokumentacji dla znakowania CE, prowadzi szkolenia 
i konsultacje w zakresie systemów jakości według norm ISO 
9000 i EN 5000 oraz w zakresie dyrektyw Nowego Podejścia 
i znakowania CE.

Medal Prezesa SEP jest honorowym wyróżnieniem pro-
duktu będącego dziełem polskich inżynierów i techników 
przyznawanym wyłącznie krajowemu produktowi – wyrobowi, 
usłudze lub technologii – z obszaru elektryki, prezentowanemu 

na targach lub wystawach organizowanych z udziałem lub pod 
patronatem Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Medalem 
Prezesa w kadencji 2006-2010. wyróżniono 16 produktów. 

Inną formą promocji jest udzielanie rekomendacji SEP fir-
mom na produkowane towary i świadczone usługi z dziedziny 
elektryki. Sprawy związane z udzielaniem rekomendacji SEP 
zostały powierzone Izbie Rzeczoznawców SEP. W latach 
2006-2010. wydano lub wznowiono 71 rekomendacji. 

Oprócz działań na rzecz bezpiecznego i racjonalnego 
użytkowania wyrobów elektrycznych oraz energii elektrycz-
nej realizowanych przez jednostki naukowo-techniczne 
i kierowane do osób czynnych zawodowo oraz studentów, 
w 2007 r. Stowarzyszenie, z inicjatywy sekretarz general-
nej SEP, rozpoczęło Ogólnopolską Kampanię Społeczną 
zatytułowaną: „Bezpieczny kontakt z elektrycznością”. 
Ideą Kampanii skierowanej do całego społeczeństwa, 
a w szczególności do dzieci i młodzieży szczególnie nara-
żonych na niebezpieczeństwo porażenia prądem (co piąta 
ofiara niewłaściwego posługiwania się prądem, to dziecko) 
jest zwiększenie świadomości w zakresie bezpiecznego 
kontaktu z elektrycznością oraz właściwego korzystania 
z urządzeń elektrycznych. 

Wspólnie ze strażą pożarną i policją zostało przeprowa-
dzonych wiele otwartych spotkań za pośrednictwem TV, radia, 
prasy oraz w szkołach i placówkach oświatowych z udziałem 
(lub prowadzonych przez) nauczycieli – specjalistów elek-
tryków. Podczas spotkań w szkołach wyświetlano filmy 
edukacyjne, przekazywano materiały dydaktyczne (komiksy, 
malowanki dla dzieci młodszych) organizowano konkursy dla 
dzieci i młodzieży.

W ramach kampanii wydrukowano i rozprowadzono 35 
tysięcy komiksów dla dzieci, 10 tysięcy filmów o bezpieczeń-
stwie zabaw w środowisku urządzeń elektrycznych – dla dzieci 
i młodzieży. Odbywały się również spotkania w szkołach pod-
czas lekcji, krótkie prelekcje na temat bezpiecznych zachowań 
wśrod urządzeń elektrycznych.

Sprawy dotyczące historii elektryki i SEP powierzono 
tradycyjnie Centralnej Komisji Historycznej (CKH), którą 
kierował Jan Jagoda. Działalność Komisji rozpoczęła się od 
uporządkowania działalności archiwum SEP w Biurze SEP, 
którego prowadzeniem, a także tworzeniem wznowionej 
kroniki działalności SEP zajmuje się Iwona Sztompka z Biura 
SEP. Komisja rozpatrzyła i zaakceptowała zamysł Oddziału 
Bydgoskiego wydania książki pt. Profesor Alfons Hoffmann 
– 1885-1963 – pionier i współtwórca polskiej elektroenergetyki; 
wydanie I w 2008 r. i wydanie II, poprawione i rozszerzone 
w 2009 r. 

Z inicjatywy Komisji, w kwietniu 2010 roku ukazała się 
monografia poswięcona pamieci prof. Stanisława Fryzego. 

Staraniem Sekcji trakcji elektrycznej, wydane zostało 
opracowanie pt. Elektryfikacja PKP na przełomie wieków 
XX i XXI, stanowiące suplement do V tomu Historii elektryki 
polskiej – trakcja elektryczna.

Kontynuowano serię wydawniczą reprintów XVIII-wiecz-
nych książek wydanych w języku polskim, dotyczących 
elektryki. Komisja wydała w 2008 r. w nakładach po 500 egz. 
dwa reprinty książek: 
• Dyssertacya o używaniu lekarskim elektryczności Andrzeja 

Trzcińskiego, wydanej w Krakowie w 1787 r.; reprint został 
wydany w wyniku zgody Biblioteki Narodowej, do którego 
została dołączona opinia Tadeusza Pałki;
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• Wykład własności i przedniejszych skutków elektryczności 
doświadczeniami stwierdzony Stefana Łapickiego, wydanej 
w Wilnie w 1790 r.; jest to reprint książki ze zbiorów Muze-
um Narodowego w Krakowie, do reprintu została dołączona 
opinia Zdobysława Flisowskiego.

Centralna Komisja Historyczna SEP aktywnie włączy-
ła się w przygotowanie uroczystości 90-lecia SEP, m.in. 
patronowała wydaniu Medalu 90-lecia SEP, nadawanego 
w uznaniu zasług dla elektryki i Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich; przygotowała wydanie Monografii 90-lecia SEP 
– materiały, z fotografiami w plikach w postaci CD-ROM 
w liczbie 120 egz., które zostało zaprezentowane podczas 
I Kongresu Elektryki Polskiej w Politechnice Warszawskiej we 
wrześniu 2009 r.; z inicjatywy Centralnej Komisji Historycznej 
SEP Przegląd Elektrotechniczny zamieścił w nr 5/2009 reprint 
historycznego artykułu z nr 12 z czerwca 1939 r., Przeglądu 
Elektrotechnicznego z okazji 20-lecia Stowarzyszenia. Nieco 
rozszerzona wersja tej monografii ze zmienionym tytułem 
Kroniki została przygotowana na spotkanie świąteczno-
noworoczne SEP w grudniu 2009 r., również w liczbie 120 
egz. Również z okazji 90-lecia SEP w Wiadomościach 
Elektrotechnicznych ukazał się cykl artykułów o oddziałach 
założycielach SEP.

Zarząd Główny SEP (w uzgodnieniu z Polskim Towarzy-
stwem Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej) postanowił 
uczcić pamięć polskich uczonych zasłużonych dla rozwoju 
polskiej elektryki podejmując uchwałę o ustanowieniu: roku 
2007 jako Roku prof. Tadeusza Cholewickiego, roku 2008 
jako Roku prof. Stanisława Szpora, roku 2009 jako Roku prof. 
Bronisława Sochora, roku 2010 jako Roku prof. Stanisława 
Fryzego.

Działalność oddziałów skupiała się na prowadzeniu dzia-
łalności naukowo-technicznej, popularyzacyjnej, szkoleniowej, 
opiniodawczej, gospodarczej itp. SEP.

W ramach prowadzonej działalności szkoleniowej i egza-
minacyjnej oddziały SEP zorganizowały wiele kursów i egza-
minów kwalifikacyjnych, dokształcających, umożliwiających 
uzyskanie uprawnień w zawodzie oraz w zakresie bhp i p.poż. 
W 2009 r. łącznie w 986 kursach przeszkolonych zostało 
18 481 osób – jest to porównywalne z rokiem 2006 r., kiedy 
to w 905 kursach uczestniczyło 18 159 osób. 

W zakresie działalności naukowo-technicznej w 2009 r. 
oddziały SEP zorganizowały łącznie 1350 imprez naukowo-
technicznych (w tym 287 konferencji, 1384 wystaw, 413 od-
czytów i 512 innych imprez), w których łącznie uczestniczyło 
31 628 osób. Dla porównania – w 2006 r. oddziały zorgani-
zowały 1464 imprezy z udziałem 43 215 osób.

Ponadto oddziały były organizatorami różnych konkursów 
związanych z wiedzą na tematy elektryczne – około trzydzie-
stu ogólnopolskich imprez naukowo-technicznych zostało 
zorganizowanych przez oddziały SEP lub we współpracy 
z jednostkami centralnymi SEP – świadczy to o bardzo dobrej 
aktywności Oddziałów w tym zakresie 

Oddziały SEP prowadziły działalność rekomendacyjną 
oraz rzeczoznawczą w ośrodkach rzeczoznawstwa w ramach 
Izby Rzeczoznawców SEP. W oddziałach, oprócz działalno-
ści naukowej, technicznej, szkoleniowej i rzeczoznawczej, 
prowadzono wiele działań integrujących środowisko, m.in. 
organizowano wycieczki połączone ze zwiedzaniem cieka-

wych obiektów technicznych, organizowano spotkania oko-
licznościowe z seniorami. Członkom SEP będącym w trudnej 
sytuacji finansowej udzielano wsparcia finansowego.

 Podsumowanie

W kadencji 2006 – 2010 zostały zrealizowane pod-
stawowe zadania programu działania SEP na kadencję. 
Podkreślić należy wyróżniającą działalność statutową 
i gospodarczą w znakomitej większości oddziałów SEP 
oraz większości sekcji i komitetów. Odnotowano szereg 
działań na rzecz upamiętnienia historii elektryki i wybitnych 
elektryków. Znacznie zwiększyła się działalność w zakre-
sie współpracy z młodzieżą. Organizowane konkursy dla 
młodzieży i Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka znajdują 
uznanie zwłaszcza wśród młodych członków SEP. Zauważa 
się wzrost liczby młodych członków. 

Na kształtowanie wizerunku SEP wpływały kontakty 
z mediami oraz utrzymywanie własnych stron interne-
towych. Wdrożono elektroniczne formy komunikowania 
się wewnątrz Stowarzyszenia, Bardzo ważne znaczenie 
miało organizowanie tradycyjnych obchodów ŚDTiSI, 
w tym Konferencji Okrągłego Stołu „Polska w drodze do 
społeczeństwa informacyjnego” z udziałem członków rządu 
i parlamentu RP. Wymiernym efektem działań zmierzają-
cych do umocnienia pozycji SEP w kręgach parlamentar-
nych, rządowych i samorządowych, instytucjach współ-
pracujących był pozytywny wpływ na kształt nowelizacji 
Prawa energetycznego poprzez istotne dla bezpiecznej 
eksploatacji urządzeń utrzymanie okresowości uprawnień 
kwalifikacyjnych.

Bardzo ważne dla Stowarzyszenia były obchody jubile-
uszu 90-lecia SEP, objętego patronatem Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Uwieńczeniem 
jubileuszu był zorganizowany we wrześniu 2009 r. w salach 
Politechniki Warszawskiej I Kongres Elektryki Polskiej 
pod hasłem „Elektryka polska – tradycja, teraźniejszość 
i przyszłość”, objęty honorowym patronatem Wiceprezesa 
Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka. 
Wypracowane przez Kongres wnioski zostały przekazane 
odnośnym władzom rządowym do wykorzystania przy 
opracowywaniu i realizacji planów rozwojowych kraju Była 
to praktyczna realizacja zaleceń poprzednich Walnych 
Zjazdów Delegatów SEP. Kontakty SEP z organizacjami 
zagranicznymi oraz udział w działalności organizacji eu-
ropejskich, w tym w EUREL-u, którego wiceprezydentem 
został w 2009 r. obecny prezes SEP Jerzy Barglik – nie-
wątpliwie podnosiły znaczenie Stowarzyszenia i zachęcały 
młodzież do działalności w SEP.

Przed władzami Stowarzyszenia stoją nowe wyzwania, 
konieczność poszukiwania rozwiązań organizacyjnych 
i wypracowania propozycji zwiększenia skuteczności do-
tychczasowych metod i form działalności SEP, a także 
wypracowania nowych strategii w wielu obszarach, przede 
wszystkim, choć nie tylko, w zakresie działalności gospo-
darczej i wydawniczej.
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Sprawozdanie 
Głównej Komisji Rewizyjnej SEP 

z działalności w kadencji 2006 – 2010

I. Organizacja i zasady działania GKR

1. Główna Komisja Rewizyjna w kadencji 2006 – 2010 
wybrana została podczas XXXIII Walnego Zjazdu De-
legatów SEP w Łodzi w następującym składzie:
• Janusz Alot (O. Radomski),
• Henryk Bajduszewski (O. Gdański),
• Jerzy Jakubowski (O. Warszawski), 
• Henryk Kaproń (O. Lubelski), 
• Tomasz Kołakowski (O. Zagłębia Węglowego), 
• Józef Nowak (O. Skierniewicki), 
• Bogumiła Pawluk (O. Białostocki),
• Sławomir Partyga (O. Gliwicki).

W związku ze śmiercią ś.p. Sławomira Partygi do skła-
du GKR dokooptowany został Kolega Andrzej Pawłowski 
(O. Kielecki).

Na pierwszym zebraniu zorganizowanym przez Prze-
wodniczącego Zjazdu Kolegę Janusza Kłodosa wybrano 
Kolegów: Tomasza Kołakowskiego na przewodniczącego 
GKR, Józefa Nowaka na zastępcę przewodniczącego GKR 
i Jerzego Jakubowskiego na sekretarza GKR.

2. GKR, działając na podstawie regulacji zawartych 
w Statucie SEP oraz Regulaminie zatwierdzonym przez 
Walny Zjazd Delegatów dokonywała okresowych kon-
troli działalności merytorycznej i finansowej ZG, Biura 
i Sekretarza Generalnego oraz jednostek organizacyj-
nych SEP. W ich ramach dokonywano analizy wyników 
przeprowadzanych kontroli oraz oceniano: 
• realizację polityki finansowej przyjętej przez ZG 

i sprawozdania finansowe,
• realizację uchwał XXXI WZD i XXXII NWZD,
• uchwały podejmowane przez ZG SEP,
• pracę Sekretarza Generalnego i Biura SEP,
• współpracę SEP z władzami państwowymi i samo-

rządowymi,
• działalność gospodarczą i inwestycyjną w SEP,
• działalność w zakresie normalizacji i nadawania 

rekomendacji,
• organizację i pracę centralnych komisji i sekcji,
• współpracę z samorządem zawodowym (Polską Izbą 

Inżynierów Budownictwa),
• projekt statutu SEP,
• działalność stowarzyszenia na rzecz członków,
• udział i zaangażowanie SEP w FSNT,
• działalność fundacji,
• sprawy bieżące, które wpływały do GKR.

Przewodniczący GKR lub zastępca przewodniczącego 
uczestniczyli w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego 
Prezydium, a w miarę potrzeby w zebraniach innych 
centralnych jednostek SEP. Przewodniczący GKR brał 
udział w posiedzeniach rady nadzorczej jednostek go-
spodarczych SEP .

Współpraca GKR z komisjami rewizyjnymi oddziałów, 
poza dwoma wspólnymi posiedzeniami GKR z prze-
wodniczącymi KRO, odbywała się na zasadzie rozmów 
telefonicznych i korespondencji. Na spotkaniach oma-
wiano sprawy dotyczące obowiązków statutowych komisji 
rewizyjnych oraz aktualne sprawy dotyczące działalności 
SEP.

Informacje o pracy Oddziałów czerpano ze sprawozdań 
Komisji Rewizyjnych Oddziałów nadsyłanych do GKR 
oraz ze sprawozdawczości zbiorczej Zarządu Głównego 
SEP. Generalnie były to oceny pozytywne. Kopie proto-
kołów rocznych ocen działalności Oddziału przez KRO 
nadsyłało do GKR około 40% komisji. Tym Komisjom, 
które aktywniej współpracowały z GKR należą się słowa 
podziękowania.

GKR dokonywała corocznych ocen i przedstawiał je 
w formie pisemnej Zarządowi Głównemu, a za pośred-
nictwem obsługującego GKR Biura SEP przekazywała 
informacje o nich delegatom na WZD.

II. Wyniki kontroli, ocena działalności 
Zarządu Głównego SEP 

1. Stosownie do zapisów statutu SEP, GKR dokonała oce-
ny działalności ZG SEP za kadencję 2006 – 2010 r.

 Oceny dokonano na podstawie:
• wyników przeprowadzonych kontroli i dokonywanych 

okresowo ocen rocznych, 
• uczestnictwa członków GKR w posiedzeniach władz, 

centralnych jednostek organizacyjnych i agend dzia-
łalności gospodarczej,

• sprawozdań finansowych, opinii biegłych rewidentów 
i dokumentów źródłowe,

• materiałów dotyczących prowadzonych w kadencji 
spraw sądowych z kilkoma b. pracownikami SEP 
w sprawie niewypłaconych w poprzednich kaden-
cjach wynagrodzeń.

Podstawowym materiałem do oceny działalności ZG 
i centralnych jednostek organizacyjnych za kadencję 2006-
2010 było przedłożone sprawozdanie ZG SEP z działalno-
ści za mijającą kadencje przygotowanego na WZD.
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Dokonana ocena stanowić będzie podstawę do przy-
gotowania wniosku o udzielenie absolutorium dla ustępu-
jącego ZG.

2. Opinia o stanie Stowarzyszenia na koniec kadencji 

2.1. Stan ilościowy SEP w latach 2006 – 2010

Stan na koniec 
2005 r.

Stan na koniec 
2009 r.

Liczba członków indywidualnych 22 822 23 762

Liczba kół 727 698

Liczba członków wspierajacych,
w tym w Oddziałach

194
170

203
176

 Odnieść można wrażenie, że zmniejszenie liczby kół 
zakładowych wiąże się z przemianami gospodarczymi, 
zmieniającą się liczbą przedsiębiorstw czy restruktury-
zacją i prywatyzacją przemysłu. Wskazuje na to także 
fakt, że mimo zmniejszania sie liczby kół rośnie liczba 
członków indywidualnych. Tendencja ta pojawiła się już 
w poprzedniej kadencji władz SEP, w związku z tym 
GKR jest zdania, że nowy Zarząd Główny powinien temu 
zagadnieniu poświęcić więcej uwagi. Zdaniem GKR 
przemyślenia wymaga sprawa modyfikacji organizacji 
Stowarzyszenia, poprzez właśnie ograniczenie liczby 
kół zakładowych na rzecz kół i sekcji terenowych.

 Za sukces i przejaw rosnącego znaczenia Stowarzysze-
nia uznać można fakt, że wśród nowo przyjmowanych 
członków SEP większość stanowią młodzi elektrycy. Za 
korzystny uznać należy także wzrost liczby członków 
wspierających. 

2.2. W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie za-
warło 14 umów lub porozumień z różnymi, istotnymi 
z punktu widzenia działalności Stowarzyszenia, 
instytucjami.

 Na podkreślenie zasługują następujące porozumienia:
• porozumienie pomiędzy Urzędem Dozoru Tech-

nicznego z Warszawy a SEP w sprawie wzajemnej 
współpracy;

• umowa pomiędzy PSE – Operator S.A. a SEP 
o wzajemnej współpracy;

• porozumienie stanowiące koalicję na rzecz społe-
czeństwa informacyjnego (KRESI);

• porozumienie pomiędzy Krajową Agencją Poszano-
wania Energii a SEP o współpracy;

• porozumienie pomiędzy CONSUEL Komitet Bezpie-
czeństwa Użytkowników Elektryczności (Francja) 
a SEP o współpracy;

• porozumienie pomiędzy LIS – Związkiem Inżynierów 
Litwy a SEP o współpracy;

• umowa pomiędzy Krajową Izbą Gospodarczą a SEP 
o wspieraniu rozwoju gospodarczego;

• porozumienie pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu 
S.A. a SEP o współpracy.

 Analiza przeprowadzona przez GKR wykazała, że nie 
wszystkie porozumienia są znane w Oddziałach, wiele 
z nich pozostaje jedynie „na papierze”.

 Nowy Zarząd Główny powinien temu zagadnieniu 
poświęcić więcej uwagi, aby wykorzystać dla dobra 
Stowarzyszenia i nie tylko, możliwości wynikające 
z tych porozumień. 

 Jednocześnie ważnym elementem działalności SEP 
stały się tzw. Rekomendacje SEP udzielane, po 
pozytywnym audycie, poszczególnym zgłaszającym 
się przedsiębiorstwom. GKR jest zdania, że tę formę 
współpracy należy kontynuować.

2.3. GKR stwierdza, iż pozytywnie należy odnotować 
fakt, że w ciągu minionej kadencji pięć kolejnych 
oddziałów SEP uzyskało osobowość prawną, 
a więc łącznie już osiem oddziałów posiada tę 
osobowość. Z pewnością ułatwia to samodziel-
ne prowadzenie przez te oddziały działalności 
gospodarczej i zdobywanie środków na finan-
sowanie działalności statutowej. GKR zwraca 
jednak uwagę, że obok działaczy społecznych 
kierujących Stowarzyszeniem pojawiła się coraz 
liczniejsza grupa pracowników, których zadaniem 
jest zapewnienie profesjonalnej obsługi działal-
ności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich. 

 Niezwykle istotny dla prawidłowej działalności go-
spodarczej SEP system wydawania pełnomocnictw 
dla jednostek nieposiadających osobowości prawnej 
wprowadzono dopiero na początku tej kadencji. GKR 
pozytywnie ocenia przebieg tego procesu. 

2.4. Współpraca między Członkami Zarządu Głównego 
odbywała się w miarę bezkolizyjnie. W wielu spra-
wach, szczególnie finansowych i gospodarczych, 
pomimo pojawiającej się różnicy zdań, dochodzono 
do konstruktywnego porozumienia. Niestety zda-
rzały się przypadki, że informacje o początkowych 
(przed dojściem do konsensusu) rozbieżnościach 
opinii wyciekały na zewnątrz ZG i przyczyniały się 
do powstawania niezgodnych z prawdą pogłosek 
i plotek.

2.5. GKR zapoznała się z materiałami dotyczącymi 
spraw wynagrodzeń kilku byłych pracowników SEP, 
będących jednocześnie członkami władz Stowa-
rzyszenia. Wnoszone pretensje dotyczyły spraw 
powstałych podczas poprzednich kadencji, kiedy to 
w latach 2000 – 2003 sytuacja finansowa Stowarzy-
szenia była bardzo trudna, jako że kolejne trzy lata 
przynosiły ujemny wynik finansowy. 

 Z działaniami ZG SEP obecnej kadencji w powyż-
szych sprawach Przewodniczący GKR był zapo-
znawany na bieżąco, podczas kolejnych zebrań ZG 
SEP, nie wnosząc zastrzeżeń co do postępowania 
ZG. 

 GKR zwraca uwagę, że prowadzenie tych spraw, 
w tym także sądowych, wymagało nie tylko znacz-
nego zaangażowania czasowego Prezesa SEP, 
ZG, Sekretarz Generalnej i pracowników Biura 
SEP, ale i skutkowało pojawianiem się pism i listów 
zawierających niewybredne oskarżenia personalne 
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w stosunku przede wszystkim do Prezesa SEP, czy 
sformułowania zawierające pomówienia, insynuacje 
i nieprawdy odnoszące się zarówno do całego ZG 
jak i SG. Nosiły one także cechy pogardliwego trak-
towania pracy społecznej działaczy. 

 GKR stoi na stanowisku, że członkowie SEP powinni, 
niezależnie od zajmowanych stanowisk, przestrzegać 
nie tylko w sposób jednoznaczny Zasad etycznego 
postępowania członków SEP, ale i dbać w każdej 
sytuacji o dobro Stowarzyszenia w większym stopniu 
niż o swoje własne.

 GKR uważa postępowanie we wspomnianych spra-
wach Prezesa i ZG SEP za właściwe i nacechowane 
dbałością zarówno o stan finansów SEP jak i dobre 
imię Stowarzyszenia .

2.6. GKR pozytywnie opiniuje udział SEP w corocznej 
organizacji obchodów Światowego Dnia Telekomu-
nikacji i Społeczeństwa Informacyjnego, co wynika 
z realizacji przedsięwzięcia wynikającego z podpi-
sanego porozumienia między Ministrem Łączności 
a SEP jeszcze w 1995 roku. 

 Poprawnie układa się współpraca ze Stowarzy-
szeniem Inżynierów Telekomunikacji (SIT), a także 
Polską Izbą Inżynierów Budownictwa.

 Na szczególne wyróżnienie zasługuje organizacja 
Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka, przejęta 
całkowicie przez Koła Studentów i organizowana 
z dużym rozmachem przez poszczególne Koła Stu-
dentów kolejno w różnych Oddziałach.

2.7. Znaczącym osiągnięciem Stowarzyszenia była or-
ganizacja w dniach 2 do 4 września 2009 I Kongresu 
Elektryki Polskiej, stanowiącego nie tylko ważny 
element obchodów 90. rocznicy założenia SEP, ale 
także wytyczający, poprzez liczne wnioski, kierunki 
rozwoju całej elektryki. 

2.8. Uchwalone przez XXXIV NWZD zmiany w Statucie 
SEP są generalnie dobrze oceniane przez GKR, 
a także przez Komisje Rewizyjne Oddziałów. W dniu 
16 października 2008 r. Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do rejestru 
stowarzyszeń zmiany statutu Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich uchwalone przez NWZD SEP 
w Warszawie w dniu 19 grudnia 2007 r. 

 Na marginesie nadmiernie gwałtownych reakcji, 
z jakimi spotkały się niektóre propozycje zmian Sta-
tutu oraz zarzutów i pomówień skierowanych w tej 
sprawie pod adresem Prezesa i Zarządu Głównego 
SEP, GKR zwraca uwagę na fakt, że do Statutu 
wprowadzone zostały tylko te poprawki, jakie zostały 
przyjęte przez większość delegatów w demokratycz-
nym głosowaniu. 

 Przenoszenie do społecznego Stowarzyszenia 
manier i stylu wypowiedzi nieparlamentarnych cha-
rakterystycznych dla polskiego parlamentu i życia 
politycznego GKR uważa za niewłaściwe i niegodne 
90-letniej tradycji SEP.

2.9. GKR w corocznych i okresowych ocenach dzia-
łalności gospodarczej i finansowej wskazywał 
z niepokojem na ujemne wyniki COSIW i BBJ, 
pomimo prób poprawy sytuacji w obu agendach. 
Wprawdzie w ostatnim roku nastąpiła pewna po-
prawa tych wyników, GKR stoi na stanowisku, że 
problem pozostał i będzie wymagał od nowo wy-
branego ZG intensywnych i radykalnych działań. 
Jednocześnie GKR zwraca uwagę, że wyniki dwóch 
nowych jednostek działalności gospodarczej nie są 
w pełni zadowalające.

 Podsumowując, można stwierdzić, że stan Stowarzy-
szenia na koniec kadencji 2006-2010 należy uznać 
za poprawny i rokujący nadzieje na dalszy rozwój 
SEP.

3. Ocena realizacji uchwał i wniosków przyjętych na XXXIII 
WZD i XXXIV NWZD

Na podstawie dokumentów zjazdowych Zarząd Główny 
opracował „Program ramowy działalności SEP w kadencji 
2006-2010” precyzujący zobowiązania zjazdowe. Doku-
ment ten po poddaniu go dyskusji został zaakceptowany 
przez ZG SEP w dniu 1 marca 2007 r. 

Oceniając stan realizacji podjętych przez oba zjazdy 
uchwał, po przeanalizowaniu sprawozdania ZG SEP oraz 
na podstawie przeprowadzonych kontroli stwierdzić moż-
na, że podstawowe zadania ujęte w „Programie ramowym 
działalności SEP w kadencji 2006-2010”, wynikające 
z uchwał zjazdowych XXXIII WZD i XXXIV NWZD SEP 
zostały zrealizowane. 

Jednocześnie można uznać za wystarczającą częstotli-
wość prezentowania na posiedzeniach ZG stanu realizacji 
podjętych uchwał i postanowień.

4. Ocena działalności merytorycznej

Działalność naukowo-techniczna prowadzona jest 
w Stowarzyszeniu przez komitety i sekcje specjalistycz-
ne, ale także przez Biuro SEP. Obecnie działa 9 Cen-
tralnych Kolegiów Sekcji oraz 16 Polskich Komitetów 
i Komitetów SEP. Analiza działalności komitetów i sekcji 
potwierdziła, że zajmują się one specjalistycznymi za-
gadnieniami z dziedziny elektryki i grupują wybitnych 
specjalistów z tych dziedzin, a co warte podkreślenia 
nie tylko członków SEP. 

Na wyróżnienie zasługuje działalność Polskiego Ko-
mitetu Oświetleniowego, Polskiego Komitetu Energetyki 
Jądrowej, Polskiego Komitetu Ochrony Bezpieczeństwa 
w Elektryce oraz Polskiego Komitetu Elektrotermii. Wiele 
Komitetów organizuje konferencje, sympozja i seminaria 
np. z zakresu bezpieczeństwa przy użytkowaniu energii 
elektrycznej.

Zgodnie z zaleceniami ZG niektóre Komitety 
prowadzą działalność gospodarczą. Należy zazna-
czyć, że niestety aktywność niektórych komitetów 
jest słaba i dlatego istnieje potrzeba przekazywania 
szerszej informacji o ich pracy do oddziałów w celu 
zainteresowania współpracą z nimi indywidualnych 
członków SEP.
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Po zjeździe ZG powołał do realizacji zadań statutowych 
13 centralnych komisji (o 3 więcej niż w poprzedniej ka-
dencji). GKR ocenia pracę większości komisji pozytywnie. 
Zdaniem GKR zbyt mało aktywności wykazywały: Central-
na Komisja Finansów i Działalności Gospodarczej, Cen-
tralna Komisja Szkolnictwa Elektrycznego oraz Centralna 
Komisja Wydawnictw. 

Biorąc jednak pod uwagę wszystkie okoliczności zwią-
zane z pracą komitetów, sekcji i centralnych komisji, w tym 
przede wszystkim fakt, że działalność ta ma charakter pra-
cy społecznej, GKR ocenia ich pracę jako pozytywną.

Na pograniczu działalności merytorycznej i gospodarczej 
znajduje sie wydawanie czasopism naukowo – technicznych, 
których tytuły stanowią własność SEP. Czasopisma mające 
charakter regionalny wydawane są przez poszczególne 
Oddziały, a czasopisma o charakterze międzynarodowym 
czy ogólnopolskim wydawane są albo przez firmę SIGMA 
NOT Sp. z o.o. albo przez zakłady wydawnicze wchodzące 
w skład COSiW SEP. Wydawanie czasopism jest dotowane 
przez MNiSW. Celem wydawania czasopism jest przede 
wszystkim prezentacja osiągnięć naukowych i technicznych 
w poszczególnych, reprezentowanych przez odpowiednie 
tytuły czasopism, dziedzinach elektryki. Niestety przyjęte 
od dawna obszary tematyczne tytułów, od kilku lat nie 
są przestrzegane. Spowodowało to na przykład znaczne 
ograniczenie tematyki, kiedyś charakterystycznej dla SEP 
dziedziny instalacji elektrycznych, a nadmiar informacji do-
tyczących energetyki. Jednoczesnie przy mnogości tytułów 
czasopism wydawanych przez innych wydawców stwarza to 
sytuacje, kiedy to redakcje czasopism sepowskich uprawiają 
wewnątrzsepowską konkurencję.

Zarząd Główny nowej kadencji powinien rozważyć 
powrót do kadencyjnego powoływania przy ZG Rady 
Czasopism, która zastąpiłaby dotychczasową Centralną 
Komisję Wydawnictw i miałaby za zadanie reprezento-
wanie wobec poszczególnych redakcji merytorycznych 
interesów właściciela tytułu i oddziaływanie na nie poprzez 
Rady Programowe powoływane przez Zarząd Główny 
Stowarzyszenia na wniosek poszczegónych redakcji. GKR 
zwraca także uwagę na konieczność aktualizacji umowy 
miedzy SEP a Wydawnictwem NOT – SIGMA zawartej 
kilkanaście lat temu, a dotyczącej regulacji procesu wy-
dawania czasopism SEP.

5. Ocena działalności gospodarczej

5.1. Ocenę działalności gospodarczej SEP GKR prze-
prowadziła uwzględniając wymagania statutu SEP 
(§ 20) oraz przyjęty na początku kadencji „Program 
działalności SEP”.

Na szczeblu ZG agendami gospodarczymi są BBJ, 
COSiW oraz utworzone w ostatniej kadencji Biuro Studiów 
i Analiz i Zakład Innowacyjno–Wdrożeniowy. Działalność 
gospodarczą prowadzi też w pewnym zakresie Biuro SEP. 
SEP jest także fundatorem w dwóch fundacjach: Fundacji Pro 
– Camac Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Fundacji 
Stypendialnej SEP. Zwrócić można uwagę, że ZG SEP podjął 
uchwałę nr 118 o likwidacji tej pierwszej fundacji, która to 
uchwała w kadencji  2006 – 2010 nie została zrealizowana.

W Oddziałach agendami gospodarczymi są Ośrodki 
Rzeczoznawstwa (23), za taką działalność uważa się też 
formalnie (przez Urzędy Skarbowe) każdą działalność 
związaną z finansami, poza zbieraniem składek człon-
kowskich.

Osiem Oddziałów ma osobowość prawną, a więc 
i samodzielność finansową. Dział Finansowo-Księgowy 
Biura SEP prowadzi rozliczenia finansowe całości Sto-
warzyszenia.

Wyniki finansowe działalności Stowarzyszenia ze-
stawione są w tabeli 1. Opinie GKR przekazywano ZG 
w każdym roku rozliczeniowym, wielokrotnie oceniając 
projekty budżetu i wykonania planów finansowych, za-
równo kwartalnie, jak i po przyjęciu rocznych bilansów 
i opinii biegłego. Z danych zestawionych w tabelach 1, 2 
i 31) wynikają następujące wnioski.
• Oddziały wykazują stabilną sytuację finansową będącą 

gwarancją ciągłości działalności stowarzyszenia; są jed-
nak Oddziały borykające się permanentnie ze sprawami 
finansowymi – liczba ich nie przekracza jednak 10%;

• wyniki Ośrodków Rzeczoznawstwa należy uznać za 
zadowalające (tab. 3),

• agendy gospodarcze ZG znajdują się w trudnej sytuacji 
finansowej, a ich przyszłość nie jest określona w sposób 
wystarczająco jasny;

• zbyt szeroko zakreślona jest działalność gospodarcza 
Biura SEP; konieczne staje sie jednoznaczne określenie 
zasad jej prowadzenia; jeśli ZG uzna, że Biuro ma się 
tą działalnością zajmować, to powinno sie to odbywać 
na zasadach obowiązujących wszystkie inne agendy;

• ogólny wynik finansowy SEP zmienia się co roku w dość 
dużych granicach, co powinno skłaniać ZG do wpro-
wadzania korekt do budżetu; 

• GKR stoi na stanowisku, że ZG SEP powinien przemy-
śleć w nowej kadencji zasady definiowania odpisów 
agend gospodarczych (tab. 2), czy powinny one zależeć 
od uzyskiwanych przychodów czy od wyników finanso-
wych, czy wreszcie od arbitralnych decyzji właściciela; 
już GKR poprzedniej kadencji podkreślała, że: ”odpisy 
agend gospodarczych, które nie zależą od wyników 
finansowych stwarzają sytuację, która tymczasowo 
poprawia wynik ogólny, ale na przyszłości grozi ban-
kructwem tych agend”2). 
Należy podkreślić, że w wyniku kłopotów finansowych 

agend gospodarczych Stowarzyszenia struktura wpływów 
do budżetu centralnego ulega, zdaniem GKR, niezbyt 
korzystnym zmianom. Przykładowo procentowa struktura 
przychodów do budżetu centralnego przedstawiała się 
w 2009 r. następująco:
• odpisy z Oddziałów – 27,8%
• dotacje MNiS – 22,2%
• BBJ + COSiW – 18,2%
• członkowie wspierający (ZG) – 9,5%
• udział w składkach  – 8,0%
• wynajem lokali – 4,8%
• dywidenda z NOT SIGMA – 3,8%%
• razem powyższe pozycje – 94,3%

1) W tabelach dane uzyskane z Biura SEP
2) Materiały zjazdowe XXXIII Walnego Zjazdu Delegatów SEP str. 136
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Widać więc, że ciężar finansowania działalności sta-
tutowej SEP przesuwa się na Oddziały i dotacje (50%). 
Wysoki udział dotacji nie jest z pewnością korzystny ze 
względu na uznaniowy ich charakter. 

5.2. Biuro Badawcze ds. Jakości (BBJ) 

BBJ jest agendą gospodarczą posiadającą wieloletnie 
tradycje i własny bardzo interesujący dorobek techniczny. 
W ubiegłej kadencji na czele BBJ stał Kol. Janusz Okól-
ski, a Radą Nadzorczą kierowali Kol. Andrzej Boroń, a po 
zmianie RN dokonanej przez ZG – Kol. Zbigniew Lange. 
Właściciela w RN reprezentowała Sekretarz Generalna 
SEP. 

Wyniki finansowe BBJ charakteryzował, podczas prak-
tycznie całej tej jak i poprzedniej kadencji, trwały deficyt. 
Po porównaniu wyników uzyskiwanych przez BBJ w latach 
2002 – 2009, a więc za osiem lat stwierdzić można, że 
wynik ujemny wynosił ponad 2 mln 333 tys. zł (w kadencji 
2006 – 2010 – 1 295 tys. zł), z czego 1 mln 834 tys. zł 
stanowiły odpisy dla ZG SEP. Fakt, że na koniec 2009 roku 
osiągnięto wynik zerowy (1776 zł) nie oznacza, zdaniem 
GKR, że zakończyły się już kłopoty finansowe BBJ. Do ich 
przyczyn zaliczyć można:
• brak realnego i konsekwentnie wdrażanego programu 

naprawczego;
• brak nowych obszarów działalności BBJ – SEP przy-

noszących dodatkowy zysk (informacja o ciągłych 
przygotowaniach do tego nie zastąpi efektów);

• coroczny spadek przychodów netto obrazujący postę-
pujący upadek firmy; 

• niedokonywanie zakupów aparatury (oszczędności 
posunięte do ostateczności) powodujące degradację 
sprzętu laboratoryjnego i skutkujące wyłączaniem 
z pracy poszczególnych działów laboratorium (przy-
kładem może być laboratorium źródeł światła). 
Jeśli ZG nowej kadencji będzie przekonany o koniecz-

ności dalszego ratowania BBJ, konieczne będzie podjęcie 
kompleksowych działań naprawczych wdrażanych z że-
lazną konsekwencją.

5.3. Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw 
 (COSiW)

Na początku kadencji 2006 – 2010 społecznym dyrek-
torem COSiW była Sekretarz Generalna SEP Kol. Jolanta 
Arendarska, jako że konkurs na dyrektora nie przyniósł 
zadowalającego rozstrzygnięcia. Funkcje przewodniczą-
cego RN pełnił Wiceprezes SEP Andrzej Boroń. Nastą-
piła pewna stabilizacja agendy po okresie kadencji 2002 
– 2006, kiedy to w ciągu czterech lat było kolejno trzech 
dyrektorów (Mieczysław Frącki, Jacek Majewski, Janusz 
Jasiona). Pod koniec mijającej kadencji nastąpiły również 
zmiany na stanowiskach kierowniczych – p. o. Dyrektora 
został Kol. Jerzy Szczurowski, a przewodniczącym połą-
czonej Rady Nadzorczej Kol. Zbigniew Lange.

Od początku kadencji nastąpiły gruntowne zmiany 
kadrowe. Stan osobowy centrali warszawskiej nie przekra-
czał czterech etatów; nastąpiła integracja z Biurem SEP; 
uzyskano dodatni wynik finansowy. 

Tabela 1
Wyniki finansowe działalności w kadencji 2002 – 2006, zł

Rok Oddziały BBJ COSiW Biuro SEP Ogółem SEP

2006 697 074    - 656 189     210 215 19 567 270 667

2007     1 373 039    - 291 440     - 37 568       - 18 262     1 025 769

2008     1 021 679    - 349 557 21 850     - 175 016 518 956

2009     1 143 742 1 766     155 627 24 764     1 325 899

Tabela 2
 Odpisy dla ZG SEP, zł

Rok Oddziały BBJ COSiW

2006 413 191 220 000 100 000

2007 431 988   220 000 100 000

2008 484 436   220 000 100 000

2009 489 262   220 000 100 000

Tabela 3
Łączny wynik finansowy Ośrodków Rzeczoznawstwa SEP 

działających w Oddziałach, zł

2006 2007 2008 2009

444 354 457 081 447 774 335 855

5.4. Ośrodki Rzeczoznawstwa (Oddziały SEP)

Działalność IRSEP, której ośrodki rzeczoznawstwa 
zlokalizowane są i funkcjonują w strukturach organizacyj-
nych oddziałów, nadzoruje Rada Izby Rzeczoznawców, 
którą kierował Kol. Andrzej Wawrzyński. Wyniki finansowe 
Ośrodka Rzeczoznawców nie budzą zastrzeżeń (tab. 3). 
Zmalała podczas kadencji liczba rzeczoznawców i specja-
listów. Za wcześnie jeszcze oceniać, czy jest to tendencja 
trwała, jako że wprawdzie wzrosła w tym czasie liczba 
zleceń, ale zmalał też w ostatnim roku kadencji wynik 
finansowy.

5.5. Biuro Studiów i Analiz, Zakład Innowacyjno – Wdro-
żeniowy

Te dwie, powołane w mijającej kadencji, jednostki 
działalności gospodarczej SEP nie spełniły, zdaniem GKR, 
celu, w jakim zostały powołane, przynajmniej w pierwszym 
roku ich działania. 

Potrzebę powołania zespołu ekspertów, mającego przygo-
towywać stanowisko SEP w sprawach opinii, analiz i materiałów 
studyjnych przeznaczonych głównie dla jednostek centralnej 
administracji państwowej, GKR ocenia bardzo pozytywnie. Nie-
stety Biuro Studiów i Analiz realizowało prace mające niewiele 
wspólnego z założonym celem, stanowiące raczej wewnętrzną 
konkurencję dla Izby Rzeczoznawców SEP. 

GKR uważa, że sytuacja zagrożenia COSiW została 
zlikwidowana i agenda rokuje nadzieje na dalszy rozwój. 
Krytycznie natomiast należy ocenić zbyt małe zaan-
gażowanie agendy w obszarze szkoleń. Nie sprostano 
konkurencji, jako że powstało wiele firm szkolących i wy-
korzystujących dotacje z UE oferując szkolenia nieodpłatne 
dla szkolonych. ZG powinien w nowej kadencji poświęcić 
więcej miejsca w swym programie działania sprawom 
organizacji szkoleń.
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Ponadto bardzo silne wiązanie się z jedną firmą (PSE 
Operator) nie jest, zdaniem GKR, zbyt korzystne dla Sto-
warzyszenia, dla którego istotną wartością jest obiektywizm 
i niezależność ocen i ekspertyz. GKR zaleca, aby Zarząd 
Główny nowej kadencji rozważył możliwość realizacji po-
czynionych wstępnie założeń i to zakładając możliwość, że 
BSiA przestanie być jednostką działalności gospodarczej, 
a przekształci się w zespół specjalistów merytorycznych.

Na podstawie sprawozdania za kadencję Zakładu Inno-
wacyjno – Wdrożeniowego, kierowanego społecznie przez 
Kol. Lecha Nowosada stwierdzić można, że podejmowane 
działania w mijającej kadencji miały charakter przygotowaw-
czy. Trudno natomiast stwierdzić, jakie bezpośrednie korzyści 
finansowe dla Stowarzyszenia będą możliwe do uzyskania 
w przyszłości. GKR jest zdania, że prowadzenie takiej dzia-
łalności społecznie nie zagwarantuje uzyskania przychodów 
dla SEP. GKR zaleca, aby w nowej kadencji ZG opracował 
i zatwierdził bardziej konkretny biznesplan ZIW.

6. Ocena działalności Zarządu Głównego i pracy Biura SEP

Zarząd Główny Stowarzyszenia działał w ramach 
kompetencji określonych w statucie SEP oraz regulaminie 
ZG, przyjętym na XXXIII WZD w Łodzi. Odbywał swoje po-
siedzenia według ogólnego tematycznego harmonogramu, 
raz w miesiącu – często także w okresie wakacyjnym.

Stałymi punktami posiedzeń ZG były:
• informacje Prezesa i Wiceprezesów, a także członków ZG,
• sprawozdanie Sekretarz Generalnej oraz prezentacja 

stanu realizacji podjętych uchwał i postanowień ZG,
• informacje Skarbnika o bieżącej sytuacji finansowej 

SEP.
Zależnie od potrzeb Prezes zwoływał posiedzenia 

Prezydium ZG w celu realizacji pilnych spraw bieżących, 
występujących między posiedzeniami ZG.

GKR pragnie podkreślić, że Prezes SEP, prof. Jerzy 
Barglik skutecznie realizował ustalenia WZD i NWZD oraz 
godnie reprezentował Stowarzyszenie na zewnątrz. Duże 
zaangażowanie w pracy ZG wykazywali Wiceprezesi kol. 
Janusz Kłodos i kol. Andrzej Boroń.

Większość członków ZG aktywnie uczestniczyła 
w realizacji uchwał i wniosków tak WZD jak i NWZD, 
a także ustaleń ZG. Praca członków ZG nie była jednak 
rozłożona równomiernie, co powodowało słabszą aktyw-
ność niektórych członków ZG, a nawet niewywiązywanie 
się z przyjętego zakresu zadań. 

Współpraca GKR z Prezesem, Wiceprezesami, Człon-
kami Zarządu Głównego oraz Dziekanem Rady Prezesów 
układała się bardzo dobrze.

Praca Biura SEP organizowana jest przez Prezesa 
i Sekretarz Generalną SEP. Nastąpiło znaczne zwiększenie 
obowiązków dla pracowników Biura, bez wzrostu zatrud-
nienia. Mimo to prace wykonywane były na odpowiednim 
poziomie, starannie i z dużym poświęceniem, szczególnie 
dotyczy to Sekretariatu i Działu Prezydialnego. Do GKR 
nie wpłynęły żadne krytyczne uwagi ze strony Oddziałów 
odnośnie do pracy Biura.

GKR uwzględniając, między innymi zaangażowanie 
w działalności społecznej, ogromną pracowitość oraz 
cechy osobowościowe rekomenduje Walnemu Zjazdowi 

Delegatów SEP Kolegę Jerzego Barglika na Prezesa SEP. 
GKR jednoczesnie postanowiło nie rekomendować kandy-
datów do Zarządu Głównego, wychodząc z założenia, że 
rekomendacji takiej powinien udzielić po swym wyborze 
Prezes Stowarzyszenia. 

III. Wnioski końcowe i zalecenia

1. GKR wnosi o pozytywne rozpatrzenie przez XXXV WZD 
niniejszego sprawozdania, w którym zawarto oceny 
działalności Zarządu Głównego, agend i innych statu-
towych jednostek SEP oraz zawartych w nim wniosków 
i propozycji.

2. GKR wnioskuje o pozytywne rozpatrzenie sprawozdania 
Zarządu Głównego SEP i udzielenie ZG absolutorium 
za kadencję 2006-2010.

3. GKR wnosi o wyrażenie uznania i podziękowania Pre-
zesowi SEP Koledze Jerzemu Barglikowi za wysiłek 
i skuteczne działanie w kierowaniu Stowarzyszeniem 
w mijającej kadencji.

4. GKR wnosi również o wyrażenie podziękowania wszyst-
kim społecznym działaczom, członkom i pracownikom 
Stowarzyszenia zarówno na szczeblu centralnym jak 
i oddziałowym.

5. GKR proponuje Walnemu Zjazdowi Delegatów, aby 
zobowiązał wybrany Zarząd Główny i Prezesa SEP 
do aktywnego i skutecznego działania między innymi 
w następujących obszarach Stowarzyszenia:
• dokonać weryfikacji istniejących Polskich Komite-

tów, Komitetów, Sekcji i Centralnych Komisji oraz 
szeroko rozpropagować ich działalność, szczegól-
nie w Oddziałach, doprowadzić do rzeczywistego 
i aktywnego uczestniczenia w ich pracach członków 
Oddziałów;

• dokonać przeglądu zawartych porozumień i umów 
z instytucjami i jednostkami gospodarczymi pod ką-
tem ich praktycznej realizacji w celu wyeliminowania 
porozumień istniejących tylko na papierze;

• określić zasady prowadzenia działalności gospo-
darczej przez Biuro SEP, traktując je jako jednostkę 
działalnosci gospodarczej SEP;

• doprowadzić do takiego statusu BBJ, aby przestał 
generować straty, należy zweryfikować arbitralnie 
ustalane odpisy dla budżetu centralnego, pomimo 
wykazywania przez te agendy ujemnych wyników 
finansowych;

• zrealizować dotychczasowe decyzje w sprawie 
zakończenia działalności Fundacji Pro-Camac Sto-
warzyszenia Elektryków Polskich;

• kontynuować działania na rzecz młodzieży i otaczać 
szczególną troską Koła Studenckie SEP;

• rozpocząć przygotowania do uczczenia 100. rocznicy 
założenia SEP między innymi poprzez aktualizację 
i opracowanie nowego, poprawionego wydania wie-
lotomowej Historii Elektryki Polskiej uwzgledniającego 
dorobek współczesnej nauki historii gospodarczej 
kraju.

Warszawa, 25 maja 2010 r.

Przewodniczący GKR SEP

Tomasz E. Kołakowski
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Sylwetki kandydatów
do godności członka honorowego SEP

Jerzy BARGLIK 

Urodzony 11 VII 1949 r. w Dąbrowie Górniczej.

Wykształcenie:
wyższe techniczne (Politechnika Śląska), tytuł naukowy (zawo-
dowy): dr hab. inż. prof. nzw. Politechniki Śląskiej.

Rok wstąpienia do SEP: (1973 – SITPH), 1985 – SEP

Posiadane odznaczenia i wyróżnienia:
• Państwowe: BKZ – 1988, ZKZ 1995, Krzyż Kawalerski OOP 

– 2002,
• Resortowe, regionalne: Zł. Odzn. Zasł. dla Energetyki – 2006, 

Zł. Odzn. Zasł. dla Woj. ŚI. – 2008;
• SEP: SOH –1990, ZOH–1995, Medale: M. Pożaryskiego 

– 1998, J. Groszkowskiego – 2000, St. Fryzego – 2002, 
J. Obrąpalskiego – 2003, S. Szpora 2008 , K. Idaszewskiego 
i J. Węglarza 2009;

• NOT: SOH –1990, ZOH –1999;
• SITPH: ZOH –1995.

Pełnione funkcje w pracy społecznej:
SEP: od 1985 r. organizator i prezes Koła SEP na Wydz. Metalurgii 
Pol. Śląskiej; 1990–1993 – członek Prezydium Zarządu OZW 
SEP; 1993–1997 – wiceprezes OZW SEP; 1998–2006 – prezes 
OZW SEP; 2002–2006 – Dziekan Rady Prezesów; członek rady 
programowej miesięczników „Energetyka – problemy energetyki 
i gospodarki paliwowo–energetycznej” i „Spektrum – biuletyn 
organizacyjny i naukowo–techniczny SEP” oraz przewodniczący 
rady programowej czasopisma „Śląskie Wiadomości Elektrycz-
ne – dwumiesięcznik naukowo-techniczny oddziałów SEP woj. 
śląskiego i opolskiego”. Od 2006 r. prezes SEP.
NOT: 2004 – nadal – prezes Śląskiej Rady FSNT NOT, członek 
Rady Krajowej FSNT NOT.

Szczególne zasługi w inicjowaniu form działalności oraz 
propagowanie SEP:
1995 r. – organizuje I Katowickie Dni Elektryki (KDE), imprezę nie 
mającą równej sobie w skali kraju pod względem formy i zakresu. 
W 2009 r. odbyła się już 6. edycja tej imprezy popularyzującej 
SEP w społeczności pozastowarzyszeniowej i w szkołach. 1999 r. 
– doprowadza do wydania pierwszego egzemplarza „Śląskich 
Wiadomości Elektrycznych” – dwumiesięcznika naukowo–tech-
nicznego oddziałów SEP woj. śląskiego i opolskiego. Jest wy-
dawany nadal i korzysta z dotacji KBN – obecnie wydawany jest 
z wkładką Śląskiej Okręgowej Izby Inż. Budownictwa. W tym 
samym roku powstaje autorski biuletyn informacyjny EXPRESIK 
– do 2006 r. jako tygodnik, a obecnie miesięcznik. Od 2000 r. jest 
przedstawicielem SEP w EUREL–u (z siedzibą w Brukseli), jest 
Wiceprezydentem UIE (Union for Electricity Applications).

Osiągnięcia naukowo–dydaktyczne:
W 1994 r. organizuje polsko–amerykańskie studium podyplomowe 
w Politechnice Śląskiej z zakresu restrukturyzacji przedsiębiorstw 
ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekologicznych. 
Studium doczekało się 10. edycji i ponad 200 absolwentów. 
Umiejętnie łączy pracę dydaktyczno–naukową z działalnością 
społeczną w SEP i w NOT. W pracy zawodowej specjalizuje się 
w problematyce elektrotermii. Uzyskał 5 patentów, przeprowadził 
3 wdrożenia przemysłowe, wykonał 52 prace badawcze z dzie-
dziny elektrotermii. Jest autorem lub współautorem 7 skryptów 
i monografii, około 150 artykułów w czasopismach krajowych 
i zagranicznych oraz recenzowanych materiałach konferencyj-
nych. Członek Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki i członek 
Komitetu Elektrotechniki PAN.

Zgłaszający: Oddział Zagłębia Węglowego SEP

Lech NOWOSAD

Urodzony 14 VII 1947 r. w Radomiu.

Wykształcenie:
wyższe techniczne, tytuł naukowy (zawodowy): inż. teletechnik.

Miejsce pracy stanowisko:
właściciel firmy P.P.H.U. ELTER w Radomiu.

Rok wstąpienia do SEP: 1967.

Posiadane odznaczenia i wyróżnienia:
• Państwowe: BKZ (1984), ZKZ (1998).
• Resortowe, regionalne: SEP: SOH i ZOH. Medale: M. Poża-

ryskiego i J. Groszkowskiego. Zasłużony Senior SEP,
• NOT: SOH i ZOH.

Pełnione funkcje w pracy społecznej:
• SEP: w O. Radomskim: 1978-1980 – członek Zarządu, 

1981–1987 – sekretarz Zarządu, 1987–1994 oraz 2002–2006 
prezes Oddziału, 1994–2002 wiceprezes O. Radomskiego, 
1994–1998 członek Prezydium ZG SEP, 1998–2002 skarbnik 
SEP, od 2006 r. członek ZG SEP.

• NOT: 1981–1990 oraz 1993–2006 – członek Rady FSNT NOT 
w Radomiu, w latach 2002–2006 prezes O. Radomskiego 
FSNT NOT.

Szczególne zasługi w inicjowaniu form działalności oraz 
propagowanie SEP:
Inicjator licznych sympozjów. Podczas pełnienia funkcji Preze-
sa Oddziału przeprowadził procedurę związaną z uzyskaniem 
osobowości prawnej przez O. Radomski. Przeprowadził również 
procedurę certyfikatu ISO-9001 w 2005 r. Zainicjował budowę 
małej elektrowni wodnej w Koszorowie k. Szydłowca, która między 
innymi stanowi poligon doświadczalny dla studentów Wydziału 
Elektrycznego Politechniki Radomskiej. Zainicjował wyjazdowe 
posiedzenia Zarządu Oddziału, które obok części merytorycznej, 
posiadają element turystyczny. Na początku bieżącej kadencji 
zainicjował powstanie Zakładu Innowacyjnego przy ZG SEP, 
którego jest społecznym dyrektorem.

Osiągnięcia naukowo-dydaktyczne i zawodowe:
Aktywnie uczestniczy w realizacji elektrowni wodnej na rzece 
Narwii o mocy 200 kW, od 1996 jest członkiem Polskiego Komitetu 
Oświetleniowego z ramienia ZG SEP, był współorganizatorem 
Kongresu CIE w Warszawie w 1999 r.

Zgłaszający: Oddział Radomski SEP
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Jerzy Andrzej BĄK 

Urodzony 30 V 1936 r. w Strzelnie, zmarł w wieku 65 lat 11 czerwca 
2004 r. w Piotrkowie Tryb.
Absolwent Wydziału Elektrotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie.

Od 1963 r. pracował w Kopalni Węgla Kamiennego „Generał Za-
wadzki” w Dąbrowie Górniczej jako pracownik dozoru dołowego. 
Od 1965 r. był zatrudniony w Fabryce Maszyn Górniczych PIOMA 
w Piotrkowie Trybunalskim kolejno jako: konstruktor, starszy ener-
getyk, starszy mistrz, Kierownik Oddziału Elektrycznego i kierownik 
Wydziału Remontów i Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych. Jed-
nocześnie był pracownikiem dydaktycznym Technikum Budowy 
i Remontu Maszyn Górniczych w Piotrkowie. Od roku 1977 był 
kolejno: Głównym Energetykiem, Główny Specjalistą Utrzymania 
Ruchu, Szefem Utrzymania Ruchu kierującym ponad 600-oso-
bowym zespołem. Mgr in. Jerzy Andrzej Bąk był organizatorem 
i współrealizatorem budowy i rozruchu wielu obiektów energetycz-
nych i urządzeń przemysłowych, takich jak: stacje energetyczne 
110/15 kV, 15 kV, 0,4 kV, sieci elektroenergetyczne i energetyczne, 
piece łukowe i indukcyjne, ciepłownie, wytwórnie tlenu, wytwórnie 
acetylenu i gazów technicznych, wytwórnie sprężonego powietrza, 
hale i maszyny przemysłowe. Był twórcą i wychowawcą służb 
utrzymania ruchu zakładów przemysłowych. Z ramienia Zakładu 
i ZM i UG „KOPEX” sprawował nadzór nad uruchomieniem maszyn 
i urządzeń w Kopalni Węgla CM S.A. w Brazylii.

Był członkiem SEP od roku 1961: wstąpił do stowarzyszenia 
w Oddziale Krakowskim jako student AGH. Od roku 1965 działał 
w Kole Terenowym Oddziału Łódzkiego w Piotrkowie Tryb., był 
członkiem Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP. Był założycielem 
Koła SEP przy FMG „PIOMA” (1978) i przez wiele lat był członkiem 

zarządu tego Koła. W roku 1979 został członkiem założycielem 
i pierwszym wiceprezesem ds. Naukowo-Technicznych Oddziału 
Piotrkowskiego SEP. W latach następnych był prezesem Oddziału 
w ciągu trzech kolejnych kadencji od roku 1981 do 1998, a w latach 
1987-2002 przez dwie kadencje, był wiceprezesem ds. organizacyj-
nych Oddziału. Był rzeczoznawcą i zweryfikowanym wykładowcą 
SEP. Zorganizował Ośrodki Szkoleniowe w Piotrkowie Tryb. i Beł-
chatowie i był przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej i Komisji 
Kwalifikacyjnej (1994-2004). Był członkiem Centralnej Komisji 
Odznaczeń i Nagród, Centralnej Komisji Uprawnień Zawodowych, 
Komisji Statutowej, delegatem na kolejne Walne Zjazdy SEP – od 
XXII do XXX, uczestnikiem dwóch Kongresów Techniki Polskiej 
i wieloletnim członkiem Rady Federacji SNT NOT oraz współ-
budowniczym Domu Technika w Piotrkowie Tryb. Był świetnym 
organizatorem i animatorem działalności stowarzyszeniowej, dążył 
do zintegrowania środowiska inżynieryjno-technicznego.

Otrzymane wyróżnienia stowarzyszeniowe: Sr. i Zł. OH SEP 
i NOT, Medale SEP im. prof. Pożaryskiego i inż. K. Szpotańskiego, 
godność Zasłużonego Seniora SEP oraz godność oddziałową 
– Honorowego Prezesa Oddziału Piotrkowskiego SEP (1987).

Odznaczenia państwowe (2), resortowe (8), regionalne i zakła-
dowe (5): Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi; Odznaki: Brązowa i Srebrna 
– „Zasłużony dla Górnictwa”, „Zasłużony dla Rozwoju Przemysłu 
Maszyn Górniczych”, Zasłużony Pracownik FMG „Pioma”, Srebrna 
i Złota – „Zasłużony dla Energetyki”, Brązowa – „Za Zasługi dla 
Ochrony Przeciwpożarowej”, Honorowa – „Za Zasługi dla Wojewódz-
twa Piotrkowskiego”, „Nauczyciel Wychowawca Młodzieży”; Medale: 
XX-lecia Województwa Piotrkowskiego, 35-lecia Polskiego Dozoru 
Technicznego, Srebrny i Złoty – „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Zgłaszający: Oddział Piotrkowski SEP

Tadeusz GLINKA

Urodzony 30 VII 1938 r. w miejscowości Lgota Błotna.

Wykształcenie:
wyższe, tytuł naukowy (zawodowy): prof. zw. dr hab. inż. elektryk.

Miejsce pracy stanowisko:
Politechnika Śląska w Gliwicach, profesor.

Rok wstąpienia do SEP: 1962.

Posiadane odznaczenia i wyróżnienia:
• Państwowe: Srebrny Krzyż Zasługi – 1979, Złoty Krzyż Zasługi 

– 1983, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 1995, 
Srebrna Odznaka – Zasłużony dla Rozwoju Województwa 
Katowickiego – 1970, Medal Komisji Edukacji Narodowej 
– 2002

• SEP: Srebrna Odznaka Honorowa – 1988, Złota Odznaka 
Honorowa – 1994, medal im. prof. St. Fryzego – 2002, medal 
im. prof. J. Obrąpalskiego – 2003, Zasłużony Senior SEP 
– 2008

Pełnione funkcje w pracy społecznej:
Prof. Tadeusz Glinka wiązał pracę naukowo–badawczą i dydak-
tyczną z działalnością społeczną w Stowarzyszeniu Elektryków 
Polskich. Swoimi działaniami szybko wychodzi poza ramy Koła 
Zakładowego. Uczestniczył w wielu Konferencjach nauko-
wo–technicznych, organizowanych przez Oddział Gliwicki SEP, 
głównie jako autor referatów z dziedziny maszyn elektrycznych. W 
1995 r. był przewodniczącym Komitetu Programowego Konferencji 
„Energoelektronika – Energooszczędność”. W 2003 r. był człon-
kiem Komitetu Programowego Konferencji „Energooszczędność 

– Technologia”. Od 1972 r. aktywnie współdziała z Ośrodkiem 
Rzeczoznawstwa przy Oddziale Gliwickim SEP, a od 1982 r. jest 
weryfikatorem Izby. Od 1986 r. jest członkiem Zarządu Oddziału 
Gliwickiego SEP, a od 2002 r. przewodniczącym Rady Nadzorczej 
Komisji Egzaminacyjnych ds. Kwalifikacji, powołanych przez URE 
przy Oddziale Gliwickim SEP. Przewodniczył Walnym Zgromadze-
niom Oddziału Gliwickiego i reprezentował Oddział na Walnych 
Zjazdach SEP. Od 2007 r. jest przewodniczącym Kapituły Konkur-
su przy ZG SEP ds. Wyróżniającego się Nauczyciela i Opiekuna 
Młodzieży. Jest członkiem Rady Programowej „Śląskich Wiado-
mości Elektrycznych”. W 2008 r. otrzymał wyróżnienie Prezesa 
SEP w kategorii „Współpraca z uczelniami”.

Osiągnięcia naukowo-dydaktyczne:
Prof. Tadeusz Glinka pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji na 
Uczelni. W latach 1990 – 1996 był dziekanem Wydziału Elek-
trycznego, a od 1990 r. członkiem Senatu Politechniki Śląskiej. 
W latach 1993 – 2006 był dyrektorem Instytutu Elektrotechniki 
Teoretycznej i Przemysłowej. Od 2003 r. już drugą kadencję jest 
członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych 
przy Premierze RP. Od 1994 r. jest członkiem z wyboru Komi-
tetu Elektrotechniki PAN a od 1986 r. członkiem Sekcji Trakcji 
Elektrycznej i Sekcji Maszyn Elektrycznych i Transformatorów 
Komitetu Elektrotechniki PAN. Uzyskał 6 nagród Ministra i po-
nad 20 nagród Rektora Politechniki Śląskiej. Wypromował wielu 
absolwentów, w tym 10 doktorów. Recenzował wiele przewodów 
doktorskich i habilitacyjnych. Prof. Tadeusz Glinka jest autorem 
jednej i współautorem dwóch monografii, siedmiu podręczników 
akademickich i ponad 250 publikacji w czasopismach krajowych 
i zagranicznych. Jest twórcą ponad 20 patentów.

Zgłaszający: Oddział Gliwicki SEP
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Stefan GRANATOWICZ

Urodzony 18 XII 1935 r. w Poznaniu.

Wykształcenie:
wyższe techniczne – Politechnika Poznańska, tytuł naukowy 
(zawodowy): mgr inż. elektryk.

Miejsce pracy, stanowisko:
Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu - weryfikator,
koordynator.

Rok wstąpienia do SEP: 1965

Posiadane odznaczenia i wyróżnienia.
• Państwowe: SKZ – 1985, SKZ – 1994, Krzyż Kawalerski OOP 

– 2004
• Resortowe, regionalne: srebrny medal za zasługi dla transpor-

tu – 1988, złoty medal za zasługi dla transportu – 1995, OH 
za Zasługi dla Województw: Poznańskiego, Zielonogórskiego, 
Gorzowskiego, Pomorza Zach., Kaliskiego, Medal Zasługi I kl. 
Min. Transportu NRD, Medal Zasługi dla m. Poznania 

• SEP: SOH – 1998, ZOH – 2006
• NOT: SOH – 2002, ZOH – 2005.

Pełnione funkcje w pracy społecznej:
• SEP: 1970-1974 – przewodniczący Koła Terenowego, 1998- 

2002 – członek Zarządu Oddziału, a od 2002 r. – prezes 
O. Poznańskiego, od 2006 r. – członek CKO i W

• NOT: od 2002 r. – wiceprezes Rady FSNT NOT w Pozna-
niu.

Szczególne zasługi w inicjowaniu form działalności oraz 
propagowanie SEP:
W 2002 r. nawiązuje kontakty i współpracę z wielu przed-
siębiorstwami regionu poznańskiego, nawiązuje współpracę 
z Politechnika Poznańską, uczestniczy w organizacji konferencji 
naukowo-techicznych i sympozjów regionalnych i ogólnonarodo-
wych, z Dyrekcją M. Targów w Poznaniu. Uaktywnił działalność 
Ośrodka Rzeczoznawstwa, zainicjował powstanie Sekcji Trakcji 
Elektrycznej i Koła Studenckiego, doprowadził do ustanowienia
medalu im. prof. Józefa Węgrzyna.

Osiągnięcia w pracy zawodowej:
Od 1962 r. pracuje na różnych stanowiskach kierowniczych 
w Zachodniej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych. Z uzna-
niem zwierzchników pełni m.in. funkcje: Głównego Energetyka, 
kierownika elektryfikacji odcinków linii kolejowej: Poznań-Rze-
pin-Granica Państwa, Głogów-Rzepin, Czerwieńsk-Zbąszynek, 
Poznań-Piła, Ostrów-Krotoszyn-Jarocin. Opracował i wdrożył 
cztery bardzo znaczące dla PKP projekty racjonalizatorskie 
i wynalazcze, które otrzymały patenty PKP. Jest autorem 12 
publikacji w pismach technicznych z zakresu trakcji dróg ko-
lejowych, transportu szynowego. Wygłosił 6 referatów na mię-
dzynarodowych konferencjach naukowo-technicznych w Gdyni, 
Poznaniu i w Kielcach. Od 2008 r. kieruje pracami projektowymi 
w firmie francuskiej SYSTRA dla modernizacji linii kolejowej 
Poznań-Wrocław.

Zgłaszający: Oddział Poznański SEP

Jan STRZAŁKA 

Urodzony 05 IX 1942 r. w Gołaczewach w pow. Olkuskim.
Uczęszczał do Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych 
w Katowicach (1956-62), gdzie uzyskał tytuł technika elektryka. 
Następnie zdał egzamin na Wydział Elektrotechniki Górniczej 
i Hutniczej AGH, studia ukończył jako mgr inż. elektryk (1967). Od 
roku 1967 pracował na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, In-
formatyki i Elektroniki AGH, specjalizując się w optymalizacji sieci 
elektroenergetycznych, kolejno na stanowiskach: stażysty, asy-
stenta (1967–1969), starszego asystenta (1969-75), a po obronie 
pracy doktorskiej (1975) – adiunkta w Katedrze Elektroenergetyki. 
Odbył staże krajowe i zagraniczne (Związek Radziecki i Cze-
chosłowacja). Kierował wieloma pracami naukowo-badawczymi 
realizowanymi na zlecenie przemysłu i energetyki. Był zastępcą 
kierownika Zakładu Sieci i Systemów Elektroenergetycznych 
oraz przewodniczącym organizowanego cyklicznie Sympozjum 
NT „Metody Matematyczne w Elektroenergetyce”. Od 2000 r., 
prowadzi wykłady i ćwiczenia w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Tarnowie. Był promotorem ponad 300 prac dyplo-
mowych inżynierskich i magisterskich.

Dr inż. Jan Strzałka jest autorem lub współautorem 5 skryptów 
z zakresu sieci i urządzeń elektrycznych oraz współautorem 
„Poradnika Inżyniera Elektryka”, poradników: „Elektroenergetyka”, 
„BHP w energetyce” (Europex), „Vademecum Elektryka” (COSiW 
SEP) oraz „Instalacje elektryczne i teletechniczne” i „Sieci, insta-
lacje i urządzenia elektroenergetyczne o napięciu powyżej 1kV” 
(Verlag Dashoffer). Był recenzentem 5 wydawnictw COSiW SEP. 
Opublikował ponad 120 artykułów i referatów na konferencjach 
krajowych i zagranicznych. Od wielu lat jest wykładowcą (przew. 
Komisji Egz-Kwalifikacyjnej) oraz rzeczoznawcą i weryfikatorem 
SEP oraz biegłym sądowym w zakresie elektroenergetyki (od 
1991).

Jest aktywnym członkiem SEP od 1965 r. Początkowo był 
członkiem Zarządu Koła SEP nr 16 przy AGH, a od lat 1970 
pracuje w Zarządzie O.Kr. Był wiceprezesem (1981–2002) i jest 

prezesem (od 2002) OKr. Był członkiem Zarządu Głównego 
SEP (1994-2002). Jest przewodn. Centralnej Komisji Uprawnień 
Zawodowych i Specjalizacji Zawodowej Inżynierów (od 1998) 
i wiceprzewodn. PK Jakości i Efektywnego Użytkowania EE 
(od 2003), organizatorem corocznych (od 1998) Seminariów Kon-
sultacyjno-Szkoleniowych dla członków Komisji Kwalifikacyjnych. 
Brał udział w organizowaniu kilkunastu konferencji n-t. o zasięgu 
krajowym i międzynarodowym, w tym XXVI Międzynarodowej 
Konferencji Ochrony Odgromowej w Krakowie (ICLP) (2002). 
Jest przewodniczącym Kolegium Red. „Biuletynu Technicznego 
O.Kr SEP” (od 1998).
Jest autorem wydawanych co 5 lat (od 1979) Monografii i Biu-
letynów Informacyjno-Historycznych OKr SEP oraz wydanego 
w 2009 r. „Słownika biograficznego zasłużonych elektryków 
krakowskich”.

W NOT był sekretarzem Rady Krakowskiej FSNT NOT (1991–
1997). Jest założycielem i członkiem (od 1999) oraz sekretarzem 
zarządu (od 2006) Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału EAIiE 
AGH.

Otrzymał (3) odznaczenia państwowe:
• Złoty Krzyż Zasługi (1985),
• Krzyż Kawalerski OO Polski (2002), 
• Medal Komisji Edukacji Narodowej (2001).

Otrzymał wyróżnienia stowarzyszeniowe: 
• Sr. i Zł. OH SEP i NOT,
• Medale SEP im.: prof. M. Pożaryskiego (1989), prof. J. Grosz-

kowskiego (1996), prof. St. Fryzego (2002) i J. Obrąpalskiego 
(2005) oraz inż. K. Szpotańskiego (2002),

• Statuetkę „Wyróżniającego się nauczyciela, opiekuna i so-
jusznika młodzieży” (2009r.). 

Jest Zasłużonym Seniorem SEP (2008).

Zgłaszający: Oddział Krakowski SEP
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Zbigniew STEIN 

Urodzony 9 VII 1931 r. w Poznaniu.

Wykształcenie:
wyższe techniczne, tytuł naukowy (zawodowy): prof. zw. dr hab. 
inż.

Miejsce pracy stanowisko:
przez 6 kadencji dziekan Wydz. Elektrycznego oraz 2 lata pro-
rektor Politechniki Poznańskiej, obecnie emeryt. prac. nauk. Polit. 
Poznańskiej.

Rok wstąpienia do SEP: 1955.

Posiadane odznaczenia i wyróżnienia:
• Państwowe: ZKz-1969, KKOOP 1975.
• Resortowe, regionalne: Medal Kom. Eduk. Narodowej – 1977, 

OH m. Poznania – 1989 i Woj. Pozn.1972, Zasł. Nauczyciel 
PRL 1987, kilkakrotnie nagr. przez Ministra Nauki Szkolnictwa 
Wyższego i Techniki,

• SEP: SOH – 1966, ZOH – 1972, Medale; im. M. Pożaryskiego 
i im R. Podoskiego,

• NOT: ZOH – 1982.

Pełnione funkcje w pracy społecznej:
• SEP: Przewodniczący Koła SEP przy Politechnice Poznańskiej 

– 1961 r., w Zarządzie O. Poznańskiego z-ca skarbnika, czło-
nek Kom. Rewizyjnej, Przewodniczący Kom. ds. Młodzieży 
i Studentów (także w ZG) oraz Przewodn. Sądu Koleżeń-
skiego – 15 lat, założyciel Tow. Elektrotechniki Teoretycznej 
i Stosowanej – 1961, od 1966 członek Poznańskiego Tow. 

Przyj. Nauk, gdzie do 2008 r. był przew. Wydz. Nauk Techn. 
oraz członkiem Zarządu, Członek Komitetu Nauk Elektr. 
O. Poznańskiego PAN. Członek Zespołu Dydaktyki, kier. 
Elektrotech. przy Min. Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki 
– 1985–1990.

• NOT: przez jedną kadencję członek Rady Wlkp. Federacji 
SNT NOT.

Osiągnięcia naukowo-dydaktyczne:
Działalność zawodową rozpoczął w roku 1951 jeszcze jako 
student w charakterze z-cy asystenta w Katedrze Maszyn Elektr. 
w W. Szk. Inż. u boku prof. Józefa Węglarza. W krótkim czasie 
awansował na stanowisko docenta, a już od 1 sierpnia 1986 r. 
obejmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego. Jego działal-
ność naukowo-badawcza jest związana głównie z maszynami 
elektrycznymi i obejmuje w szczególności:
• stany niesymetr. elektrycznych maszyn indukcyjnych
• elektromagnetyczny. transport i dozowanie płynnych metali
• eksploatacja, badania i diagnostyka maszyn elektrycznych 
• układy elektromaszynowe w pojazdach trakcji elektrycznej.
Jest autorem wielu artykułów w czasopismach oraz materiałów 
na konferencje krajowe i między narodowe. Autor 2 książek-
podręczników z zakresu maszyn elektrycznych (6 wydań), kilku 
skryptów dot. maszyn elektrycznych, współautor 6 prac wyróż-
nionych lub nagrodzonych. Opracował szereg recenzji artykułów 
i rozpraw m.in. dla projektów KBN. Promował ponad 250 prac 
dyplomowych, recenzował 26 rozpraw doktoranckich, 9 recenzji 
w przewodach habilitacyjnych i 15 recenzji w postępowaniu 
o nadanie stopnia profesorskiego-uczelnianego.

Zgłaszający: Oddział Poznański SEP

Zenon STODOLSKI 

Urodzony 5 I 1938 r. w Terespolu n. Bugiem.

Wykształcenie: 
wyższe techniczne na Politechnice Warszawskiej – 1961, studia
podyplomowe SGH, tytuł naukowy (zawodowy): magister inżynier 
elektryk.

Miejsce pracy, stanowisko: emeryt od 2003 r.

Rok wstąpienia do SEP: 1961.

Posiadane odznaczenia i wyróżnienia:
• Państwowe: KKOOP-1987, KOOOP, SKZ-1979, Medal 40-

lecia PRL;
• Resortowe, regionalne: Zasłużony dla Energetyki – 1996, SO 

Za zasługi dla Warszawy, medale 10-lat PSE i 50-lat służb 
dyspozytorskich, Zasłużony prac ZEOC – 1984, Zasłużony 
Racjonalizator Produkcji – 1976;

• SEP: SOH – 1972, ZOH – 1981, Zasłużony Senior SEP – 2006, 
Medale: M. Pożaryskiego, prof. J. Obrąpalskiego – 1981, K. 
Szpotańskiego – 2002, M. Doliwo-Dobrowolskiego – 2008;

• NOT: SOH – 1975, ZOH – 1982.

Pełnione funkcje w pracy społecznej:
• SEP: 1967-75 członek Jury konkursu „Młody Mistrz Techniki”, 

1965-69 wiceprzewodn. Komisji Szkoleniowej OW, 1970-72 
przewodn. Komisji Młodzieży i Studentów OW, 1973-78 
i 1981-84 sekretarz Zarządu OW, 1978-81 przewodn. Komisji 
Rewizyjnej OW, 1984-94 i od 2002 r. wiceprezes OW, 1994-
2002 prezes OW, od 2006 r. wiceprezes SEP

• NOT: od 2002 r. przedstawiciel SEP do Rady FSNT NOT.

Szczególne zasługi w inicjowaniu form działalności oraz 
propagowanie SEP:
Aktywny działacz SEP, przez ponad 40 lat pełnił szereg odpo-
wiedzialnych funkcji opisanych wyżej. Szczególne zasługi w pro-
pagowaniu szkolenia, podnoszeniu kwalifikacji i organizowaniu 
działalności społecznej młodzieży cementujących środowisko 
techniczne w okręgu Warszawy i Mazowsza. Dał się poznać 
jako wyśmienity organizator umiejący przekonać do realizacji 
wielu zadań stowarzyszeniowych, umiejący doradzić i podsunąć 
pomysły do realizacji w bieżącej działalności wielu kół, Zarządu 
OW i Zarządu Głównego SEP.

Osiągnięcia zawodowe:
Uruchomienie i wykonywanie badań diagnostycznych stacji 
i transformatorów o napięciu 400, 220 i 110 kV oraz generatorów 
w kilkudziesięciu stacja elektroenergetycznych zakładów ener-
getycznych i elektrowni. Zaprojektowanie układu ładującego do 
generatora udarowego w Laboratorium ZEOC w Falenicy na bazie 
lamp oraz zaprojektowanie wozu pomiarowego do badań eksplo-
atacyjnych na samochodzie marki Nysa. Udział w opracowywa-
niu szeregu norm, przepisów i instrukcji z zakresu eksploatacji 
transformatorów. Doradca w zespole doradców przy premierze 
RP J. Olszewskim z zakresu energetyki. Współautor podręcznika  
studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej pt. 
„Zagadnienia eksploatacyjne urządzeń energetycznych”. Posiada 
patent Nr 76594 jako współtwórca pt. „Sposób oznaczania zu-
życia izolacji transformatorów elektroenergetycznych wysokiego 
napięcia”. Za wnioski racjonalizatorskie dotyczące regeneracji 
oleju w transformatorach małej i dużej mocy, zmiany konstrukcji 
przełącznika mocy produkcji bułgarskiej na konstrukcję produ-
kowaną w kraju otrzymał odznakę „Zasłużony Racjonalizator 
Produkcji”.

Zgłaszający: Oddział Warszawski SEP
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Jerzy SZMYT 

Urodzony 17 XI 1932 r.

Magister inżynier elektryk, obecnie na emeryturze (od 1998). 
Studia inżynierskie ukończył na Wydziale Elektrycznym Szkoły 
Inżynierskiej w Poznaniu (1955), a magisterskie — na Politechnice 
Poznańskiej (1963).

Pracę zawodową rozpoczął w roku 1955 w Zakładzie Energe-
tycznym Gorzów na stanowisku inżyniera elektryka. Od roku 
1961 (przez 22 lata) pracował na stanowisku Głównego Inżyniera 
I zastępcy Dyrektora Zakładu, a w roku 1989 został Dyrektorem 
Naczelnym Zakładu Energetycznego. Był zarządcą komisarycz-
nym i restrukturyzatorem Gorzowskich Zakładów Mechanizacji 
Budownictwa ZREMB (1993-98). Doprowadził do ich prywatyzacji 
i powstania nowego podmiotu pn. „Spółka Przemysłowa ZREMB 
SA w Gorzowie Wlkp.” i jako pełnomocnik ds. jakości doprowadził 
do uzyskania certyfikatu ISO-9001 (1998). W latach 1994-97 był 
członkiem Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wybrzeże 
– Gdańsk SA.

Jest członkiem SEP od 1955 r. W opinii Oddziału Gorzowskiego 
jest najaktywniejszym działaczem SEP na Ziemi Lubuskiej od 54 
lat. Działał aktywnie w dwóch Oddziałach SEP – Zielonogórskim 
i Gorzowskim, na wszystkich szczeblach struktury. Był m.in.: pre-
zesem i sekretarzem koła, członkiem OKR (1957-60), członkiem 
zarządu Oddziału (1960-1978), wiceprezesem OZ (1964–1972), 
inicjatorem, organizatorem i pierwszym przew. Oddziałowej Sekcji 
Energetycznej (1964–1970), członkiem CKSE, współinicjatorem, 
założycielem i organizatorem Oddziału Gorzowskiego SEP 
(1976–1977). Był pierwszym prezesem Oddziału Gorzowskiego 
(1977–1981) i członkiem Zarządu Głównego SEP (1982–1984). 
W O.Gorz był ponadto: członkiem zarządu (1984–1987), prze-
wodn. Rady Ośrodka Rzeczoznawstwa (1990–1994), wicepre-
zesem Oddziału (2002–2006), p.o. prezesa (26 marca – 23 maja 
2003 r.), przewodn. Oddz. Komisji Historycznej (2002–2006).  

Jest prezesem Koła Seniorów (od 1998), członkiem Komisji 
Kwalifikacyjnej nr 257 (od 1977). Był delegatem obu oddziałów na 
dwanaście WZD SEP w okresie od roku 1956 do roku 2004 oraz 
delegatem SEP w czterech Kongresach Techników Polskich. Za-
inicjował odbudowę obiektów małej energetyki wodnej na terenie 
województwa gorzowskiego – do roku 2008 udało się uruchomić 
15 małych prywatnych elektrowni wodnych.

W NOT pełnił funkcje: członka Komisji Organizacyjnej Oddz. 
Wojewódzkiego (1961–1966), wiceprzewodn. Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. (1977–1982), przewodn. Rady 
Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. (1982–1987), członka Rady 
Głównej (1982–1987).
Był również radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gorzowie 
(1984-88), jej wiceprzewodn. oraz przew. Komisji ds. Samorządu 
Terytorialnego i wiceprzewodn. Społecznej Rady Konsultacyjnej 
przy Wojewodzie Gorzowskim.

Napisał ok. 30 artykułów informacyjnych opublikowanych w cza-
sopismach SEP i wydał kilka monografii historycznych Oddziału 
Gorzowskiego SEP i energetyki gorzowskiej.

Otrzymane odznaki stowarzyszeniowe:
Sr i Zł. OH SEP i NOT, Medale SEP im. prof. Pożaryskiego (1979) 
i im. prof. Groszkowskiego (2003) oraz inż. K. Szpotańskiego 
(1997).
Jest Zasłużonym Seniorem SEP (2002) i członkiem honorowym 
PTPiREE (1999).
Otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień – państwowych (4), resor-
towych (5) i regionalnych (12), a m.in.:
Srebrny (1974) i Złoty (1980) Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski OO 
Polski (1987) i medal 40-lecia Polski Ludowej (1984); Złotą Od-
znakę „Zasłużony dla Energetyki” (1977), Odznakę Honorową m. 
Poznania (1977), Medal pamiątkowy 50-lecia EC Gorzów (2000), 
Medal za zasługi dla m. Zielonej Góry (1979).

Zgłaszający: Oddział Gorzowski

Józef Junosza PODOSKI

Urodzony 3 IV 1900 r. w Antoninach na ziemi Wołyńskiej, zmarł
22 VI 1984 r. w Waszyngtonie.

Wykształcenie:
wyższe techniczne – Politechnika Warszawska i Uniwersytet 
Kalifornijski, tytuł naukowy (zawodowy): inżynier elektryk i doktor 
ekonomii.

Rok wstąpienia do SEP: 1920.

Posiadane odznaczenia i wyróżnienia:
Państwowe: SKZ – 1936.

Pełnione funkcje w pracy społecznej:
SEP: Sekretarz Generalny SEP – 1929-39.

Szczególne zasługi w inicjowaniu form działalności oraz 
propagowanie SEP:
Był znakomitym sekretarzem SEP, potrafił integrować środowi-
sko elektryków. Był niezwykle zasłużonym organizatorem prac 
stowarzyszeniowych oraz inicjatorem rozwijania różnorodnych 
form działalności SEP. Przyczynił się znacznie do ożywienia 
prac społecznych (po dokonanej reorganizacji w myśl nowego 
statutu), utworzenia nowych komisji fachowych i rozszerzenia 
działalności komitetów naukowych SEP. Był członkiem pierw-
szego 4-osobowego Zarządu Biura Znaku Przepisowego SEP 
powołanego w 1933 roku, którego zadaniem było potwierdzanie 
zgodności wyrobów elektrycznych z wymaganiami Polskich 

Norm Elektrotechnicznych, opracowywanych w tym okresie 
także przez SEP, i nadawanie prawa do oznaczania wyrobów 
Znakiem Przepisowym (w postaci cechy literowej SEP w kole lub 
lnianej nitki barwy żółtej stosowanej do oznaczania przewodów). 
W całym powojennym okresie swojego życia utrzymywał stałe 
kontakty z Polską, odwiedzał kraj i uczestniczył w kilku zjazdach 
jubileuszowych 40, 50- i 60-lecia SEP.

Osiągnięcia naukowo-dydaktyczne:
W latach 1924-29 działał jako sekretarz Polskiej Komisji Między-
narodowej Współpracy Umysłowej, z ramienia której zorganizował 
m.in. międzynarodowy Kongres Prawa Autorskiego, Kongres 
Międzynarodowej Federacji Prawa Międzynarodowego, dwie kon-
ferencje IATA (International Air Traffic Association), dwa kongresy 
Międzynarodowej Organizacji Pokoju (w Warszawie i w Atenach) 
oraz kilka innych. Za całokształt swojej działalności dla zbliżenia 
międzynarodowego na polu nauki i techniki został odznaczony 
francuskimi Złotymi Palmami Akademickimi jako „Officier de 
l’Instruction Publique”. Brał udział w kilku kongresach i zjazdach 
międzynarodowych, m.in. Międzynarodowym Kongresie Elek-
trycznym w Paryżu (CEI), w Anglii (1938), z przebiegu której 
napisał wspólnie z prof. Kazimierzem Drewnowskim sprawozdanie 
ogłoszone drukiem. W ramach CIGRE (założonego w 1921 r.) 
powstał Polski Komitet Wielkich Sieci Elektrycznych (PKWSE), 
w skład którego w 1939 r. wchodzili: Kazimierz Drewnowski 
(prezes) oraz Edward Zieliński, Ludwik Jachimowicz, Ludwik 
Jung i Józef Podoski.

Zgłaszający: Oddział Warszawski SEP
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Zasady etycznego postępowania członków SEP
Członkowie Stowarzyszenia Elektryków Polskich, świado-

mi znaczenia i różnych dziedzin elektryki i dziedzin pokrewnych 
oraz ich wpływu na jakość życia, rozwój gospodarki i ochronę 
środowiska naturalnego, biorąc osobistą odpowiedzialność za 
skutki swej działalności wobec kolegów, współpracowników 
i społeczeństwa, zobowiązują się w szczególności:
1. Wykorzystywać swą wiedzę i umiejętności dla powiększa-

nia dobrobytu społeczeństwa, tworząc dobra materialne, 
rozwijając naukę, kulturę i inne wartości wyższego rzędu.

2. Wywiązywać się ze swych obowiązków, w tym również 
w stosunku do stowarzyszenia, którego są dobrowolnymi 
członkami.

3. Przestrzegać, aby podejmowane decyzje spełniały wymo-
gi bezpieczeństwa, zdrowia i dobra publicznego, a także 
ujawniać czynniki mogące zagrażać społeczeństwu lub 
środowisku naturalnemu.

4. Umacniać autorytet zawodu i stowarzyszenia poprzez 
wysoki poziom wykonywanej pracy, cenić swą godność 
osobistą i bezinteresowność, odrzucać nepotyzm, inte-
resowność i przekupstwo w każdej formie.

5. Nie ulegać wpływom lub naciskom zewnętrznym, prze-
ciwstawiać się wadliwym koncepcjom oraz realizacji 
złych rozwiązań technicznych i błędnych decyzji gospo-
darczych. 

6. Podnosić swe umiejętności zawodowe i podejmować 
prace stosownie do posiadanych kwalifikacji, wiedzy 
fachowej i doświadczenia.

7. Sprawdzać i opiniować rzetelnie rozwiązania techniczne, 
przyjmować uwagi krytyczne, uznawać i poprawiać za-
istniałe błędy.

8. Sprawiedliwie i obiektywnie oceniać każdą pracę, także 
kolegów i podwładnych, nie przypisując sobie cudzych 
osiągnięć i zasług.

9. Dbać o wysoki poziom kultury i etyki w życiu codziennym 
w wypowiedziach, artykułach i korespondencji.

10. Stwarzać atmosferę koleżeńskiej współpracy, szanować 
przełożonych, kolegów i współpracowników, niezależnie 
od ich przekonań czy też pozycji społecznej, pomagać im 
w zawodowym rozwoju i wspierać ich w postępowaniu 
zgodnym z zasadami etycznego postępowania.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich 
DLA POWODZIAN

Apel Prezesa SEP

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
Prezesi Oddziałów SEP,
Członkowie Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Tragiczna sytuacja powodziowa na terenach wielu województw całej Polski poruszyła nas wszystkich do głębi. 
Niewątpliwie dotknęła również członków naszego Stowarzyszenia.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Zwracam się z prośbą i sugestią o przekazanie darowizny na rzecz członków SEP poszkodowanych w powodzi 
i członków ich rodzin. Członków SEP jednocześnie proszę o zgłaszanie informacji o członkach SEP poszkodowa-
nych w wyniku powodzi do właściwych Oddziałów Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Jednocześnie proszę prezesów oddziałów rozeznanie, szczególnie w oddziałach na terenach, których powstały 
największe szkody, czy ktoś z członków naszego Stowarzyszenia znalazł się w trudnej sytuacji i potrzebuje naszego 
wsparcia. Proszę o przekazanie takich informacji do Biura SEP.

Zwracam się z apelem o solidarne wsparcie tej inicjatywy. Tak naprawdę wysokość przekazanej kwoty jest 
ważna, ale nie najważniejsza, bardziej liczy się fakt solidarnego wsparcia osób potrzebujących nawet drobną, 
symboliczną kwotą.

 Uprzejmie proszę o przekazanie kwoty darowizny na rzecz powodzian na rachunek bankowy:

BANK MILLENNIUM S.A. 44116022020000000060848985

z dopiskiem „Dar SEP”. Po zakończeniu zbiórki wszyscy ofiarodawcy, zostaną szczegółowo poinformowani 
o sposobie rozdysponowania zebranej kwoty.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Prezes SEP

Jerzy Barglik
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Z PRAC
ZARZĄDU GŁÓWNEGO
I RADY PREZESÓW SEP

XVI Zebranie Rady Prezesów SEP

W dniach 6 – 9 maja 2010 r. w pięknie położonym na 
zboczu góry Zborów hotelu „Ostaniec” w Podlesiach koło 
Zawiercia odbyło się 16. Zebranie Rady Prezesów SEP. 
Obradom przewodniczyli prezes SEP Jerzy Barglik i dziekan 
Rady Prezesów Jerzy Szastałło.

Spotkanie przy grillu. 
Od lewej: Jan Strzałka, Krzysztof Zięba, Jozef Kluska

– umilał Sławomir Knaś. Uczestnicy spotkania otrzymali 
śpiewniki specjalnie przygotowane na to spotkanie.

Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się od wspólnej wy-
cieczki z przewodnikiem na Górę Zborów. Część merytorycz-
ną obrad rozpoczęto punktualnie o godz. 13.00. W tym czasie 
osoby towarzyszące odbyły wycieczkę do Ogrodzieńca 
i innych pięknych miejsc Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 
Zebranie otworzył prezes SEP Jerzy Barglik.

Część merytoryczna zebrania Rady Prezesów, od prawej:
Jerzy Barglik (stoi), Jolanta Arendarska, Jerzy Szastałło, 

Andrzej Boroń, Krzysztof Zięba, Jan Strzałka, Władysław Waga 

Po wystąpieniach dziekana Rady Prezesów Jerzego 
Szastało i prezes Oddziału Zagłębia Węglowego Teresy 
Skowrońskiej odbyło się spotkanie Rady Prezesów z Ko-
misją Wyborczą.

Sala obrad, od lewej: Jan Chojecki, Stefan Wyporski, 
Franciszek Lisowski, Ryszard Kordas, Lech Bożentowicz, 

Tadeusz Malinowski, Marek Chmielewski 

Organizatorem zebrania był Oddział Zagłębia Węglo-
wego SEP. W spotkaniu uczestniczyły 94 osoby – prezesi 
Oddziałów SEP w kadencji 2010-2014, ich poprzednicy 
– prezesi Oddziałów SEP w kadencji 2006-2010 i liczne grono 
osób towarzyszących. Biuro OZW SEP reprezentowały Te-
resa Machoń i Barbara Adamczewska. Obecni byli również: 
skarbnik SEP Andrzej Boroń, sekretarz generalna Jolanta 
Arendarska oraz jej zastępca Małgorzata Gregorczyk. 

Pierwszego dnia wieczorem odbyło się spotkanie ko-
leżeńskie przy grillu, które – grając na gitarze i śpiewając 

Hotel „Ostaniec” w Podlesicach 
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Komisję Wyborczą reprezentowali: Franciszek Li-
sowski – przewodniczący, Oddział Bielsko-Bialski SEP; 
Lech Bożentowicz – zastępca przewodniczącego, Sekcja 
Energetyki; Teresa Skowrońska – sekretarz OZW SEP, 
Tadeusz Malinowski – członek honorowy; Ryszard Kordas 
– Oddział Wrocławski SEP; Jerzy Słowikowski – Central-
ne Kolegium Sekcji Przemysłu Elektrotechnicznego oraz 
Robert Ostasiewicz – Oddział Białostocki SEP. 

Przewodniczący Komisji Franciszek Lisowski i sekre-
tarz Komisji Teresa Skowrońska poinformowali o aktual-
nym stanie zgłoszeń kandydatów do władz naczelnych 
i organów. W dyskusji wypowiedział się członek Komisji 
Wyborczej Ryszard Kordas. Następnie prezes SEP i dzie-
kan Rady Prezesów wręczyli listy gratulacyjne prezesom 
oddziałów SEP wybranym na kadencję 2010 – 2014 oraz 
listy z podziękowaniem prezesom oddziałów w kadencji 
2006 – 2010. Otrzymali oni także drobny upominek oraz 
monografię o prof. Stanisławie Fryzem, wydaną przez 
Oficynę Wydawniczą Energia.

Listy gratulacyjne otrzymują
prezes Oddziału Toruńskiego SEP Aleksandra Konklewska  

oraz prezes Oddziału Wrocławskiego Krzysztof Nowicki 

Od lewej: Krzysztof Pawlicki, Stefan Granatowicz, Jerzy Barglik, 
Aleksandra Konklewska, Stanislaw Maciej Dąbrowski, Jacek 

Zawadzki

Ta część zebrania była znakomitą okazją do wzajem-
nego poznania się, zwłaszcza dla prezesów oddziałów 
rozpoczynających kadencję po raz pierwszy. Były pre-
zes Oddziału Poznańskiego SEP Stefan Granatowicz 
i Krzysztof Pawlicki wręczyli Jerzemu Barglikowi, Alek-
sandrze Konklewskiej, Maciejowi Dąbrowskiemu i Jacko-
wi Zawadzkiemu Medale honorowe im. prof. Węglarza, 
przyznane przez Kapitułę ustanowioną przez Oddział 
Poznański SEP.

W kolejnym punkcie porządku obrad prezes SEP 
omówił sprawy organizacyjne. 

Po przerwie skarbnik SEP Andrzej Boroń omówił spra-
wozdanie finansowe SEP za rok 2009. Przewodniczący 
Zespołu ds. Finansów Rady Prezesów w kadencji 2006 
– 2010, była prezes Oddziału Piotrkowskiego SEP Jolanta 
Gołębiowska, przedstawiła projekt opinii Rady Prezesów 
na temat sprawozdania finansowego SEP. Na jej wniosek 
Rada Prezesów jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 
sprawozdanie finansowe. 

Z kolei na wniosek prezesa SEP Rada Prezesów 
powołała nowy Zespół Rady Prezesów ds. Finansowych 
w składzie: Krzysztof Pawlicki, prezes Oddziału Poznań-
skiego SEP – przewodniczący oraz Waldemar Dunajewski, 
prezes Oddziału Gdańskiego SEP i Jerzy Kosiorek, prezes 
Oddziału Opolskiego SEP – członkowie. 

Dziekan Rady Prezesów przedstawił natomiast 
informację o zebraniach Zarządu Głównego SEP w 
okresie po 12 lutego 2010 roku. Następnie prezesi od-
działów zostali zapoznani z listą dziesięciu kandydatów 
do godności członka honorowego SEP, ustaloną w 
wyniku balotażu członków honorowych oraz w wyniku 
głosowania Rady Prezesów i Zarządu Głównego SEP. 
(Zdjęcia prezesów oddziałów mijającej kadencji oraz 
nowo wybranych zamieściliśmy w poprzednim numerze 
Spektrum). 

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników XVI zebrania Rady 
Prezesów SEP
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Zespól Jorgusie 

W drugim dniu zebrania odbyła się wycieczka auto-
karowa. Zwiedzano Częstochowę oraz unikalne Muzeum 
Zapałek, będące jednym z obiektów trasy Zabytków 
Techniki Województwa Śląskiego. W programie wycieczki 
znalazła się też Jasna Góra.

Kolejnym punktem porządku obrad były sprawy 
przygotowań do XXXV Walnego Zjazdu Delegatów SEP. 
Przedyskutowano sprawy organizacyjne Zjazdu, program, 
regulamin obrad, hasło Zjazdu, program imprez towarzy-
szących WZD. Ostatnim punktem części merytorycznej 
posiedzenia były sprawy różne, w tym kwestie wniesione 
przez prezesów oddziałów. Informacje o bieżących pra-
cach Biura SEP przedstawiła sekretarz generalna Jolanta 
Arendarska. Ustalono, że kolejne dwudniowe zebranie 
Rady Prezesów odbędzie się w ostatnim tygodniu wrześ-
nia, a jego gospodarzem będzie Oddział Zielonogórski 
SEP. 

Na zakończenie pierwszego dnia obrad Rady Prezesów 
zorganizowano kolację koleżeńską, której urozmaiceniem 
był koncert muzyki w wykonaniu zespołu regionalnego 
Jorgusie z Łazisk Górnych (sporo trudności sprawiło tłu-
maczenie tekstu prezentowanego w gwarze śląskiej).

Podczas obiadu w Domu Technika w Częstochowie 
uczestnicy zebrania Rady Prezesów wysłuchali krótkiej 
informacji prezesa Oddziału Częstochowskiego SEP Ze-
nona Panicza na temat działalności Oddziału. Ostatnim 
punktem programu wycieczki było zwiedzanie jednego 
z najciekawszych miejsc w Jurze Krakowsko–Częstochow-
skiej, a mianowicie położonego niedaleko Częstochowy 
– Olsztyna.

Oprac. OZW SEP

 Zdjęcia Barbara Adamczewska

Podczas wycieczki do Częstochowy
zwiedzano Halę Fabryki Zapałek oraz Jasną Górę
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I  Małopolski  Konkurs  Własnych  Prac  Technicznych

Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie we 
współpracy z Zarządem Oddziału Nowohuckiego Stowa-
rzyszenia Elektryków Polskich zorganizował I Małopolski 
Konkurs Własnych Prac Technicznych. 

Celem Konkursu jest rozbudzenie wśród młodzieży 
zainteresowań technicznych w dziedzinie elektrotechniki, 
elektroniki, robotyki i informatyki oraz wspieranie inicjatyw 
uczniowskich w zakresie wykonywania samodzielnych 
projektów i prac. 

Konkurs Własnych Prac Technicznych powstał 
z inicjatywy nauczycieli Zespołu Szkół Elektrycznych 
Nr 2 w Krakowie, którzy postanowili dać możliwość ucz-
niom technikum zaprezentowania swoich zainteresowań 
i umiejętności. 

W ubiegłym roku nauczyciele zorganizowali pierwszą 
edycję konkursu Na prace własne uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych z zakresu elektroniki, elektrotechniki, 
automatyki, robotyki i informatyki. Konkurs miał wówczas 
zasięg dzielnicowy i przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy 
etap przeprowadzony został w szkole. Prace zgłoszone 
do konkursu mogły być zaprojektowane i wykonywane 
w zaciszu domowym lub w kołach zainteresowań samo-
dzielnie przez uczestników. Młodzi elektronicy i informatycy 
zaprezentowali bardzo ciekawe prace, a najlepsze z nich 
zgłoszono do konkursu ogłoszonego przez Oddział No-
wohucki Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 

W bieżącym roku Konkurs miał zasięg wojewódzki 
i odbywał się dwupoziomowo: dla uczniów szkół gim-
nazjalnych oraz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
województwa małopolskiego. 

W dniu 17 marca 2010 roku odbył się Finał I Małopol-
skiego Konkursu Własnych Prac Technicznych w Zespole 
Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie.

Uczniowie małopolskich szkół zawodowych z branży 
elektrycznej, mechanicznej i informatycznej zaprezentowali 
własne prace przed komisją konkursową, w skład której 
weszli przedstawiciele uczelni, przedsiębiorstw i SEP. Ko-
misja oceniająca miała bardzo trudne zadanie wyłonienia 
prac najlepszych z grona bardzo dobrych.

W kategorii elektronika i robotyka najwyżej został 
oceniony Spider - Robot Pająk wykonany przez uczniów 
z Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie w składzie: 
Grzegorz Makuch i Krzysztof Chojecki. Drugie miejsce 
w tej kategorii zajął Robot Wąchacz – Robot SP1 autorstwa 
Pawła Skotnicznego i Rafała Papaja z Zespołu Szkół Nr 1 
w Olkuszu. Trzecie miejsce przyznano Konradowi Karczo-
wi z Technikum Komunikacyjnego Nr 25 w Krakowie za 
zrealizowanie Wzmacniacza słuchawkowego.

Komisja oceniająca wyróżniła dodatkowo zaprezento-
waną przez uczniów Piotra Polichta i Radosława Hudzika 
z Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznego w Nowym 
Sączu Obrabiarkę sterowaną komputerowo.

Monika Cyran, jedyna dziewczyna biorąca udział w konkursie, III 
miejsce w grupie informatycznej za pracę  – Strona internetowa 

Nauka Języka Angielskiego

Obrabiarka sterowana komputerowo

DZIAŁALNOŚĆ MŁODZIEŻY
POD AUSPICjAMI SEP
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Lista prac zgłoszonych do konkursu

Imię i nazwisko Nazwa szkoły Praca

Grzegorz Strach Zespół  Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie Taurus „Byczek” pasmo 80 m

Grzegorz Makuch,
Krzysztof Chojecki

Zespół  Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie Spider – Robot Pająk

Grzegorz Makuch Zespół  Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie TDM – Robot Penetracyjny

Rafał Papaj,
Paweł Skotniczny

Zespół  Szkół  Nr 1 w Olkuszu Robot Wąchacz – Robot SP1

Piotr Policht,
Stanisław Hanzel,
Radosław Hudzik

Zespół  Szkół  Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu Obrabiarka sterowana komputerowo

Krystian Ruła Zespół Szkół Nr 2 im. ks. St. Staszica w Wadowicach Makieta skrzyżowania prostego z dodatkowymi funkcjami

Dariusz Wawrzyn,
Zbigniew Mojski,
Michał Stanek

Zespół Szkół Nr 2 im. ks. St. Staszica w Wadowicach Bezpieczny domek – układ alarmowy

Dariusz Wawrzyn,
Damian Lachendrowicz

Zespół Szkół Nr 2 im. ks. St. Staszica w Wadowicach Wyświetlacz widmowy

Alessandro Fragomeno Technikum Komunikacyjne Nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie Podświetlany model z pętlą histerezy magnetycznej

Kondrat Karcz Technikum Komunikacyjne Nr 25 w Krakowie Wzmacniacz słuchawkowy

Sylwester Radzik,
Krystian Sikoń,
Mariusz Ogorzałek

Zespół Szkół Nr 4 w Nowym Sączu Głośnik plazmowy

Monika Cyran Zespół  Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie Strona Internetowa Nauka języka angielskiego

Witold Kochański Technikum Komunikacyjne Nr 25 w Krakowie Projekt graficzny 3D w programie Google SketchUp

Daniel Hornik Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu Strona Internetowa: Fizyka – Królowa Nauk

Tomasz Cabała Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu Ruch punktu materlnego

Grzegorz Śledź Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu Aplikacja C++ Poczet królów  i książąt polskich

Krystian Jasnos Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu
Komunikator „Dżejson GG”  Aplikacja w języku Dephi: Test maturalny 
z matematyki – zadania zamknięte

Sabina Słowińska Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu Aplikacja C++ Badanie funkcji matematycznych

Rafał Pasiut Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu Aplikacja C++ Wykres funkcji

W kategorii informatyka nagrodzono następujące 
prace:
• projekt graficzny 3D: Zagospodarowanie terenów rekre-

acyjnych mojego osiedla wg własnej wizji, zrealizowany 
przez Witolda Kochańskiego z Technikum Komunika-
cyjnego Nr 25 w Krakowie,

• aplikację w języku C++ z biblioteki OpenGL: Ruch 
punktu materialnego, wykonaną przez Tomasza Caba-
łę, ucznia Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych 
w Nowym Sączu, 

• stronę internetową: Fizyka – Królowa Nauk Daniela Hor-
nika, ucznia Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych 
w Nowym Sączu,

• stronę internetową: Nauka języka angielskiego autor-
stwa Moniki Cyran z Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 
w Krakowie.

Organizatorzy I Małopolskiego Konkursu Własnych 
Prac Technicznych, czyli zespół nauczycieli przedmiotów 
zawodowych Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie, 
podkreślali potrzebę organizowania tego typu zawodów. Są 
one doskonałym sposobem motywującym do poszerzania 
wiedzy i umiejętności praktycznych oraz stwarzają możli-
wość wymiany doświadczeń i fachowej dyskusji.

Fundatorami nagród dla laureatów Konkursu byli: 
Małopolski Kurator Oświaty, Nowohucki Oddział SEP, 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjnego SKAMER-
ACM, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne MPK 
Kraków, Grupa MPL Technology Kraków, Grupa Computer 
Plus Kraków oraz Symantec Poland.

Konkurs uzyskał honorowy patronat Prezydenta Mia-
sta Krakowa, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Prezesa 
Zarządu Krakowskiej Rady NOT i prezesa Oddziału No-
wohuckiego SEP.

Oddział Nowohucki SEP

Podświetlany model z pętlą histerezy magnetycznej Zwycięzcy konkursu 2010: Grzegorz Makuch (uczeń klasy III)
i Krzysztof Chojecki (uczeń klasy I) ze swoim robotem pająkiem



2�
Podpis

Wypowiedź laureata Konkursu  – Grzegorza Makucha
Dla mnie największą pasją jest majsterkowanie i budowa różnych, 

ciekawych rzeczy, które mogą cieszyć, uczyć, a nawet znajdują zasto-
sowanie w poważnych projektach, konstrukcjach technologicznych, 
urządzeniach wykonawczych.

 Gdy miałem dwa lata, tata dał mi do ręki śrubokręt, abym spró-
bował wkręcić pierwszą śrubkę. Spodobało mi się to i zacząłem sam 
próbować wkręcać i wykręcać inne. Bardzo lubiłem rysować. Przez lata 
doskonaliłem swoje umiejętności. W wieku pięciu lat zacząłem budować 
z najsłynniejszych i najdroższych na owe czasy klocków LEGO, na które 
rodzice wydawali prawie całe pensje. Próbowałem z klocków stworzyć 
to, co wcześniej rysowałem. Nauczyłem się myśleć przestrzennie i wy-
obrażać sobie każdy element w odpowiedniej perspektywie i oświetleniu. 
Zabawa klockami była tak przyjemna, że nawet mój tata nimi budował. 
Próbowałem też budować z różnych części drewnianych i metalowych, 
a nawet z plastiku. Dzięki wieloletniej praktyce nabrałem ogromnego 
doświadczenia w tworzeniu różnych rzeczy. Największą i najważniejszą 
umiejętnością jest trójwymiarowa wyobraźnia oraz umiejętność adap-
tacji gotowych części z innych, rozkręcanych urządzeń. Również od 
lat fascynuje się elektroniką. Zawsze ciekawiło mnie, jak funkcjonują 
urządzenia, które nas otaczają. 

Przez wiele lat kupowaliśmy narzędzia precyzyjne i warsztatowe, 
aby móc tworzyć coraz lepsze urządzenia i prototypy. Postanowiłem 
nie marnować tych umiejętności i wybrałem technikum elektryczne, 
by kontynuować swoje pasje. Obecnie buduję przyrządy pomiarowe, 
których używam do własnych celów i doskonalania następnych 
prototypów. W szkole poznałem wspaniałych kolegów, którzy mają 
podobne zainteresowania. Postanowiłem wspólnie z kolegą zbudować 
robota, który będzie chodził po wszystkich powierzchniach, tj. SPI-
DER ULTRABOT, czyli sześcionożny pająk sterowany komputerowo. 
Tworząc takie projekty mam do czynienia ze światową technologią 
w automatyce.

 Osiągnięcia i działalność na rzecz szkoły

 W klasie I (2007/08) utworzyłem wspólnie z kolegą Szkolną Sek-
cję Filmową, którą zatwierdził pisemnie dyrektor Jerzy Kołakowski. 
Sekcja funkcjonowała przez cały rok. Filmowaliśmy prawie każdą 
uroczystość czy imprezę do szkolnej kroniki. Robiliśmy też zdjęcia. 
Nakręcony został film reklamowy promujący szkołę w placówkach 
gimnazjalnych oraz w Internecie. Jest on do dziś na stronie www.
elektryk2.i365.pl. Jeździłem też na preorientacje promujące naszą 
szkołę w krakowskich gimnazjach.

W tym okresie powstało kilka prototypów urządzeń elektronicz-
nych, m.in. sterownik MIDI – klawiatura muzyczna z klawiszami wiernej 
wielkości posiadająca trzy oktawy i interfejs USB 2.0. Kompatybilna 
jest prawie z każdym programem/kombajnem do tworzenia muzyki (np. 

Fruity Loops Studio 8). Powstała również metalowa trzylistna przysłona 
przeciw- słoneczna na półprofesjonalną kamerę filmową oraz statyw 
posiadający głowice zrobioną z niwelatora. Zestaw ten wykorzystałem 
do nagrania spartakiady sportowej w „dniu sportu”.

 W klasie II (2008/09) kontynuowałem działalność w sekcji filmo-
wej, a po jej przekształceniu w studiu kroniki fotograficzno-filmowej. 
Ze względu na brak czasu musiałem tę działalność ograniczyć. 
Rozpocząłem pracę nad cudem techniki i mechaniki precyzyjnej 
– TDM. To jedyny w swoim rodzaju robot penetracyjny zbudowany 
ze „złomu”, tj. likwidowanego sprzętu biurowego, laboratoryjnego, 
przyrządów pomiarowych itp. Prace nad nim trwały 5 miesięcy. Sam 
pomysł zrodził się w hipermarkecie, gdzie w dziale zabawek ujrzałem 
koparkę z ramieniem i łyżką. Pomyślałem wtedy, iż ciekawie by było za-
montować na końcu ramienia kamerę bezprzewodową. W pierwszym 
semestrze odbył się wewnętrzny konkurs prac własnych. Zgłosiłem 
tam TDM i zdobyłem I miejsce. 

 Jednocześnie budowaliśmy kolejne urządzenia, jak: zdalnie 
sterowana kamera wysokiej rozdzielczości posiadająca ZOOM 12x, 
możliwość obserwacji terenu 270° w poziomie, 180° w pionie. Przy 
okazji powstał profesjonalny pulpit sterowniczy, który połączono 
z kamerą specjalnym telewizyjnym wielożyłowym przewodem, jakie 
wykorzystuje się w telewizji do torów wizyjnych. Powstał też minia-
turowy robot wysokości 5 cm z możliwością skrętu 360* w miejscu, 
zasilany akumulatorem i zdalnie sterowany oraz inne miniprojekty, 
jak: kątomierz laserowy, precyzyjna wiertarka stacjonarna na wiertła 
o średnicy od 0,2 do 1,5 mm, urządzenie do wykrywania zakłóceń 
magnetycznych o każdej częstotliwości itp. 

Podczas Targów Edukacyjnych pokazaliśmy robota TDM, który 
wśród odwiedzającej młodzieży cieszył się bardzo dużym zainte-
resowaniem. Pod koniec roku wziąłem udział w międzyszkolnym 
konkursie prac własnych, organizowanym przez SEP w Nowej Hucie. 
Tu też zgłosiłem robota TDM i również zdobyłem I miejsce. Oprócz 
nagrody dostałem propozycje odbycia praktyki zawodowej w firmie 
Mitsubishi Electric. 

 W klasie III realizowałem kilka poważnych projektów, jak ALPHA, 
czyli profesjonalny, przewodowy robot inspekcyjny wyposażony 
w kamerę, służący do penetrowania rur kanalizacyjnych. Kolejnym 
projektem, który został zrealizowany to „endoskop” – urządzenie 
wyposażone w małą kamerę na długim ramieniu, pozwalające zajrzeć 
poprzez kinkiet na podwieszany sufit z rigipsu lub do kratek wentyla-
cyjnych, szczelin itp. Jest to bardzo przydatne urządzenie dla prowa-
dzących różnego rodzaju inspekcje czy oględziny. Ten projekt zlecono 
mi do wykonana w pracy mojego Taty. Projekt, jaki teraz realizuję to 
superprecyzyjna obrotowa mikrokamera posiadająca wysokiej klasy 
optykę ZOOM 12x oraz napędy do autofocus-u, ZOOM-u, przysłony. 
Będzie służyła do oglądania parkingu przed budynkiem. 

Ramowy program Forum Młodz ieży  SEP

Blok I. Portret mlodego pokolenia i włączenie mlodzieży do kontynuowania tradycji 
polskichinżynierów, godz. 10.00 – 12.00
•  Polska przygoda z techniką. Wielkie i małe sukcesy polskich inżynierów, wyna-

lazców i menadżerów, prof. dr hab. Bolesław Orłowski 
• Młode pokolenie, dr Michał Łuczewski 
• Wstępne wyniki badań socjologicznych CKMiS i SRK nt. warunków i możliwości dzia-

łania młodzieży w SEP, prof. dr hab. Kazimierz Wenta i dr inż. Piotr Szymczak 
• Działalność SEP w ocenie studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki War-

szawskiej, Łukasz Turkowski 

Blok II. Dyskusja panelowa w 3 zespolach problemowych, godz. 12.30 – 14.00 
Panel 1. Model i kierunki współdziałania głównych jednostek organizacyjnych SEP 

koordynujących pracę z młodzieżą 
Panel 2. Oferta programowa SEP dla młodego pokolenia 
Panel 3. Finansowanie działalności młodzieżowej SEP 

Blok III. Podsumowanie Forum oraz dzialalności za kadencję 2006 – 2010, godz. 
14.15 – 15.00 
1. Przedstawienie wniosków z dyskusji panelowych 
2. Wystosowanie memoriału do władz SEP i FSNT NOT 
3. Sprawozdania z działalności CKMiS i SRK SEP za 4-letnią kadencję 
4. Wręczenie medali, podziękowań i innych wyróżnień 
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KONFERENCjE,
SEMINARIA, KONKURSY,
WYSTAWY, TARGI

W dniu 13 maja 2010 r. z okazji Światowego Dnia 
Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2010 
w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się XI Konferencja 
Okrągłego Stołu, która przebiegała pod hasłem: „Polska 
w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego; techniki 
informacyjne i komunikacyjne katalizatorem lepszego 
życia w mieście”.

Konferencja, objęta patronatem honorowym Mar-
szałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego, została 
zorganizowana przez Stowarzyszenie Elektryków 
Polskich we współpracy z Przemysłowym Instytutem 
Telekomunikacji S.A.

XI  Konferencja  Okrągłego  Stołu

Prezydium XI KOS. Od lewej: Dariusz Młotkiewicz – zastępca 
szefa kancelarii Sejmu RP, Magdalena Gaj – podsekretarz stanu 

w Ministerstwie Infrastruktury, Jerzy Barglik – prezes SEP, 
Janusz Piechociński – poseł, przewodniczący Sejmowej Komisji 

Infrastruktury, Andrzej M. Wilk – prezes PIT, przewodniczący 
Centralnego Kolegium Sekcji Technik Informacyjnych SEP

Otwarcia konferencji dokonała sekretarz generalna 
SEP Jolanta Arendarska.  Prezes SEP Jerzy Barglik uro-
czyście przywitał przybyłych gości i zaprosił na pierwszą 
część obrad, którą wypełniły oficjalne wystąpienia hono-
rowych gości.

Tradycyjny wstęp należał do marszałka sejmu Broni-
sława Komorowskiego, który wystosował do uczestników 
KOS list, odczytany przez reprezentującego Kancelarię 
Sejmu ministra Dariusza Młotkiewicza. 

Następnie głos zabrali:
• Magdalena Gaj – podsekretarz stanu w Ministerstwie 

Infrastruktury,
• Marzena Śliz – dyrektor Departamentu Infrastruktury 

UKE, która reprezentowała prezes UKE Annę Streżyń-
ską,

• Wojciech Hałka – prezes Stowarzyszenia Inżynierów 
Telekomunikacji,

• Leszek Pawłowski – dyrektor Dywizji Elektroniki Grupy 
BUMAR,

• Andrzej M. Wilk – prezes zarządu PIT,
• Janusz Piechociński – poseł RP, wiceprzewodniczący 

Podkomisji Stałej ds. Transportu Kolejowego, Łączności 
i Nowoczesnych Technik Informacyjnych,

• prof. dr hab. Józef Modelski.

Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
Magdaleny Gaj

Sala obrad XI KOS

Podczas Konferencji przyznano wyróżnienia w postaci 
Statuetek Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka 
- patrona honorowego obchodów ŚDTiSI 2010.
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Statuetki Ministra Infrastruktury

W imieniu Ministra Infrastruktury statuetki wręczała 
Magdalena Gaj – podsekretarz stanu w Ministerstwie In-
frastruktury, wspólnie z prezesem SEP Jerzym Barglikiem. 
Statuetką Ministra Infrastruktury wyróżniono:
• prof. dr. hab. Włodzimierza Kurnika, rektora Politechniki 

Warszawskiej, za  wspieranie inicjatyw studenckich 
dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
w Polsce, 

• czasopismo naukowo-techniczne Opto-electronics 
Review w uznaniu propagowania myśli technicznej na 
świecie,

Statuetkę Ministra Infrastruktury 
w imieniu redakcji Opto-electronics Review 

odbiera Wojciech Kocańda, 
od lewej: Jolanta Arendarska, Magdalena Gaj, Jerzy Barglik, 

Wojciech Kocańda – pełnomocnik rektora WAT ds. studenckich

• Instytut Tele- i Radiotechniczny za  osiągnięcia w rozwo-
ju technologii teleinformatycznych (wyróżnienie zostanie 
odebrane w innym terminie),

• Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A. za  osiąg-
nięcia w  rozwoju technologii teleinformatycznych,

• Zespół Szkół im. Agnieszki Osieckiej nr 37, Techni-
kum Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego za  
wspieranie inicjatyw uczniowskich dotyczących rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego,

• Oddział Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji SEP 
za wspieranie ruchu stowarzyszeniowego na rzecz 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Wręczenie statuetki Ministra Infrastruktury Zespołowi Szkół 
im. Agnieszki Osieckiej nr 37, Technikum Łączności im. prof. 
Janusza Groszkowskiego. Od lewej: Jerzy Barglik, Magdalena 
Gaj, reprezentanci Technikum Łączności Zespołu Szkół nr 37 

w Warszawie – uczeń Daniel Przybylski i nauczyciel Jacek Legędź

Statuetkę Ministra Infrastruktury odbiera Mieczysław Żurawski 
– prezes OEIT SEP. Od lewej: Jerzy Barglik, Magdalena Gaj, 

Mieczysław Żurawski

Następnie dokonano wręczenia Medalu 90-lecia SEP 
i statuetek 75-lecia PIT. Prezes SEP wyróżnił  Medalem 
posła Janusza Piechocińskiego, a prezes Andrzej M. 
Wilk wręczył statuetki 75-lecia Przemysłowego Instytutu 
Telekomunikacji: Magdalenie Gaj – podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury oraz Januszowi Piechociń-
skiemu – posłowi RP.

Statuetką 75-lecia PIT została wyróżniona Magdalena Gaj 
– podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury
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W imieniu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Barbary Kudryckiej oficjalny list odczytał Wiesław Majos, 
podsekretarz stanu w MNiSzW.

Część roboczą KOS – dyskusję panelową – otworzył 
prezes PIT Andrzej Wilk, pełniący w SEP funkcję prezesa 
Koła 801 OEIT SEP oraz przewodniczącego Centralnego 
Kolegium Sekcji Technik Informacyjnych SEP.

Novum Konferencji Okrągłego Stołu był przekaz multi-
medialny w postaci wideokonferencji z wirtualnymi ośrod-
kami studyjnymi  oraz transmisji internetowej na żywo. Mo-
deratorem dyskusji był redaktor Telewizji Polskiej Andrzej 
Baryło, który  łączył się z ośrodkami studyjnymi: wirtualnym 
studiem KOS w PIT, studiem w Gdańsku,  Wrocławiu 
i Szczecinie oraz studiem konkursowym w PIT.

Andrzej Baryło prowadzi wideokonferencję KOS

Po prezentacji ośrodków studyjnych głos zabrał Wło-
dzimierz Marciński - dyrektor Departamentu Społeczeń-
stwa Informacyjnego MSWiA, członek Polskiej Akademii 
Nauk, wprowadzając zgromadzonych w Sejmie i ośrod-
kach wirtualnych w problematykę strategii SI w Polsce.

Blok dyskusyjny składał się z  czterech paneli: główne-
go, branżowego, akademickiego i społecznościowego.

Panel główny przebiegał pod hasłem Cywilizacja 
technik militarnych na rzecz poprawy warunków życia 
w mieście. Uczestniczyli w nim przedstawiciele grupy 
BUMAR oraz PIT S.A.:
• Franciszek Adamczyk, PIT (sala kolumnowa Sejmu) 

– przedstawił przykłady zastosowania technik wojsko-
wych w rozwiązaniach cywilnych,

Wystąpienie Marzeny Śliz – dyrektor departamentu infrastruktury 
w UKE

Poseł Janusz Piechociński dziękuje za otrzymane wyróżnienia

• Andrzej Makowiecki, zastępca dyrektora Biura Cywil-
nego ds. Handlowych BUMAR (studio wirtualne PIT) 
– przybliżył działania BUMAR-u związane z wykorzy-
staniem technik militarnych dla celów cywilnych,

• Waldemar Szelenbaum, PIT (studio wirtualne PIT) 
– pokazał zastosowanie techniki militarnej – systemów 
radiolokacyjnych – w zastosowaniach cywilnych,

• Andrzej Karwowski, PIT (studio Gdańsk) – przedstawił 
działania PIT dla poprawy bezpieczeństwa w mieście,

• Zbigniew Kempisty, PIT (studio Wrocław) – przedstawił 
spojrzenie ośrodka badawczego skoncentrowanego na 
technice wojskowej, na rewolucję informacyjną,

• Henryk Kantecki, PIT (studio konkursowe) – poinfor-
mował o konkursie indywidualnych prac studenckich 
i przedstawił politykę kadrową PIT.
Panel branżowy – Polityka Regulatora katalizatorem 

rozwoju społeczeństwa informacyjnego i poprawy wa-
runków życia.

W panelu uczestniczyli:
• Marzena Śliz, dyrektor departamentu infrastruktury 

w UKE – przedstawiła rolę regulatora telekomunika-
cyjnego w rozwoju sieci internetowej oraz budowie 
społeczeństwa informacyjnego,

• Agnieszka Zaborowska, dyrektor Departamentu Teleko-
munikacji MI – przedstawiła rolę samorządów w świetle 
ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomuni-
kacyjnych,

Wystąpienie Agnieszki Zaborowskiej – dyrektor Departamentu 
Telekomunikacji MI
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• Piotr Waglowski, twórca portalu VaGla.pl – omówił 
problemy regulacyjne w funkcjonowaniu rynku teleko-
munikacyjnego,

Wystąpienie Piotra Waglowskiego, twórcy portalu VaGla.pl

• Maciej Rogalski, dyrektor Pionu Współpracy Regu-
lacyjnej TP S.A. – przedstawił spojrzenie operatora 
telekomunikacyjnego na problemy regulacyjne,

Wystąpienie Macieja Rogalskiego 
– dyrektora Pionu Współpracy Regulacyjnej TP S.A.

• Aleksandra Monarcha-Matlak, profesor Uniwersytetu 
Szczecińskiego – wykazała związek miedzy pojęciem 
społeczeństwa informacyjnego a informatyzacją sektora 
publicznego w obszarze poprawy życia mieszkańców 
miast (studio wirtualne w Szczecinie).

Panel akademicki – Inicjatywy środowisk naukowych 
na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Prof. Zbigniew Kierzkowski dokonał wprowadzenia do panelu 
akademickiego

Wprowadzenia do panelu akademickiego dokonał prof. 
Zbigniew Kierzkowski reprezentujący Sieć Laboratoriów 
WOD Łódź-Olsztyn-Polkowice-Poznań, omawiając prob-
lematykę infrastruktury sieciowej współpracy ludzi i współ-
działania organizacji w społecznościach informacyjnych.

W panelu udział wzięli: 
• Sylwester Jędruszkiewicz, Sieć Laboratoriów WOD 

– omówił zagadnienia cyfryzacji i prezentacji medialnej 
informacji przedmiotowej w wirtualnym środowisku 
informacji,

• Maciej Górecki, student Wyższej Szkoły Informatyki 
w Łodzi, Sieć Laboratoriów WOD – zaprezentował zaso-
by i aplikacje eksperymentalnych systemów informacji 
przedmiotowej,

• Agnieszka Boczarska, studentka WAT – omówiła wpływ no-
woczesnych technologii na zaangażowanie pracownika.

Panel społecznościowy – Kształtowanie lokalnych 
społeczności informacyjnych.

W panelu wzięli udział:
• Włodzimierz Olszewski, kanclerz Dolnośląskiej Wyższej 

Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach 
– przedstawił kształtowanie lokalnych społeczności 
informacyjnych na przykładzie Polkowic,

• Marcin Ryński, Stowarzyszenie e-Sochaczew.pl – omó-
wił rolę Internetu w służbie lokalnej społeczności.

Wystąpienie Marcina Ryńskiego ze stowarzyszenia e-Sochaczew.pl

Dyskusję panelową podsumował prezes PIT Andrzej 
M. Wilk. 

XI Konferencję Okrągłego Stołu zamknął prezes SEP 
Jerzy Barglik, zapraszając  uczestników na uroczysty lunch 
do restauracji Hawełka w Domu Poselskim Sejmu RP.

Reportaż z przebiegu obrad KOS został zrealizowa-
ny przez Internetową Telewizję Studencką Politechniki 
Warszawskiej i wkrótce będzie dostępny na stronie inter-
netowej SEP.

Organizatorzy wyrażają nadzieję, że twórcza wymiana 
myśli przyniesie wymierne efekty w postaci konkretnych 
działań podejmowanych w sektorach naukowym, prze-
mysłowym i społecznym, zakończonych sukcesem po-
wszechnego dostępu obywateli dużych miast i ośrodków 
lokalnych do telekomunikacji, ze szczególnym uwzględ-
nieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu.

                                                                                         

 Biuro SEP

Zdjęcia Ewa Materska, Stanisław  Szałapak
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Konferencja Naukowo-Techniczna
Innowacyjne Materiały i Technologie w Elektrotechnice

W dniach 21-23 kwietnia 2010 roku odbyła się, już 
po raz szósty, Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna 
Innowacyjne Materiały i Technologie w Elektrotechnice 
i-MITEL 2010. 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Edward 
Cadler przywitał gości konferencji: wicewojewodę Lubu-
skiego Jana Świrepo, wiceprezydenta Gorzowa Wlkp. Ewę 
Piekarz, wiceprezydenta Urszulę Stolarską, przewodni-
czącego Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk 
prof. Kazimierza Zakrzewskiego, wiceprzewodniczącego 
Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium Polskiej 
Akademii Nauk prof. Macieja Pawlika, prezesa Stowa-
rzyszenia Elektryków Polskich Jerzego Barglika, człon-
ków Zarządu Głównego dr. inż. Piotra Szymczaka i dr. 
inż. Krzysztofa Wolińskiego, prezesów Oddziałów SEP: 
Łódzkiego – prof. Franciszka Mosińskiego, Poznańskiego 
– Kazimierza Pawlickiego i Zielonogórskiego – Waldemara 
Olczaka, przedstawiciela VDE Berlin inż. Jurgena Hahna, 
władze ENEA Operator Sp. z o.o.: wiceprezesa Zarządu 
Jakuba Kamyka, dyrektora Oddziału Dystrybucji Poznań 
Kazimierza Pawlickiego, dyrektora Oddziału Dystrybucji 
Gorzów Wlkp. Henryka Szałka.

Otwarcia konferencji dokonał prezes Oddziału Gorzow-
skiego SEP Franciszek Narkun.

Konferencję zorganizował Oddział Gorzowski SEP 
i Uniwersytet Zielonogórski przy współpracy Zachodniopo-
morskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
oraz ENEA Operator Sp. z o.o.

Obecna edycja konferencji objęta była patronatem ho-
norowym Wicepremiera, Ministra Gospodarki Waldemara 
Pawlaka, Wojewody Lubuskiego oraz Prezesa SEP, zaś 
patronat naukowy sprawował Komitet Elektrotechniczny 

Polskiej Akademii Nauk. Honorowym przewodniczącym 
Komitetu Naukowego był prof. Kazimierz Zakrzewski, 
a przewodniczącym Komitetu Naukowego wszystkich 
edycji prof. Ryszard Strzelecki. Patronat medialny spra-
wowały Wiadomości Elektrotechniczne i Przegląd Elek-
trotechniczny. 

Prezes SEP wręczył Jackowi Wieczorkowi Medal im. 
prof. M. Pożaryskiego za duże zaangażowanie w pracę sto-
warzyszeniową, a za duży wkład w rozwój i popularyzację 
Konferencji MITEL wręczył Złotą Odznakę Honorową SEP 
prof. Ryszardowi Strzeleckiemu i zastępcy Przewodniczą-
cego Komitetu Naukowego prof. Michałowi Zeńczakowi. 
Szczególne wyróżnienie prezesa SEP za owocną i długo-
trwałą współpracę otrzymał dyr. Henryk Szałek. Za powo-
łanie do życia, rozwój i popularyzację konferencji MITEL 
wyróżnienia otrzymał były prezes Oddziału Gorzowskiego 
SEP Eugeniusz Kaczmarek oraz Edward Cadler. 

W sesji plenarnej, której przewodniczył prof. Kazimierz 
Zakrzewski referaty wygłosili: prof. Franciszek Mosiński 
– Transformator to newralgiczny element systemu elektro-
energetycznego, prof. Maciej Pawlik – „Energymix” krajo-
wej energetyki w 2020 roku oraz prof. Ryszard Strzelecki 
– Układy energoelektroniczne w systemach dystrybucji 
energii elektrycznej.

W konferencji uczestniczyli naukowcy z Akademii 
Morskiej w Gdyni, Politechnik: Białostockiej, Łódzkiej, 
Poznańskiej i Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Techno-
logiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Zachodniopo-
morskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
i Zielonogórskiego w Zielonej Górze.

Komitet Naukowy zakwalifikował 54 referaty do 
publikacji w materiałach konferencyjnych i prezentacji 

Wystąpienie prezesa SEP prof. Jerzego Barglika Prezes SEP wręcza Złotą Odznaką Honorową SEP 
przewodniczącemu Komitetu Naukowego 

prof. Ryszardowi Strzeleckiemu
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w czterech sesjach tematycznych: elektroenergetyka, 
energoelektronika, materiały i technologie, automatyka 
i maszyny elektryczne i jednej posterowej. Sesjom audy-
toryjnym przewodniczyli profesorowie: Grzegorz Benysek, 
Kazimierz Cywiński, Ryszard Kacprzyk, Franciszek Mosiń-
ski, Mieczysław Pawlik, Andrzej Sowa, Ryszard Strzelecki 
i Michał Zeńczak. W sesji promocyjnej przedstawiciele 
sześciu firm wiodących na rynku branży energetycznej 
zaprezentowali innowacyjne technologie i wyroby dla ener-
getyki zawodowej i przemysłowej. Sesji tej przewodniczyła 
prof. Aleksandra Rakowska. 

Oprócz referatów wygłoszonych przez naukowców 
dziewięć referatów przedstawili pracownicy przemysłu, 
w tym jeden z ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystry-
bucji Gorzów Wlkp. 

Tematyka konferencji obejmowała całokształt za-
gadnień związanych z innowacyjnymi materiałami i tech-
nologiami elektrotechnicznymi, w tym również jakością 
zasilania urządzeń elektroenergetycznych, przetwarzaniem 
i przesyłaniem energii elektrycznej oraz efektywnym wyko-
rzystaniem odnawialnych źródeł energii elektrycznej.

Przewodniczący Komitetu Naukowego po raz drugi 
przyznał wyróżnienia w kategorii Młody Pracownik Nauki. 
Wyróżnienia otrzymali: mgr Jacek Kaniewski za referat 
Implementacja układu sterowania transformatora hybry-
dowego, mgr Marcin Lewandowski i mgr Adam Pelesz 
za referat Elektryzacja kropel aerozoli wytwarzanych 
przy użyciu głowic hydraulicznych oraz mgr Sebastian 
Wiszniewski za referat Analiza wybranych charakterystyk 
liniowego silnika tubowego indukcyjnego.

Studenci Wydziału Elektrycznego Zachodniopomor-
skiego Uniwersytetu Technologicznego Krystian Czyżew-
ski i Jarosław Rojek za interesujący referat Analiza cieplna 
napędu z liniowymi silnikami indukcyjnymi o regulowanej 
częstotliwości wyróżnieni zostali przez redakcję Wia-
domości Elektrotechnicznych rocznymi prenumeratami 
miesięcznika naukowo-technicznego.

Z inicjatywy prezesów Oddziałów SEP: Franciszka 
Mosińskiego, Piotra Szymczaka i Eugeniusza Kaczmarka 

oraz medialnej współpracy Krzysztofa Wolińskiego po 
raz drugi Kapituła Konkursowa przyznała wyróżnienia w 
kategorii „Najlepszy innowacyjny produkt lub technologia 
elektrotechniczna”. Otrzymali je: Wyróżnienie Wojewody 
Lubuskiego – DEHN Polska Sp. z o.o. w Warszawie za 
„DEHN suport – pakiet programowy wspomagający pro-
jektowanie ochrony odgromowej obiektów budowlanych 
zgodnie z normą EN 62305”, Wyróżnienie prezesa SEP 
– PP BEZPOL Sp. J. w Myszkowie za „Rodzinę zacisków 
transformatorów TOGA”, Wyróżnienie prezesa Rady Re-
gionalnej NOT w Szczecinie Instytut Energetyki – Zakład 
Doświadczalny w Białymstoku za „Kompozytowe izola-
tory wsporcze 20 kV IZO-W4-125”, Wyróżnienie prezesa 
Oddziału Gorzowskiego SEP – firma Galmar Marciniak 
Sp. J. w Poznaniu za „Uziomy i przewody stalowe pomie-
dziowane”, Wyróżnienie prezesa Oddziału Łódzkiego SEP 
– BELOS–PLP SA w Bielsku Białej za „System oplotowy 
BELOS-PLP do budowy i naprawy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych”.

Konferencja odbyła się w Ośrodku Konferencyjno-
Wypoczynkowym Leśniczówka „Przyłęsko” koło Gorzowa 
Wlkp. Leśniczówka jest umiejscowiona w Barlinecko-
Gorzowskim Parku Krajobrazowym, co umożliwia, po 
merytorycznych dyskusjach naukowo-technicznych, 
doskonały wypoczynek na łonie natury i podziwianie 
wspaniałej przyrody.

Konferencja MITEL ma już ugruntowaną pozycję 
i wpisała się na stałe w kalendarz wydarzeń naukowo-
technicznych Ziemi Lubuskiej.

Serdecznie zapraszamy na siódmą edycję Konferencji 
MITEL 2012.

 
 Prezes Oddziału Gorzowskiego SEP

Franciszek Narkun

 Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Edward Cadler

Goście i uczestnicy Konferencji MITEL 2010. 
Od lewej: przewodniczący Komitetu Naukowego 

prof. Ryszard Strzelecki, zastępca Przewodniczącego Komitetu 
Naukowego prof. Grzegorz Benysek, przewodniczący Komitetu 
Elektrotechniki PAN prof. Kazimierz Zakrzewski, wiceprezydent 
Gorzowa Wlkp. Urszula Stolarska i wiceprezydent Ewa Piekarz

Wystąpienie przewodniczącego Komitetu Elektrotechniki PAN 
prof. Kazimierza Zakrzewskiego. 

Od lewej: zastępca Przewodniczącego Komitetu Naukowego 
prof. Grzegorz Benysek, wiceprezydent Gorzowa Wlkp. 

Urszula Stolarska, wiceprezydent Gorzowa Wlkp. Ewa Piekarz, 
wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo, prezes SEP Jerzy Barglik, 

prezes Rady Regionalnej NOT w Szczecinie Piotr Szymczak
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Uroczystość wręczania 
dyplomów i proporców przechodnich laureatom 

Konkursu na najaktywniejsze Koło SEP w 2009 r.

W dniu 12 maja 2010 r., podczas części uroczystej 
posiedzenia Zarządu Głównego SEP zorganizowanego na 
Politechnice Warszawskiej na Wydziale Elektroniki i Tech-
nik Informacyjnych (pisaliśmy o zebraniu w poprzednim 
numerze Spektrum) odbyła się  uroczystość wręczenia 
nagród i dyplomów laureatom i uczestnikom „Konkursu 
na najaktywniejsze Koło SEP” w 2009 r.

Prezesom Kół lub ich przedstawicielom dyplomy 
wręczali: prezes SEP Jerzy Barglik w towarzystwie dzie-
kana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych prof. 
Jana Szmidta i przewodniczącego Centralnej Komisji Kół 
i Współpracy z Oddziałami Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich Zbigniewa Lubczyńskiego.

Prezes SEP Jerzy Barglik w towarzystwie dziekana Wydziału 
Elektroniki i Technik Informacyjnych prof. Jana Szmidta

Członkowie Zarządu Głównego SEP 
oraz nagrodzeni w Konkursie Kół

Miejsce I w grupie A. Proporzec przechodni odebrał 
Władysław Łoziak – prezes Koła nr 16 przy AGH w Krakowie, 

Wydział EAIiE, z Oddziału Krakowskiego SEP

Miejsce I w Grupie C. Proporzec przechodni odebrał Pan Robert 
Niewierski – prezes Koła nr 1 przy BOT Elektrownia Bełchatów,

z Oddziału Piotrkowskiego SEP

Miejsce III w grupie T. Dyplom odebrał Pan Andrzej Wadowski – 
prezes Koła Terenowego przy Rejonowym Zakładzie Energetycznym 

Busko Zdrój

Miejsce II w grupie C. Dyplom odebrał Pan Eugeniusz Białoń 
– prezes Koła SEP nr 4 przy PKE Elektrownia Łaziska, 

z Oddziału Zagłębia Węglowego SEP
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    Delegacja SEP. Od lewej: Ryszard Popowski, 
ks. Franciszek Nowakowski,  Stefan Granatowicz, 

Abp. Henryk Muszyński, Tadeusz Szczepański, Tadeusz Domżalski

Wręczenie Jego Eminencji medalu 
przez kol. Tadeusza Szczepańskiego

Wizyta u Prymasa Henryka Muszyńskiego

W dniu 25 maja 2010 r. delegacja Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich udała się do Gniezna, gdzie została 
przyjęta przez ówczesnego Prymasa Polski, Arcybiskupa 
Metropolitę Gnieźnieńskiego prof. dr. hab. ks. Henryka 
Muszyńskiego. 

Świadczą o tym chociażby liczne wypowiedzi Arcybiskupa 
Henryka Muszyńskiego.

Wypowiedź z dnia 14 lutego br. w Bydgoszczy na se-
minarium pt. „Pamięci prof. Alfonsa Hoffmanna”:

Niech mi wolno będzie dorzucić do tych wspomnień, 
nie tyle osobiste wspomnienia, ile świadectwo o Profeso-
rze, który był wielkim Synem Ziemi Pomorskiej, wielkim 
Polakiem, wielkim Patriotą, ale także wiernym synem 
Kościoła. Zarówno w dziedzinie fachowej, naukowej, bo 
jestem przekonany, że dzieła, które On tworzył były dzie-
łami XXI wieku, jeżeli uwzględni się wymagania ekologii. 
Zostawił nam także dziedzictwo wspaniałego człowieka. 
Moim życzeniem jest, abyśmy ten testament i to wspania-
łe dziedzictwo prof. A.Hoffmanna mogli podjąć i rozwinąć 
na miarę wyzwań i potrzeb naszych czasów.

Fragment listu wydrukowanego w monografii A. Hoff-
manna (I i II wydanie), Gniezno, 19 stycznia 2008 r.:

W sposób zadowalający zrobili to Autorzy prezen-
towanych tu kolejno artykułów, w których A. Hoffmann 
został pokazany jako profesor, nestor polskiej elektro-
energetyki, inżynier, projektant, społecznik i polityk. 
Zapoznając się z Jego sylwetka można się rzeczywiście 
zadziwić, jak skutecznie potrafił on łączyć w sobie, 
nieraz nawet przeciwstawne, ale w Jego przypadku 
wyjątkowo harmonijnie koegzystujące cechy; wraż-
liwość muzyka z konkretem nauk ścisłych, estetykę 
znawcy sztuki z tężyzną miłośnika sportu, stawiane 
sobie wysokie wymagania moralne ze skutecznością 
polityka, romantyczny płomień ze „szkiełkiem mądrości”, 
subtelność ojca i społecznika ze stanowczością peda-
goga i inżyniera-dyrektora. Na bazie swojej uczciwości, 
skromności, i właściwie pojętej tolerancji, A. Hoffmann 
zyskał sobie autorytet, którego mógłby mu pozazdrościć 
niejeden naukowiec i pracodawca. Wierność rodzimym 
tradycjom przy jednoczesnym otwarciu na to, co nowe 
i ukształtowały w nim wzorowy patriotyzm, który kazał 
mu ofiarować wszystkie zdolności i siły dla dobra Oj-
czyzny i Polaków”.

Fragment listu Prymasa Polski do Tadeusza Domżal-
skiego z dnia 19 lutego 2010 r.:

Nowe czasy przynoszą nowe możliwości. Wielcy pio-
nierzy potrafili to dostrzec z dużym wyprzedzeniem przed 
nami, i także na tym polega ich wielkość i zasługa. Jestem 
przekonany, że gdyby prof. A. Hoffmann żył w naszych cza-
sach cieszyłby się z nami odnawialnymi źródłami energii 
i z pewnością starałby się je rozwijać i propagować przy 
pełnym poszanowaniu ekologii. Dziękując za pamięć i za-
proszenie do udziału w sympozjum, na ręce Pana inżyniera 
Tadeusza Domżalskiego, składam wszystkim Szanownym 
Uczestnikom tego wydarzenia serdeczne pozdrowienia 
i życzę o-wocnych obrad.

Z pasterskim błogosławieństwem w Panu
Henryk Muszyński

Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski

Skład delegacji SEP był następujący: Tadeusz Szcze-
pański – prezes Oddziału Bydgoskiego SEP, Stefan Gra-
natowicz – prezes Oddziału Poznańskiego SEP, Tadeusz 
Domżalski – członek honorowy SEP, Oddział Bydgoski 
SEP, Ryszard Popowski – prezes ZEC Bydgoszcz, ks. 
Franciszek Nowakowski – prałat diecezji Bydgoskiej.

Złośliwi postawiliby zapewne pytanie, a co oni tam 
robili? Czy chcieli wyjednać przez tę wizytę lepsze trakto-
wanie SEP-u przez św. Piotra?

 Cel był bardziej prozaiczny, a mianowicie wręczenie 
Jego Eminencji przyznanego przez Zarząd Główny SEP 
pamiątkowego Medalu im. prof. Alfonsa Hoffmanna. 
Zarząd Główny przyznał ten zaszczytny Medal Arcybi-
skupowi Henrykowi Muszyńskiemu w uznaniu zasług 
w popularyzowaniu postaci prof. inż. A. Hoffamnna. 
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Delegacja SEP w przyjacielskiej rozmowie z Abp Metropolitą 
Gnieźnieńskim ks. H. Muszyńskim. 

Od lewej: T. Szczepański, P. Popowski, S. Granatowicz, 
ks. prał. F. Nowakowski, Abp Henryk Muszyński

Tadeusz Domżalski przedstawił członków dele-
gacji, przywitał wszystkich gości, a następnie krótko 
scharakteryzował działania Arcybiskupa mające na 
celu wsparcie Oddziału Bydgoskiego SEP w jego sta-
raniach o przypomnienie wielkiej postaci prof. Alfonsa 
Hoffmanna. Należy szczerze przyznać, że rzadko który 
duchowny wykazywał tyle zrozumienia dla wybitnych 
osiągnięć A. Hoffmanna, co Prymas Polski Henryk 
Muszyński.

Następnie wystąpił Tadusz Szczepański, prezes Od-
działu Bydgoskiego SEP, który zapewnił Jego Eminencję 

o dużym zadowoleniu wśród członków Stowarzyszenia 
z okazywanej pomocy i poparcia. Wyrazem tego był 
wręczony Medal im. prof. Alfonsa Hoffmanna. Jest to 
najwyższe w Stowarzyszeniu odznaczenie z zakresu 
elektroenergetyki. Wyraził nadzieję, że stosunki pomiędzy 
Arcybiskupem a Stowarzyszeniem Elektryków Polskich 
będą nadal tak ciepłe i serdeczne jak do tej pory. Na 
zakończenie wręczył Abp. ks. Muszyńskiemu Medal im. 
prof. A. Hoffmanna.

Z kolei prezes Oddziału Poznańskiego SEP Stefan 
Granatowicz przekazał fotografie medalu wraz z odnoś-
nymi informacjami. 

Na zakończenie tej krótkiej uroczystości Abp. H. Mu-
szyński życzył zebranym, aby byli następcami i kontynu-
atorami działań prof. A. Hoffmanna.

Podczas spotkania Arcybiskup bardzo ciekawie 
i z niezwykłą skromnością opowiadał o początkach swojej 
pracy na stanowisku Metropolity Gnieźnieńskiego. Przy-
pomniał, że po 173 latach jest pierwszym arcybiskupem 
ordynariuszem rezydującym na stałe w Gnieźnie.

Warto przypomnieć, że jednym z  największych suk-
cesów Arcybiskupa było zorganizowanie II Zjazdu Gnieź-
nieńskiego dnia 3 czerwca 1997 roku, w którym wziął 
udział papież Jan Paweł II i siedmiu prezydentów państw 
europejskich oraz inni dostojni goście.

Pierwszy Zjazd Gnieźnieński odbył się w marcu 1000 
roku. Oznaczało to przyjęcie Polski do grona państw 
europejskich.

Tadeusz Domżalski

PATRONAT SEP
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25. spotkanie z okazji 
Międzynarodowego Dnia Elektryki w Krakowie

W dniu 8 czerwca 2010 r. na Politechnice Krakowskiej 
odbyło się 25. Jubileuszowe spotkanie elektryków krakow-
skich z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryki’2010.

kowskiego SEP wywodzących się z Politechniki Krakowskiej 
omówił pokrótce Jan Strzałka.

Podczas spotkania członkowie władz Oddziału Kra-
kowskiego SEP przekazali na ręce dziekana Wydziału Inży-
nierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej 
okolicznościowy adres i pamiątkowy obraz.

Spotkanie było okazją do wręczenia odznaczeń i wy-
różnień. Tytułem Zasłużonego Seniora SEP wyróżniono 
Edwarda Małotę i Andrzeja Rusina, a Medalem im. prof. 
J. Groszkowskiego – prof. Piotra Drozdowskiego i dr. 
Waldemara Zająca z Politechniki Krakowskiej.

Jubileuszowe spotkanie zakończyła impreza koleżeńska 
przy lampce wina. Spotkanie było kolejną, udaną imprezą 
koleżeńsko-integracyjną Oddziału Krakowskiego SEP.

Po przywitaniu licznie przybyłych uczestników przez 
prezesa Oddziału Krakowskiego SEP Władysława Wagę 
genezę i tradycję spotkań z okazji Międzynarodowego Dnia 
Elektryki przedstawił Jan Strzałka. 

Głównym punktem spotkania było wystąpienie dziekana 
Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki 
Krakowskiej prof. Piotra Drozdowskiego. Wygłosił on referat 
na temat 35-lecia kierunku Elektrotechnika na Politechnice 
Krakowskiej. Rolę prof. Tadeusza Czayki i doc. Mariana 
Pieczarki w utworzeniu tego kierunku studiów przedstawił 
prof. Zbigniew Porada, a sylwetki działaczy Oddziału Kra-

PATRONAT SEP
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Kontakt: 
Jerzy Szczurowski
SEP COSiW
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel./fax 022 336 14 25
handlowy@cosiw.pl
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