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ELEKTROENERGETYKA     POWER ENGINEERING  Z ŻYCIA ODDZIAŁU GLIWICKIEGO SEP     EVENTS IN THE GLIWICE DIVISION OF SEP

Halo Romek, czy mnie widzisz i słyszysz?

Kalendarium Oddziału Gliwickiego SEP 
1 lutego – 31 maja 2021 r.

1 lutego 2021 r. 
 Zdalne posiedzenie Prezydium Oddziału Gliwickiego SEP. 
Omówiony został plan imprez Oddziału o charakterze integra-
cyjno-technicznym na 2021 r. Podjęto uchwałę o zwolnieniu 
w 2021 r. ze składek członkowskich trzech ponaddziewięćdzie-
sięcioletnich członków Oddziału. Z satysfakcją podsumowano 
również wykonanie budżetu Oddziału w  2020  r. Omawiany 
był także projekt nowych stawek za  udział w szkoleniach, 
organizowanych przez Oddział.

1 marca 2021 r.
 Kolejne zdalne posiedzenie Prezydium OGl SEP. Usta-
lony został harmonogram spotkań w 2021 r. z zarządami 
kół Oddziału. Zapadła decyzja o podniesieniu kwoty sty-
pendiów przyznanych na rok szkolny 2020/2021 dla najlep-
szych uczniów szkół średnich o profilu elektrycznym. 

15 marca 2021 r.
 Posiedzenie Prezydium OGl SEP za pomocą platformy 
ZOOM. Przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Od-
działu oraz z wykonania budżetu w 2020  r. Omówiono także 
plan budżetu na 2021 r. Prezydium zaakceptowało ww. spra-
wozdania oraz plan budżetu, a także program najbliższego 
zebrania Zarządu OGl SEP. Ponadto przedyskutowana została 
propozycja zakupu obligacji skarbowych przez OGl SEP.

25 marca 2021 r.
 Odbyło się zdalne zebranie Zarządu OGl SEP. Członkowie 
Zarządu zapoznali się wcześniej z wersją elektroniczną spra-
wozdania z działalności Oddziału w 2020 r. oraz ze sprawozda-
niem finansowym Oddziału za 2020 r., a także z planem budże-
tu i planem działalności Oddziału na 2021 r. Zarząd Oddziału 
w wyniku głosowania drogą elektroniczną podjął jednomyśl-
nie uchwałę o przyjęciu i zatwierdzeniu sprawo zdania finan-
sowego za 2020 r. oraz zaakceptował pozostałe sprawozdania 
i plan pracy Oddziału na 2021 r. Zarząd podjął również decyzję 
o likwidacji kolejnego koła OGl SEP, a także decyzję o zakupie 
obligacji skarbowych przez Oddział.

26 kwietnia 2021 r.
 Zdalne zebranie Prezydium OGl SEP, w czasie którego 
omawiane były projekty planowanych obchodów Światowego 
Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego ( ŚDTiSI) 
oraz Międzynarodowego Dnia Elektryka (MDE) w OGl SEP. 

 Jednomyślnie przyjęto propozycję Oddziału Bielsko-Bialskiego 
SEP współorganizacji i objęcia patronatem Ogólnopolskiej Kon-
ferencji Naukowo-Technicznej Fotowoltaika dziś i jutro. Omawia-
na była propozycja Koła OGl SEP przy Energo-Complex Sp. z o.o. 
ustanowienia patronem tego Koła zmarłego prof. Jana Subocza, 
z którym to Koło ściśle współpracowało w przeszłości. Ponadto 
do OGl SEP przyjęto 4 nowych członków. 

10 maja 2021 r.
 Kolejne zdalne posiedzenie Prezydium OGl SEP. Omówio-
ne zostały szczegóły udziału członków OGl SEP w Konferen-
cji Fotowoltaika dziś i jutro. Przedstawione zostały propozycje 
spotkań integracyjnych Oddziału na najbliższe miesiące.

24 maja 2021 r. 
 Posiedzenie Prezydium OGl SEP, na którym omawiano 
m.in. stan przygotowań do obchodów ŚDTiSI w Oddziale.

26-27 maja 2021 r.
 Udział członków OGl SEP w Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowo-Technicznej Fotowoltaika dziś i jutro, zorganizowa-
nej w wersji hybrydowej w siedzibie ZIAD w Bielsku-Białej. 



31 maja 2021 r.
 Obchody ŚDTiSI w Oddziale Gliwickim SEP. Prezes i wice-
prezes Oddziału wręczyli zaległe Medale im. prof. L. Nehrebec-
kiego, przyznane członkom OGl SEP w 2020 r. Po części for-
malnej Bogusław Kasperczyk przedstawił interesujący wykład 
„Wymogi prawa w zakresie dopuszczania do sprzedaży i użytko-
wania przyrządów pomiarowych”.

dr inż. Szymon Ciura 
sekretarz Oddziału Gliwickiego SEP


