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

Kalendarium Oddziału Gliwickiego SEP 
27 lutego – 26 października 2020 r.

27 lutego 2020 r.
 Posiedzenie Prezydium OGl SEP. Omawiany był bilans 
przychodów i wydatków Oddziału w 2019 r. Ustalony został 
program najbliższego zebrania Zarządu Oddziału. Prezydium 
podjęło również decyzję o zwolnieniu 3 członków Oddzia-
łu z  obowiązku odprowadzania składek członkowskich SEP. 
Zwolnienie to podyktowane zostało podeszłym wiekiem 
tych członków (wszyscy >  90 lat) oraz ich sytuacją material-
ną. Oddział Gliwicki SEP objął ponadto patronatem coroczny 
konkurs „Przygoda z techniką”, organizowany przez Rybnickie 
Koło Terenowe dla uczniów szkół podstawowych Rybnickiego 
Okręgu Przemysłowego.

16 marca 2020 r.
 W obliczu narastającej lawinowo liczby zakażeń wirusem 
Covid-19 (w kraju łącznie już 177 przypadków) odwołane zo-
stało kolejne posiedzenie Prezydium OGl SEP oraz planowane 
na 23 marca 2020 r. „stacjonarne” zebranie Zarządu Oddziału. 
Po telefonicznych konsultacjach Prezydium ustaliło, że zebra-
nie Zarządu odbędzie się w zdalnej formie, a zwłaszcza zdal-
nie (elektronicznie) przeprowadzone zostanie głosowanie nad 
przyjęciem sprawozdania finansowego Oddziału za 2019 r.

23 marca 2020 r.
 Odbyło się zdalne zebranie Zarządu Gliwickiego Oddzia-
łu SEP. Członkowie Zarządu wcześniej zapoznali się z wersją 
elektroniczną sprawozdania z działalności Oddziału w 2019 r., 
sprawozdaniem finansowym Oddziału za 2019 r. (oraz z ko-
mentarzem do tego sprawozdania), a także z planem budże-
tu i planem działalności Oddziału na 2020 r. Zarząd Oddziału 
w wyniku przeprowadzonego głosowania drogą elektronicz-
ną podjął jednomyślnie uchwałę o przyjęciu sprawozdania fi-
nansowego Oddziału za 2019 r. oraz zaakceptował pozostałe 
sprawozdania i plan pracy Oddziału na 2020 r.

25 maja 2020 r.
 Po dwumiesięcznej przerwie, spowodowanej ograni-
czeniami sanitarno-epidemiologicznymi, odbyło się kolejne 
posiedzenie Prezydium OGl SEP. Skorygowany został plan 
działalności Oddziału na II połowę 2020 r. ze względu na 
ograniczenia spowodowane przez Covid-19 oraz wyjaśnione 
zostały nieścisłości finansowe, wynikłe z powodu pojawienia 
się zaległości Oddziału w płatnościach różnych składek z po-
przednich lat. 

15 czerwca 2020 r.
 Kolejne posiedzenie Prezydium OGl SEP. Przedstawiony 
został aktualny bilans finansowy Oddziału. Omówione zostały 
warunki, jakie musi spełnić Oddział, aby otrzymać subwencję 
z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. Przyjęty został program naj-
bliższego zebrania Zarządu Oddziału. Omówione zostały przy-
gotowania Oddziału do obchodów Międzynarodowego Dnia 
Elektryka w OGl SEP w 2020 r.

17 czerwca 2020 r.
 Wobec wypłaszczającej się krzywej zachorowań na  Covid-19 
zwołane zostało „stacjonarne” zebranie Zarządu OGl SEP. Zarząd 
jednomyślnie przyjął uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania fi-
nansowego Oddziału za 2019 r. Przyjęta została również uchwała 
o udzieleniu pełnomocnictwa w związku ze staraniem Oddziału 
o uzyskanie subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. Zarząd 
zaakceptował utworzenie nowego Koła SEP przy firmie Energo-
-Complex Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich. Członkowie Zarządu po-
informowani zostali o wyróżnieniu dwu artykułów (II i III miejsce) 
członków OGl SEP w corocznym konkursie im. M. Pożaryskiego 
na najlepsze artykuły, opublikowane w czasopismach – organach 
SEP za rok 2019 oraz o IV miejscu Knurowskiego Koła Terenowego 
w konkursie na najaktywniejsze koło SEP w 2019 r. Przedstawiona 
została informacja o planowanej działalności OGl SEP w II poło-
wie 2020 r., jeśli tylko pozwolą na to warunki epidemiologiczne.

2 lipca 2020 r. 
 Posiedzenie Prezydium OGl SEP. Omawiana była spra-
wa udziału Oddziału w szkoleniach online, organizowanych 
z dofinansowaniem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Bu-
downictwa. Przedstawiona została informacja o stanie przy-
gotowań Oddziału do organizacji 52. Międzyuczelnianej Kon-
ferencji Metrologów, która odbędzie się w dniach 7-9 września 
2020 r.  w Podlesiach koło Zawiercia.

31 sierpnia 2020 r. 
 Kolejne posiedzenie Prezydium Oddziału Gliwickiego SEP. 
Prezydium z satysfakcją zostało poinformowane, że Oddział 
uzyskał subwencję z PFR S.A. w związku z utratą przychodów, 
spowodowanych przez Covid-19. Omawiana była również spra-
wa udziału OGl SEP w cyklu szkoleń online, które prowadzone 
będą przez cztery Oddziały SEP z obszaru województwa śląskie-
go, przy współudziale ŚOIIB. Ponadto odwołane zostały wszyst-
kie imprezy wyjazdowe Oddziału do końca 2020 r.
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7-9 września 2020 r.
 Odbyła się zakończona sukcesem 52. Międzyuczelniana 
Konferencja Metrologów, zorganizowana przez Katedrę Me-
trologii, Elektroniki i Automatyki Politechniki Śląskiej i Oddział 
Gliwicki SEP. Jest to konferencja cykliczna, tradycyjnie organi-
zowana przez ośrodki akademickie, a jej celem jest integracja 
środowisk metrologicznych. W czasie konferencji przedstawio-
no ponad 40 referatów naukowych, obejmujących różnorodne 
obszary metrologii. Miejsce konferencji, znajdujące się w uro-
kliwym otoczeniu Jury Krakowsko-Często chow skiej, umożliwi-
ło również zrealizować ambitny program pozanaukowy, czyli 
zwiedzanie okolicznych zamków. Jednak tym razem biała dama 
się nie pokazała. Może po prostu nie miała maseczki? (więcej in-
fornacji w niniejszym numerze ŚWE na str. 39-40).

25 września 2020 r.
 Konferencja techniczna w Knurowie na temat „Poprawa 
bez pieczeństwa w oparciu o nowoczesne rozwiązania urzą-
dzeń energetycznych eksploatowanych w przemyśle górniczym”, 
zorganizowana przez Knurowskie Koło Terenowe OGl SEP. 
Przedstawione zostały łącznie cztery niezwykle interesujące 
prezentacje tematyczne. Przedstawiciel WUG omówił zagad-
nienie dotyczące nieścisłości prawa, związanego z nadawa-
niem uprawnień do obsługi urządzeń górniczych, natomiast 
wystąpienie przedstawiciela firmy RENDT S.A. dotyczyło kom-
pleksowego monitorowania i zarządzania siecią energetyczną 
– MOLOS.ENERGY. Prezentacja firmy REVICO S.A. dotyczyła na-
tomiast rozwiązań technicznych, zastosowanych w rozdzielni-
cy typu RSD-12. W drugiej prezentacji tej firmy przedstawione 
zostały m.in. filmy, obrazujące przepięcia i zwarcia, które wy-
stąpiły w sieciach kopalnianych. Po zakończeniu części tech-
nicznej konferencji odbyła się część kuluarowo-integra cyjna, 
w czasie której przy szklanicy kawy dyskutowano nie tylko 
o rosnącej liczbie zakażeń wirusem Covid-19.

6 października 2020 r. 
 Kapituła Funduszu Stypendialnego dla najlepszych 
uczniów szkół średnich o profilu elektrycznym i elektronicz-
nym rozpatrzyła wnioski o stypendia na rok szkolny 2020/21. 
Tym razem przyznane zostały stypendia dla 4 uczniów:  Marcina 
Markiewki z ZSME w Rybniku, Bartosza Stanaszka z Technikum 
nr 4 w Jastrzębiu oraz Daniela Czecha i Mateusza Niedobeckie-
go z ZST w Rybniku. Wyróżnionym gratulujemy!
 Posiedzenie Prezydium Oddziału Gliwickiego SEP. Przed-
stawiona została informacja o wynikach konferencji MKM 2020 
oraz o sprawach, omawianych w czasie zdalnych obrad Rady 
Prezesów (5.10.2020 r.). Ponadto Prezydium zaakceptowa-
ło wyniki przeprowadzonego konkursu stypendialnego dla 
uczniów szkół średnich na rok szkolny 2020/21.  

 16 października 2020 r.
 Odbyło się pierwsze z cyklu szkoleń online, zorganizo-
wane przez OGl SEP przy współudziale ŚOIIB. Dotyczyło ono 
tematu „Wymagania konstrukcyjne oraz eksploatacyjne urzą-
dzeń budowy przeciwwybuchowej”, a prowadził je kol. Damian 
Knopik z Knurowskiego Koła Terenowego OGl SEP.
 Cykliczna konferencja, zorganizowana w Knurowie – z za-
chowaniem wszelkich wymagań sanitarno-epidemiologicz-
nych  – przez Zespół ds. Kontaktów z Przemysłem OGl SEP. Te-
matem przewodnim były „Nowoczesne rozwiązania w przemyśle 
elektroenergetycznym i automatyce”. Przedstawicielka Politech-
niki Śląskiej zaprezentowała „Rozproszony system poprawy jako-
ści energii elektrycznej”, skupiający się w sumie na optymalizacji 
liczby i rozmieszczenia pasywnych oraz aktywnych kompen-
satorów mocy biernej. Przedstawiciel firmy  SONEL S.A. pokazał 
możliwości nowych urządzeń pomiarowych, produkcji tej firmy. 
Prelekcja pt. „Rozwiązania z pogranicza automatyki i informatyki 
spotykane obecnie w prze myśle” stanowiła natomiast ofertę fir-
my INEE Sp. z o.o. Działania tej firmy charakteryzują się bowiem 
elastycznym podejściem do wymagań klienta, dzięki czemu 
możliwa jest rewitalizacja starych systemów automatyki albo 
połączenie ich z nowymi rozwiązaniami. Po części technicznej 
rozpoczęła się część towarzyska spotkania i rozmowy kuluaro-
we, trwające do późnych godzin wieczornych.
 

Przecież dezynfekowałem przy wejściu! Ja też mam czyste!

26 października 2020 r.
 Z powodu obostrzeń antywirusowych odwołane zostało 
posiedzenie Prezydium Oddziału Gliwickiego SEP. Strach ma 
wielkie oczy, ale lepiej dmuchać na zimne. Tylko jak długo? 
Pewno aż całkiem ostygnie…

dr inż. Szymon Ciura 
sekretarz Oddziału Gliwickiego SEP 




