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Kalendarium Oddziału Gliwickiego SEP 
30 października 2020 r. – 11 stycznia 2021 r.

30 października 2020 r.
 Szkolenie online, zorganizowane przez OGl SEP przy 
współudziale ŚOIIB. Jego temat to „Domowe mikroinstalacje 
fotovoltaiczne PV”. Szkolenie cieszyło się olbrzymim zaintere-
sowaniem uczestników, a przeprowadził je kol. Krzysztof Szty-
melski z Koła OGl SEP przy Politechnice Śląskiej.

23 listopada 2020 r.
 Zdalne posiedzenie Prezydium OGl SEP, poświęcone 
głównie ocenie stanu finansów Oddziału przed końcem 2020 
roku. Przedstawione zostały również założenia do planu bu-
dżetu Oddziału na 2021 r. Prezydium podjęło także decyzję 
o rozwiązaniu jednego z kół Oddziału, które od kilku już lat 
nie wykazywało jakiegokolwiek zainteresowania przynależ-
nością do SEP. 

27 listopada 2020 r.
 Odbyło się czwarte już z cyklu szkoleń online, zorganizo-
wane przez OGl SEP przy współudziale ŚOIIB. Tym razem szko-
lenie to dotyczyło tematu „Certyfikacja urządzeń elektrycznych 
i  elektronicznych w zakresie kompatybilności elektromagne-
tycznej”. Prowadzili je koledzy Bogusław Kasperczyk i Damian 
 Gonscz z Koła OGl SEP przy Politechnice Śląskiej. 

7 grudnia 2020 r.
 Kolejne posiedzenie Prezydium OGl SEP. Zaakceptowany 
został wstępny plan budżetu Oddziału na 2021 r. Omawiana 
była propozycja nowych wymiarów godzinowych szkoleń, 
związanych z tematyką egzaminów na uprawnienia zawodo-
we oraz odpłatności za te szkolenia. Ustalony został termin 
zebrania Zarządu Oddziału oraz jego tematyka.

14 grudnia 2020 r.
 Zebranie Zarządu OGl SEP, w czasie którego jednomyśl-
nie przyjęty został wstępny plan budżetu Oddziału na 2021 r. 
Przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Oddziału 
w 2020 r., przy czym z powodu koronawirusa Covid-19 nie-
stety przeważały w nim pozycje „nie wykonano”, „nie odby-
ło się” i „przełożone zostało”. Zatwierdzona została wysokość 
funduszu stypendialnego na rok szkolny 2020/21 dla najlep-
szych uczniów szkół średnich. Zarząd jednogłośnie podjął 
decyzję o  rozwiązaniu jednego z kół Oddziału oraz o  rezy-
gnacji Oddziału z funkcji członka wspierającego Stowarzy-
szenia Klaster 3×20.

22 grudnia 2020 r.
 Rozstrzygnięty został coroczny, już 52. Konkurs na najlepszą 
pracę dyplomową z elektryki, zorganizowany tradycyjnie przez 
Oddział Gliwicki SEP i Koło SEP przy Politechnice Śląskiej przy 
współudziale Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowan-
ków Politechniki Śląskiej i Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa, pierwszy raz w historii w zdalnej formule. Tym ra-
zem do konkursu zakwalifikowane zostały 4 prace magisterskie, 
reprezentujące 4 różne ośrodki Politechniki Śląskiej: Katedrę Elek-
troenergetyki i Sterowania Układów (RE-1), Katedrę Energoelek-
troniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki (RE-5), Katedrę Metro-
logii, Elektroniki i Automatyki (RE-2) oraz Katedrę Cybernetyki, 
Nanotechnologii i Przetwarzania Danych (RAu-10). Po zapozna-
niu się z pracami dyplomowymi oraz prezentacjami, 10-osobowa 
Komisja konkursowa przyznała nagrody w kolejności:
I nagroda – mgr inż. Jakub STEFANIK (RE-5),
II nagroda – mgr inż. Tomasz NACZYńSKI (RE-1),
III nagroda – mgr inż. Mariusz WELCEL (RE-2),
III nagroda – mgr inż. Artur WIDZ (RAu-10).
Laureatom serdecznie gratulujemy!

11 stycznia 2021 r. 
 Posiedzenie Prezydium OGl SEP, na którym omawiano 
m.in. stan przychodów Oddziału ze składek członkowskich 
w  2020 r. Omawiane były również niejasności Regulaminu, 
przygotowanego przez Zespół ds. Walki z Nieuczciwą Konku-
rencją. Zaakceptowane zostały także stawki wynagrodzeń dla 
członków Komisji kwalifikacyjnych na 2021 r. 

dr inż. Szymon Ciura 
sekretarz Oddziału Gliwickiego SEP 

„Zrzut ekranu” zdalnej sesji konkursowej




