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Z ŻYCIA ODDZIAŁU GLIWICKIEGO SEP     EVENTS IN THE GLIWICE DIVISION OF SEP

Kalendarium Oddziału Gliwickiego SEP 
1 lutego – 18 kwietnia 2016 r.

1 lutego 2016 r. 
 Zebranie Prezydium Oddziału Gliwickiego SEP, na którym 
przede wszystkim omawiany był projekt utworzenia nowej 
sekcji naukowo-technicznej o nazwie Sekcja Automatyki, Elek-
troniki i Telekomunikacji. W wyniku długiej dyskusji Prezydium 
zaakceptowało projekt i podjęło odpowiednie uchwały w tym 
zakresie. Ponadto Prezydium podjęło uchwałę o utrzymaniu 
w  2016 r. wysokości świadczenia urlopowego dla pracowni-
ków etatowych OGl SEP na poziomie z 2015 r. 

27-28 lutego 2016 r. 
 W ośrodku narciarskim Czorsztyn-Ski Sp. z o.o. w miejsco-
wości Kluszkowce odbyły się V Mistrzostwa Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich w  narciarstwie alpejskim, zorganizowa-
ne pod patronatem prezesa SEP dr. inż. Piotra Szymczaka. Tej 
sportowej imprezie towarzyszyło seminarium naukowe pod 
tytułem „Smart GrID  –  automatyzacja sieci”. Niezwykle miło 
przekazać nam informację, że reprezentująca Oddział Gliwicki 
SEP kol. Anna Piaskowy z Koła przy Politechnice Śląskiej zdo-
była I miejsce i złoty medal w klasyfikacji kobiet. Serdeczne 
gratulacje!
 

3-5 marca 2016 r. 
 Sympozjum „Młodzi. Technika. Przemysł” w Szczecinie, 
w czasie którego m.in. wręczono nagrody w konkursie Wyróż-
niające się prace dyplomowe i  najlepsza publikacja młodzie-
żowa za 2015 r. W konkursie tym nagrodzony został absolwent 
Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej mgr inż. Tomasz 
Ciszek – zwycięzca 46. Konkursu na najlepszą pracę dyplomową 
z elektryki w 2014 r., zorganizowanym przez OGl SEP. Tematem 
jego pracy, wykonanej w Katedrze Energoelektroniki, Napędu 
Elektrycznego i robotyki pod kierownictwem dra inż. Arkadiu-
sza Domorackiego były „Źródła światła sterowane za pośrednic-
twem sieci bezprzewodowej”. Serdeczne gratulacje! 

7 marca 2016 r. 
 Kolejne zebranie Prezydium OGl SEP. Kol. Dariusz Janec-
ki, skarbnik OGl SEP, przedstawił członkom Prezydium koń-
cową wersję sprawozdania finansowego Oddziału za 2015 r. 
oraz plan finansowy Oddziału na 2016 r., zaakceptowany po 
dyskusji przez Prezydium Oddziału. Prezydium zapoznało się 
również z wynikami przeprowadzonej ankietyzacji, dotyczącej 
imprez integracyjnych Oddziału w 2016 r. Ponadto w poczet 
członków SEP przyjęta została jedna osoba.

15 marca 2016 r. 
 Odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP. Te-
maty wiodące zebrania to: podsumowanie działalności Oddzia-
łu w 2015 r., zatwierdzenie sprawozdania finansowego Oddzia-
łu za 2015 r. oraz zatwierdzenie planu finansowego Oddziału na 
2016 r. Sprawozdanie z działalności Oddziału w 2015 r. przedsta-
wił sekretarz OGl SEP, kol. Sz. Ciura, natomiast sprawy finansowe 
zreferował skarb nik OGl SEP, kol. D. Janecki. Zarówno sprawoz-
danie finansowe Oddziału, jak i  jego plan finansowy uzyskały 
pozytywną opinię Komisji Gospodarczo-Finansowej OGl SEP, 
którą przedstawił przewodniczący Komisji, kol. K. Kolonko, na-
tomiast oceny merytorycznej działalności Zarządu Oddziału 
i jego jednostek organizacyjnych oraz oceny sprawozdania fi-
nansowego i planu finansowego Oddziału dokonał przewodni-
czący Komisji rewizyjnej OGl SEP, kol. A.  Sielski. Wszystkie ww. 
oceny były pozytywne, a z ich treścią można się zapoznać w Se-
kretariacie Oddziału. Po dyskusji, w wyniku przeprowadzonego 
głosowania, Zarząd OGl SEP jednogłośnie zatwierdził zarówno 
sprawozdanie finansowe za 2015 r., jak i plan finansowy Oddzia-
łu na 2016 r. oraz postanowił przeznaczyć – niewielki co praw-
da – zysk na działalność statutową Oddziału.Fot. 1. Dyplom i medal dla naszej zawodniczki
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18-19 marca 2016 r. 
 W sanatorium Wieniec-Zdrój koło Włocławka obradowała 
rada Prezesów SEP. Organizatorem spotkania był Oddział Wro-
cławski SEP. W obradach wziął również udział prezes OGl SEP, 
kol. J. Kapinos. Tematyka obrad dotyczyła bieżących i przyszło-
ściowych problemów związanych z funkcjonowaniem SEP.

30 marca 2016 r. 
 Pierwsze w 2016 r. seminarium szkoleniowe, zorganizo-
wane przez Sekcję Instalacji i urządzeń Elektrycznych OGl SEP 
przy współpracy ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budow-
nictwa. Temat seminarium to „urządzenia piorunochronowe. 
Wymagania dla istniejących i modernizowanych instalacji od-
gromowych”, a prelegentem był mgr inż. Fryderyk Łasak z No-
wohuckiego Oddziału SEP, gdzie jest przewodniczącym Sek-
cji Instalacji i urządzeń Elektrycznych. Prowadzi on również 
w Krakowie własną firmę EL-FRED Zakład Badań Elektrycznych. 

4 kwietnia 2016 r. 
 Zebranie Prezydium OGl SEP, poświęcone w dużej mie-
rze dyskusji nad sposobami pozyskania nowych członków 
SEP oraz możliwościami utworzenia nowych kół zakładowych 
w firmach na obszarze działania OGl SEP. Ponadto prezes Od-
działu przedstawił krótkie sprawozdanie z uczestnictwa w ra-
dzie Prezesów SEP, a w poczet członków SEP przyjęte zostały 
dwie osoby.

9 kwietnia 2016 r. 
 Seminarium zorganizowane przez Zespół ds. kontaktów 
z przemysłem OGl SEP na temat „urządzenia, układy i osprzęt 
stosowany w przemyśle elektroenergetycznym oraz w odna-
wialnych źródłach energii”. 

W czasie seminarium zaprezentowane zostały 3 referaty:
1) „Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych w przemyśle elek-

troenergetycznym” – prelegentem był mgr inż. Dawid 
 rogoziński z firmy Solar Bruk-Bet Nieciecza;

2) „Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych oraz no-
wości w systemach bezpieczeństwa pożarowego E30-E90” 
– prelekcję przeprowadził mgr inż. Paweł Sielski, przedsta-
wiciel firmy Baks Kazimierz Sielski z Karczewa;

3) „Aparatura kontrolno-pomiarowa firmy ZPBE Energopo-
miar-Elektryka Sp. z o.o.” – prezentację poprowadził mgr inż. 
Dariusz Janecki z ww. firmy z Gliwic.

11 kwietnia 2016 r. 
 W Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się debata 
podsumowująca II Kongres Elektryki, zorganizowana przez 
ZG SEP. Wśród około 300 uczestników ww. spotkania znalazła 
się również pokaźna liczebnie delegacja z OGl SEP z prezesem 
J. Kapinosem na czele. Sesję inauguracyjną oraz podsumowują-
cą prowadził prof. Krzysztof Kluszczyński z Wydz. Elektrycznego 
Pol. Śląskiej, członek OGl SEP. Wśród znamienitych gości obec-
ny był m.in. były premier prof. Jerzy Buzek, były wicepremier 
 Janusz Steinhoff, członek rzeczywisty PAN prof. Michał Kleiber 
oraz aktualny minister energii Krzysztof Tchórzewski. Prezen-
tacja wniosków z opracowanego raportu „Energia elektryczna 
dla pokoleń” stanowi autentyczny wkład Kongresu w dyskusję 
o kierunkach rozwoju energetyki w nadchodzących latach.

13 kwietnia 2016 r. 
 Kolejne seminarium szkoleniowe, zorganizowane przez 
Sekcję Instalacji i urządzeń Elektrycznych OGl SEP we współ-
pracy ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. 
Tematem seminarium było „Projektowanie oświetlenia speł-
niającego najnowsze przepisy. Przykładowe obliczenia wyko-
nane za pomocą programu Dialux”. Prelegentem był mgr inż. 
Mariusz Micek, menedżer ds. projektów, przedstawiciel firmy 
ES-SySTEM.

18 kwietnia 2016 r. 
 Odbyło się posiedzenie Prezydium OGl SEP, na którym 
prezes Oddziału, kol. J. Kapinos, podzielił się swymi spostrze-
żeniami i refleksjami z  udziału w debacie podsumowującej 
II Kongres Elektryki. Ponadto Prezydium zapoznało się ze sta-
nem przygotowań Oddziału do Światowego Dnia Telekomuni-
kacji i Społeczeństwa Informacyjnego oraz do Międzynarodo-
wego Dnia Elektryki w 2016 r.  

dr inż. Szymon Ciura
Sekretarz Oddziału Gliwickiego SEP

Fot. 2. Przyrządy produkcji ZPBE Energopomiar-Elek tryka Sp. z o.o. 




