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

Kalendarium Oddziału Gliwickiego SEP 
22 stycznia – 5 kwietnia 2019 r.

22 stycznia 2019 r.
 Pierwsze w 2019 r. posiedzenie Prezydium OGl SEP. Pre-
zydium podjęło m.in. decyzję o przekazaniu do prowadzenia 
spraw finansowo-księgowych Oddziału wybranemu biuru ob-
rachunkowemu. Spowodowane to zostało przejściem na eme-
ryturę dotychczasowej księgowej Oddziału.

29 stycznia 2019 r. 
 Spotkanie noworoczne Koła OGl SEP przy Politechnice 
Śląskiej. Jest to najliczniejsze koło Gliwickiego Oddziału, liczą-
ce ok. 120 członków. Jak co roku, było wzniośle przy wystę-
pach prorektora Pol. Śląskiej prof. T. Trawińskiego, dziekana 
Wydz. Elektrycznego prof. P. Sowy oraz prezesa Oddziału dra 
J.  Kapinosa i prezesa Koła dra T. Ruska, ale także smacznie, 
gwarno i wesoło, a nawet twórczo, aż do późnych godzin wie-
czornych w części mniej oficjalnej tego miłego spotkania… 

4 lutego 2019 r. 
 Kolejne posiedzenie Prezydium OGl SEP. Prawie w cało-
ści było poświęcone analizie i wnoszeniu poprawek do umo-
wy na prowadzenie spraw finansowo-księgowych Oddziału, 
przedstawionej przez wybrane biuro obrachunkowe. Ponad-
to Prezydium przyjęło do grona członków OGl SEP cztery 
nowe osoby.

7 lutego 2019 r.
 Posiedzenie Prezydium Oddziału, na którym została wy-
negocjowana i podpisana ostateczna wersja umowy na pro-
wadzenie księgowości i finansów Oddziału przez wybrane 
biuro obrachunkowe.

8 lutego 2019 r. 
 Opracowany został przez Prezydium OGl SEP krytyczny 
komentarz do „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”

5 marca 2019 r.
 Posiedzenie Prezydium OGl SEP. Przestawiona została 
propozycja podziału przychodów ze składek członkowskich 
SEP między Zarząd Główny SEP, OGl SEP oraz Koła Gliwickie-
go Oddziału. Określony został termin i program najbliższego 
zebrania Zarządu OGl SEP. W szeregi Oddziału przyjęto dwie 
nowe osoby.

19 marca 2019 r.
 Kolejne posiedzenie Prezydium Oddziału, tym razem po-
święcone m.in. zatwierdzeniu stawek wynagrodzenia dla człon-
ków Komisji kwalifikacyjnych Oddziału. Prezydium zapoznało 
się z wykonaniem planu finansowego Oddziału w 2018 r. oraz 

Fot. 1. Grono członków OGl SEP w oczekiwaniu na posiłek

2 lutego 2019 r. 
 Odbyło się tradycyjne Spotkanie noworoczne, zorganizo-
wane przez Sekcję Energetyki OGl SEP. Tym razem uczestnicy 
zabawy spotkali się w Restauracji „Trzy Światy”. 
Niezawodne siedemdziesięcioczteroosobowe grono człon-
ków i sympa ty ków ww. Sekcji bawiło się świetnie do późnych 
godzin nocnych przy muzyce znanego już wszystkim z po-
przednich spotkań zespołu Format. Bogate menu, zaspokaja-
jące wybredne kulinarne gusty wszystkich uczestników zaba-
wy, w powiązaniu z niewyczerpującymi się napitkami (nawet 
produkcji własnej Restauracji!), w wydatny sposób przyczyniło 
się do doskonałego nastroju i wspaniałego humoru miłośni-
ków tańca i dobrego jadła. Do zobaczenia za rok!

Fot. 2. Miłośnicy Terpsychory „w akcji”
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z propozycją budżetu na 2019 r. Po niewielkich poprawkach 
budżet ten został przyjęty i przekazany do zaopiniowania przez 
Komisję Gospodarczo-Finansową Oddziału. Ponadto w poczet 
członków Oddziału przyjęte zostały trzy nowe osoby.

25 marca 2019 r.
 Zebranie Zarządu OGl SEP. Przedstawione zostało spra-
wozdanie z działalności Oddziału w 2018 r. oraz sprawozdanie 
finansowe Oddziału za 2018 r. Oba te sprawozdania zostały 
przyjęte. Przedstawiony został również plan budżetu Oddzia-
łu na 2019 r. oraz opinia Komisji Gospodarczo-Finansowej 
i Komisji Rewizyjnej OGl SEP. Po dyskusji w wyniku przepro-
wadzonego głosowania Zarząd Oddziału zatwierdził przed-
stawiony budżet na 2019 r. Ponadto Prezes Oddziału przed-
stawił zamierzenia Oddziału, których celem jest uświetnienie 
100-lecia SEP oraz program obchodów ŚDTiSI i MDE w Gliwic-
kim Oddziale SEP.

29-31 marca 2019 r.
 W Rzeszowie odbyła się IV Konferencja Naukowo-Tech-
niczna „Bezpieczeństwo i niezawodność urządzeń elektrycz-
nych, eksploatowanych w przemyśle górniczym”, zorganizo-
wana przez Sekcję Elektrotechniki i Automatyki Górniczej 
OGl SEP oraz kilka kół zakładowych i terenowych Oddziału, 
związanych z  przemysłem górniczym. Jej celem była wielo-
płaszczyznowa prezentacja osiągnięć technicznych i techno-
logicznych w zakresie zasilania, sterowania, sygnalizacji oraz 
badania maszyn i urządzeń elektroenergetycznych w przemy-
śle górniczym z aspektami bezpieczeństwa ich eksploatacji. 

wrotnej zwiedzili oni również pierwszą w Polsce naziemną 
farmę fotowoltaiczną, która powstała w Wierz cho sławicach, 
o mocy 1 MW.

5 kwietnia 2019 r.
 Trzyosobowa delegacja Zarządu OGl SEP uczestniczyła 
w  uroczystych obchodach 20-lecia Stowarzyszenia Elektro-
techników Polskich w Republice Czeskiej. Spotkanie polskich 
elektryków i elektrotechników odbyło się w miejscowości 
 Havirov-Sucha. 

Fot. 3.  
Występuje 

Prezes 
Oddziału

Referat na temat 20-letniej historii i działalności SEP w  Re-
publice Czeskiej przedstawił prezes tego Stowarzyszenia,  
inż. Tadeusz Toman, a dr Jan Kapinos – prezes OGl SEP – przed-
stawił natomiast krótko 100-letnią historię SEP w Polsce. 

Fot. 4. Prezes SEP w republice Czeskiej otwiera spotkanie

Oprócz wysłuchania wielu interesujących referatów i pre-
zentacji tematycznych uczestnicy konferencji zwiedzili nie-
zwykle interesującą firmę ML System S.A., zajmującą się nie 
tylko produkcją i wdrażaniem niestandardowych systemów 
fotowoltaicznych, lecz także prowadzeniem zaawansowa-
nych badań innowacyjnych i rozwojowych w zakresie nowo-
czesnych rozwiązań z dziedziny fotowoltaiki. W drodze po-

Spotkanie to upłynęło w miłej i przyjaznej atmosferze. Nie-
stety, czas nie pozwolił na pogłębienie dyskusji i dokończenie 
wielu interesujących tematów, poruszanych na tym spotkaniu.

dr inż. Szymon Ciura
sekretarz Oddziału Gliwickiego SEP

Fot. 5.  
Prezes OGl 
SEP mierzy się 
ze 100-letnią 
historią SEP




