
SILESIAN ELECTRICAL JOURNAL  Year XXII  No 4’2020 (131)54

ELEKTROENERGETYKA     POWER ENGINEERING  Z ŻYCIA ODDZIAŁU ZAGŁĘBIA WĘGLOWEGO SEP     EVENTS IN THE COAL BASIN DIVISION OF SEP

Kalendarium Oddziału Zagłębia Węglowego SEP
17 marca – 8 lipca 2020 r.

17 marca – 28 kwietnia 2020 r.
 W związku z obostrzeniami pandemii wstrzymana zo-
stała działalność szkoleniowa i egzaminacyjna. Działalność 
rzeczoznawca prowadzona była w trybie zdalnym. Odwołane 
zostały planowane zebrania Zarządu OZW SEP oraz zebrania 
kół SEP. Koło terenowe SEP w Katowicach odbyło dwa ze-
brania w trybie zdalnym. Biuro OZW SEP pracowało w trybie 
zdalnym, a  począwszy od początku kwietnia w wybrane dni 
odbywały się dyżury pracowników Biura. W dniu 26 kwietnia 
podjęto decyzję o wznowieniu z początkiem maja działalności 
szkoleniowej i egzaminacyjnej. 

16 kwietnia, 28 kwietnia 2020 r.
 Zebranie Koła terenowego w Katowicach odbyło się 
w  trybie on-line. Pomysłodawcą tej telekonferencji był Je-
rzy Jóźwik. Prelekcję „OZE w energetyce krajowej i  w  energe-
tyce światowej a  ochrona klimatu” wygłosił dr inż. Kazimierz 
Oziemblewski. Prelegent w sposób bardzo interesujący omó-
wił problemy związane ze stosowaniem OZE oraz udział OZE 
w  produkcji energii elektrycznej w poszczególnych krajach. 
Przedstawił plany dotyczące rozwoju energetyki wiatrowej 
w Polsce, a przede wszystkim projekty morskich farm wiatro-
wych w polskiej strefie morza bałtyckiego. Prezentacja była 
kontynuowana podczas II części zebrania w dniu 28 kwietnia. 
Szersza relacja z obu zebrań znajduje się na stronie interneto-
wej OZW SEP. 

21 maja 2020 r. 
 Kolejne zebranie Koła Terenowego nr 26 w Katowicach 
w formie zdalnej. W telekonferencji wzięło udział 10 członków 
Koła oraz dwóch zaproszonych gości. Prelegent Stanisław 
Walczak omówił temat „Aspekty prawne związane z pracami 
kontrolno-pomiarowymi w nawiązaniu do obowiązującego roz-
porządzenia MGPiS z dnia 28.04.2003r. w sprawie szczegółowych 
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmują-
ce się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci”. 

27 maja 2020 r.
 Członek Koła SEP nr 59 przy Politechnice Śląskiej 
prof.  Albert Smalcerz został wybrany do Senatu Politechniki 
Śląskiej na kadencję 2020-2024. Senatorowi-elektowi składa-
my serdeczne gratulacje! 

9 czerwca 2020 r.
 I Seminarium techniczne nt.: „Zagrożenia elektromagne-
tyczne i elektrostatyczne w środowisku pracy”, które odbyło się 
w trybie zdalnym za pośrednictwem komunikatora ZOOM. 
Organizatorami seminarium byli: Oddział Zagłębia Węglowe-
go SEP, Katedra Informatyki Przemysłowej Wydziału Inżynierii 
Materiałowej Politechniki Śląskiej oraz Koło SEP nr 59 przy Po-
litechnice Śląskiej. 
Program obejmował wykłady:
 „Wybrane zagrożenia elektromagnetyczne w  środowisku 

pracy” – dr inż. Szymon Ptak (Szkoła Główna Służby Pożar-
niczej);

 „Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością 
statyczną” – dr inż. Przemysław Kędzierski (Główny Instytut 
Górnictwa, Polski Komitet Elektrostatyki SEP);

 „Elektryczność statyczna jako źródło zagrożenia w środowi-
sku pracy” – dr inż. Szymon Ptak (Szkoła Główna Służby Po-
żarniczej, Centralny Instytut Ochrony Pracy) i dr inż. Piotr 
Ostrowski (Centralny Instytut Ochrony Pracy).

Nagranie z webinarium dostępne jest na stronie interneto-
wej Katedry Informatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej  
http://metet.polsl.pl/Aktualnosci.

10 czerwca 2020 r.
 Wielu członków naszego Oddziału uczestniczyło w ob-
chodach Międzynarodowego Dnia Ampera zorganizowanych  
przez ZG SEP wspólnie z Oddziałem Poznańskim SEP w formie 
wideokonferencji. 

Zdalna prelekcja  
i dr inż. Kazimierz  
Oziemblewski
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Uczestnicy, którzy zalogowali się na platformę internetową 
wydarzenia wysłuchali wielu ciekawych referatów i informacji. 
W agendzie przewidziano referaty merytoryczne autorów pol-
skich i zagranicznych – z Francji i USA, przedstawiające wybra-
ne aktualne problemy elektryki w aspekcie badawczym i edu-
kacyjnym. Ważnym wydarzeniem Dnia była także prezentacja 
sylwetki patrona 2020 roku w SEP – prof. Józefa Węglarza.
Podczas webinarium MDE ogłoszono także wyniki konkur-
su na „Najaktywniejsze koło SEP w 2019 r.” oraz konkursu im. 
prof. M. Pożaryskiego na „Najlepszy artykuł w prasie technicz-
nej SEP w 2019 r.” W konkursie im. M. Pożaryskiego został na-
grodzony artykuł  Krzysztofa Bodzka pt. „Bilans energetyczny 
klastra w kontekście aktualnej sytuacji polskiej elektroenergetyki 
i gwałtownego rozwoju źródeł OZE” wydrukowany w „Śląskich 
Wiadomościach Elektrycznych”.
Obchody Dnia uświetnił także koncert „Najpiękniejsze arie, du-
ety i piosenki dla elektryków w dniu ich święta” w wykonaniu ar-
tystów z Europejskiej Fundacji Sztuki Wokalnej.

15 czerwca 2020 r. 
 XVIII zebranie Zarządu OZW SEP z udziałem prezesów kół 
oraz członków Komisji kwalifikacyjnych nr 064 i nr 107 odbyło 
się w sali konferencyjnej instytutu Sieć Badawcza Łukasiewicz 
– Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach. Zostały 
przedstawione sprawozdania z działalności Oddziału i dzia-
łalności Instytutu EMAG. Prezes Jerzy Barglik oraz wiceprezes 
Mariusz Saratowcz wręczyli akty powołania do komisji kwalifi-
kacyjnych członkom Komisji nr 064 i 107. 

Prezes wręczył dyplomy uznania dla kół biorących udział 
w Konkursie na „Najaktywniejsze Koło SEP w 2019 roku” na 
szczeblu oddziałowym. Przewodniczący Centralnej Komisji 
Organizacyjnej i Kół SEP Andrzej Klaczkowski poinformo-
wał o wynikach ww. Konkursu na szczeblu ogólnokrajowym. 
W  konkursie z OZW SEP uczestniczyły 4 koła, z których trzy 
znalazły się w gronie laureatów. Koła z OZW SEP zajęły nastę-
pujace miejsca: Koło nr 4 przy TAURON Wytwarzanie SA Od-
dział Łaziska – II miejsce w grupie ”C”, Koło nr 2 przy TAURON 
Dystrybucja SA Oddział w Będzinie – VI miejsce w grupie „C”, 
Koło SEP nr 45 przy instytucie Sieć Badawcza Łukasiewicz – In-
stytut Technik Innowacyjnych EMAG – III miejsce w grupie „B”, 
Koło Terenowe nr 26 – II miejsce w grupie „T”.

18 czerwca 2020 r. 
 Comiesięczne zebranie Koła Terenowego w Katowicach 
w  trybie zdalnym. Temat „Stan prawny w  przepisach związa-
nych z  ochroną przeciwporażeniową” przedstawił Stanisław 
Walczak. Omówione zostały zmiany zatwierdzone w 2017 
roku przez Prezesa PKN w normie PKN 60364-4-41 dotyczące 
ochrony przeciwporażeniowej. 

25 czerwca 2020 r.
 Posiedzenie Rady Programowej Śląskich Wiadomości 
Elektrycznych w trybie zdalnym. W zebraniu uczestniczyło 
20 członków Rady. Radzie przewodniczy prof. Bolesław Pocho-
pień. Skład Rady został poszerzony o siedem osób reprezentu-
jących Politechnikę Śląską, Politechnikę Opolską i Politechnikę 
Warszawską. Więcej informacji na stronie internetowej Ślą-
skich Wiadomości Elektrycznych.
 Spotkanie prezesów oddziałów SEP: Gliwickiego, Bielsko-
-Bialskiego, Zagłębia Węglowego z przewodniczącym ŚlOIIB 
Romanem Karwowskim w sprawie organizacji seminariów 
szkoleniowych on-line w II półroczu 2020 roku. Spotkanie od-
było się w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach. 

26 czerwca 2020 r. 
 Udział prezesa Jerzego Barglika w posiedzeniu Rady Pre-
zesów SEP, która odbyła się w formie wideokonferencji. 

30 czerwca 2020 r.
 II seminarium techniczne pt. „Nowoczesne technologie 
w elektrotechnice” w trybie zdalnym za pośrednictwem komu-
nikatora ZOOM. 
Organizatorami seminarium byli: Oddział Zagłębia Węglowe-
go SEP, Katedra Informatyki Przemysłowej Wydziału Inżynierii 
Materiałowej Politechniki Śląskiej i Koło SEP nr 59 przy Poli-
technice Śląskiej. Seminarium prowadził dr hab. inż. Albert 
Smalcerz, prof. Politechniki Śląskiej.

Zebranie Zarządu OZW SEP w instytucie Sieć Badawcza Łukasiewicz  
– Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach
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W ramach seminarium odbyły się następujace wykłady:
 „Instalacja fotowoltaiczna w inteligentnym budynku” – 

mgr inż. Adam Kula (KAMSOFT),
 „Wybrane zagrożenia elektromagnetyczne w środowisku 

pracy” – mgr inż. Krzysztof Borkiewicz (OZW SEP),
 „Wytwarzanie przyłbic ochronnych metodą druku 3D” – 

dr inż. Tomasz Stenzel, prof. Albert Smalcerz (Politechnika 
Śląska),

 Prezentacja numeru 2-3/2020 Śląskich Wiadomości Elek-
trycznych przez prof. Jerzego Barglika i redaktora technicz-
nego ŚWE mgr inż. Klaudię Piekarską.

Na zakończenie odbyła się dyskusja i podsumowanie tematyki 
seminarium. Nagranie seminarium jest dostępne na stronie:   
http://metet.polsl.pl/Aktualnosci .

1 lipca 2020 r. 
 Impreza kulturalna dla członków SEP i ich rodzin. Niewielka 
grupa osób (ze wzgledu na pandemię) zwiedziła wystawę grafiki 
i malarstwa Pawła Stellera w Oddziale Grafiki Jego imienia w Mu-
zeum Historii Katowic. Oddział ten mieści się w Katowicach przy 
ul. Kościuszki 47. Wystawa jest prezentowana w unikalnych, ory-
ginalnych wnętrzach w przedwojennej kamienicy.
Paweł Steller (1895-1974) żył i pracował w Katowicach w la-
tach 1925-1974. Był wybitnym artystą-grafikiem, uprawiają-
cym wiele dyscyplin twórczych. Prasa francuska nazwała go 
„polskim Dűrerem”, a polska – „Śląskim Skoczylasem”.

6 lipca 2020 r.
 W sali prezydialnej OZW SEP odbyło się spotkanie człon-
ków Komisji kwalifikacyjnej nr 106 z członkami Prezydium OZW. 
Podczas spotkania zostały wręczone, przez prezesa  OZW Jerze-
go Barglika i sekretarza-skarbnika Teresę Machoń, nowe akty 
powołania do Komisji kwalifikacyjnej nr 106 na dalsze 5 lat.  

W Muzeum-Galerii Pawła Stellera

8 lipca 2020 r.
 Spotkanie w sprawie szkoleń dla członków ŚlOIIB i SEP od-
było się w formie telekonferencji na platformie ZOOM, w któ-
rej udział wzięli prezesi Oddziałów SEP działających na terenie  
Województwa Śląskiego, tzn. Oddział Bielsko-Bialski, Często-
chowski, Gliwicki i OZW SEP. Ustalono, że szkolenia będą się 
odbywać na platformie Clickmeeting. Każdy Oddział zapro-
ponuje swoje tematy szkoleń, które zostaną skoordynowane 
pod względem tematycznym. Plan szkoleń planowanych do 
końca roku zostanie zamieszczony na stronach internetowych 
poszczególnych Oddziałów SEP i ŚlOIIB.
 Oddział Zagłębia Węglowego SEP, Katedra Informatyki 
Przemysłowej Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki 
Śląskiej, Koło SEP nr 59 przy Politechnice Śląskiej zorganizo-
wali III webinarium techniczne pt. „Nowoczesne technologie  
w elektrotechnice” w trybie zdalnym.
Seminarium prowadził dr hab. inż. Albert Smalcerz prof. Po-
litechniki Śląskiej. W ramach seminarium odbyły się wykłady:
 „Inteligentne osiedle w północnej części Katowic” – mgr inż. 

Piotr Uszok (Eko-Bryza sp. z o.o),
 „Innowacyjne, przeciwwybuchowe zabezpieczenie transfor-

matora” – mgr inż. Krzysztof Borkiewicz (OZW SEP). 
Nagranie z webinarium dostępne jest na stronie interneto-
wej Katedry Informatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej  
http://metet.polsl.pl/Aktualnosci. 

mgr Barbara Adamczewska, kierownik Biura OZW SEP

Od lewej: Grzegorz Kubas, Krzysztof Borkiewicz, Teresa Machoń,  
Jerzy Barglik, Jan Kurek, Roman Kocjan, Stanisław Bronny, Rafał Pluta




