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Spotkanie Noworoczne Oddziału  03 – 04 lutego 2012   
Ośrodek Wypoczynkowy INTER PIAST w Kalborni koło Dąbrówna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          W  śnieżnej scenerii  Pojezierza Iławsko - Dylewskiego 

 

 



 Wydarzenia 2012 

W  części merytorycznej spotkania : 

1. Podsumowano  działalność statutową i gospodarczą oddziału 
prezentując najważniejsze wydarzenia i przedsięwzięcia  w 2011 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Wydarzenia 2012 

2. Wręczono okolicznościowe dyplomy i upominki, 
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3. Określono plany i zadania na 2012 r., w tym :  
 

   1.  Kontynuacja współpracy  z  młodzieżą i inicjatywami     
        wymuszającymi jej aktywność.  

    2. Podnoszenie kwalifikacji członków komisji kwalifikacyjnych. 

    3. Dopracowanie zakładki „Akty Prawne” strony internetowej  
        oddziału. 

    4. Organizacja w  dniu 18.02.2012 jednodniowej wycieczki do  
        Centrum Nauki KOPERNIK w  Warszawie oraz do teatru BUFFO  
        na koncert rosyjskich romansów i ludowych piosenek. 

    5. Organizacja kilkudniowej wycieczki techniczno-integracyjnej.   

    6. Organizacja uroczystych obchodów SDT i SI oraz MDE.  

    7. Spróbujemy pozyskać środki unijne na nasz pilotażowy projekt. 

 

 



Wydarzenia 2012 

Całość spotkania tradycyjnie 
zakończono uroczystą kolacją 
i dobrą zabawą taneczną. 
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Wycieczka techniczno–integracyjna do Warszawy zorganizowana  
18 lutego 2012r. 
Cel :  1. Zwiedzenie Centrum Nauki Kopernik. 
         2. Udział w spektaklu wokalno-muzycznym "Wieczór Rosyjski"  
              w Teatrze Studio BUFFO z Januszem Józefowiczem, 
              Januszem Stokłosą oraz Nataszą Urbańską na czele.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Pełni wrażeń i zadowoleni uczestnicy wycieczki po północy wrócili do Olsztyna 
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Spotkanie Zarządów  Oddziałów SEP Polski PŁN-WSCH w 
Nowogrodzie  

 W  spotkaniu  zorganizowanym 11.04.2012 r. przez Oddział  
Łomżyński z inicjatywy Prezesa SEP Jerzego  Barglika udział wzięli 
przedstawiciele sześciu Oddziałów SEP: Białostockiego, 
Ciechanowskiego, Łomżyńskiego,  Olsztyńskiego, Ostrołęckiego i 
Suwalskiego oraz Prezes , Sekretarz i Dyrektor Generalny  PGE 
Dystrybucja SA - Oddział Białystok Jarosław  Dzięgielewski . 
 

Celem spotkania  była wymiana 
poglądów w zakresie działalności 
statutowej i gospodarczej oddziałów. 
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Uroczyste obchody ŚDTiSI oraz MDE SEP odbyły się 25-26 maja 2012 w dobrze 
nam znanym ośrodku INTER-PIAST w Kalborni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W  trakcie spotkania  wysłuchaliśmy dwóch interesujących referatów : 
1.  "Omówienie zaburzeń elektromagnetycznych w sieciach i instalacjach 
elektrycznych na  przykładach", który wygłosił kol. Piotr Łaszczych z ENERGA-
OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie. 
2. Referat  dotyczący roli kobiety w społeczeństwie informacyjnym wygłosiła 
Pani Urszula Kalinowska, informatyk wojewódzki, Oddziału ds. informatyzacji   
w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie 



Wydarzenia 2012 
Tradycyjnie już gościem naszej uroczystości był Dyrektor Departamentu 
Społeczeństwa Informacyjnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu 
Marszałkowskiego mgr inż. Maciej Bułkowski.  
Spotkanie  zakończono uroczystym bankietem . Nie zapomnieliśmy także  
o naszych jubilatach   kol. Mirosławie  Milejskim i kol. Andrzeju Bartwickim. 
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W  dniach 06-11 września 2012  została zorganizowana  wycieczka 
techniczno-szkoleniowej do Bawarii przez Czechy i Austrię.  
Decyzją Zarządu wycieczka została dofinansowana przez Oddział. 

Zamek Linderhof  Jaskinia niedaleko zamku Linderhof, 
która jako pierwsza w Bawarii miała 
oświetlenie elektryczne 



Plac Rezydencji w Salzburgu 

Uczestnicy wycieczki na najwyższym 
szczycie Alp Tyrolskich - Zuspitze 
2962 m n.p.m 



Wydarzenia 2012 

Uczestnicy wycieczki przed Muzeum 
Techniki w Monachium 

No  i  mieli okazję zaprzyjaźnić 
się z małą małpką 



 Na dzień 31.12.2012r. Oddział Olsztyński liczy 480 (516 za rok 
2011) członków indywidualnych zrzeszonych w 22  kołach zakładowych.  
 
Nie mogę nie wspomnieć kolegów, którzy jeszcze tak niedawno aktywnie 
funkcjonowali w naszej społeczności, a teraz odeszli do  lepszego świata. 
 
Kol. Czesław Stankiewicz 
kol. Mieczysław Szyćko 
kol. Andrzej Botuliński 
kol. Lech Łaszuk 
kol. Michał Szumilak 
 
Pokój ich pamięci 

Działalność statutowa 



 
 
W  2012  roku odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Oddziału na których  
omawiane były zagadnienia związane z działalnością statutową i 
organizacyjną, w tym : 
 
- informacje z posiedzeń Rady Prezesów , 
-          zagadnienia organizacyjne  kluczowych uroczystości,  
- projekty  unijne w zakresie analizy możliwości ich pozyskania,  
- postęp w zakresie tworzenia strony internetowej 
- bieżąca analiza wykonania planu finansowego Oddziału,  
- przyjmowanie nowych członków, 
- działalność szkoleniowa, 
- działalność Ośrodka Rzeczoznawstwa 
 
dodatkowo odbywały się  spotkania powołanych grup roboczych. 
 

Działalność statutowa 



Działalność statutowa 

Ale również na zarządzie nie zapominano o jubileuszach naszych kolegów .  



Działalność statutowa 

Ważnym  źródłem  finansowania naszej działalności są środki wypracowane 
przez komisje kwalifikacyjne.  
Obecnie przy oddziale funkcjonują 2 komisje kwalifikacyjne nr 244 i 246 
powołanie  5  maja  2010   decyzją  Prezesa  URE .   
Komisja Nr 244/100/28/10-A przeegzaminowała 838 (800 - 2011) osoby; zdało 
836 (795 – 2011) osób, nie zdały 2 (5 – 2011) osoby   
Komisja Nr 246/100/28/10 przeegzaminowała 345 (489 – 2011) osób; zdało 
345 osób (489 – 2011), nie zdało 0 (0 – 2011) 

 



Działalność statutowa 

2012 rok to kontynuacja współpracy z młodzieżą : 

 - organizowaliśmy szkolenia i przeprowadzaliśmy  egzaminy wśród uczniów 
kończących szkoły średnie . Daje to im lepszy start w znalezieniu pracy i 
podwyższa ich kwalifikacje.  



Działalność statutowa 

 - kontynuujemy współpracę z NOT oraz Uniwersytetem W-M i  bierzemy 
aktywny udział  w  ocenie prac i projektów praktycznych   uczniów szkół  
średnich, zwycięstwo w konkursie to indeks na UWM 

-  corocznie wspomagamy finansowo, a nasi członkowie  uczestniczą w 
komisjach konkursowych  Olimpiady Wiedzy Technicznej  organizowanej przez 
ZHP , 

- kontynuujemy  w szkołach  i przedszkolach akcję bezpieczna elektryczność 
informując dzieci i młodzież o zagrożeniach występujących przy 
nieprawidłowym obchodzeniu się z urządzeniami elektrycznymi. 

Jak co roku na  uwagę zasługują działania kol. Darka Steckiego z koła 
ENERGA oraz  Darka Naruszewicza z koła PRONAD. 
Darek Stecki łącznie począwszy od 2008 r przeprowadził już 29 pogadanki       
i przeszkolił w tej mierze 1223 osoby ( w 2012 r. - 8 pogadanek i 384 osoby). 
W  swoich działaniach uzyskał daleko idące wsparcie naszego kolegi Dyrektora 
ENERGA-OPERATOR S.A. Zbigniewa Szprengiela.  
Kol. Darek Narutowicz w 2012 r. przeprowadził  2 szkolenia oraz brał udział w 
organizacji konkursu plastycznego o zasięgu wojewódzkim pt. "Przyjazna 
Energia" nad którym patronat honorowy sprawował Olsztyński Oddział SEP.  



Działalność statutowa 

  



Działalność statutowa 

  



Działalność IRSEP 

      Oddział Olsztyński w br. zorganizował i przeprowadził na zlecenia 
zakładów pracy 17 kursów (18-2011)  z udziałem 442 (481 -2011) osób.   

Wspólnie z Warmińsko-Mazurską Federacją Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych NOT organizowano 10 (10– 2011) kursów z udziałem około 205 
(217 – 2011) osób. W tym przeszkolono 260 uczniów ze szkół technicznych  
z terenu województwa oraz 28 studentów. 

Od 01.01.2012r do 31.12.2012r przyjęto do realizacji i wykonano 28 zleceń 
(33 -2011) , ponadto zrealizowano  1 nadzór z 2009r  ( kontynuacja ).  
 
Zlecenia dotyczyły najczęściej:  
-  ekspertyz, 
-  szkoleń, 
-  opinii technicznych 

Bardzo dobrze układała się nam współpraca  z Warmińsko-Mazurską Izbą  Inż. 
Budownictwa , w ramach której w roku 2012 r. zorganizowaliśmy 3 seminaria  
szkoleniowe o następujących tematach:  



Działalność IRESP 

- Prace kontrolno-pomiarowe w sieciach i urządzeniach elektrycznych do 1 kV 
w aspekcie   obecnych norm i przepisów  - 88 osób,  
 

- Planowanie, budowa i eksploatacja kanalizacji technicznej w technologii 
mikrokanalizacji światłowodowej. Światłowodowe instalacje abonenckie 
FTTH  - 60 osób, 

 
- Instalacje elektryczne w budownictwie – zmiany prawne oraz normalizacja 

– 73 osoby. 
 
 

         Na przełomie roku 2012/2013 oddział został skontrolowany przez 
placówkę ZUS. 
Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. 

 



Aktywność kół 

Korzystając z okazji chciałbym wyróżnić najaktywniejsze Koła Oddziału 
Olsztyńskiego : 

Koło przy ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie za aktywny udział 
członków Koła  w kampanii Bezpieczna  Elektryczność oraz organizację 
wycieczki do Elektrowni Biogazowej w Łęgajnach, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktywność kół 

Koło Miejskie SEP – za organizację zebrań raz na kwartał połączonych  z 
odczytami i szkoleniami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktywność kół 

Koło przy Rejonie Dystrybucji Iława – za organizację Spotkania Noworocznego 
w  Bałoszycach oraz wycieczki  technicznej do Fabryki Papieru „International 
Paper Kwidzyn”, 

 

 

 

 

 

 



Aktywność kół 

Koło przy Firmie Usługowej PRONAD – za aktywny udział w kampanii 
Bezpieczna   Elektryczność, współorganizowanie  konkursu plastycznego   
"Przyjazna Energia" i zaangażowanie w tworzenie strony internetowej, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koło przy Zespole Szkół Warsztaty Szkolne w Lubawie – za zaangażowanie w 
przygotowanie uczniów do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji. 

 



Cele i zamierzenia na 2013 r. 

1. Kontynuacja współpracy  z  młodzieżą i inicjatywami wymuszającymi jej  
    aktywność.  

2. Podnoszenie kwalifikacji członków komisji kwalifikacyjnych i  ich 
    obowiązkowy udział w szkoleniach organizowanych  przez Oddział. 

3. Wprowadzanie młodych kadr do procesu szkolenia. 

4. Organizacja uroczystych obchodów SDT i SI oraz MDE w  formie spotkania 
    wyjazdowego w Bęsi, w dniach 24-25.05.2013r.  

5. Dalsza dyskusja nad pozyskaniem środków unijnych na pilotażowy projekt  
    Oddziału. 

6. Organizacja 3-4 dniowej wycieczki techniczno-integracyjnej. 



Tytułem przypomnienia 

1. Zachęcam do korzystania z naszej strony internetowej 
http://www.sep.olsztyn.pl/ , a w szczególności do   zakładek aktualności  i 
przepisy prawne.  

2. Przypominam o możliwości rejestracji na platformie EUROrabat  i  na  
    podstawie nr legitymacji SEP uzyskać zniżki - w sklepach internetowych,  
    sieciach ogólnopolskich, prywatnej opiece medycznej a także brać udział  
    w konkursach. 

3. Zarząd Główny  corocznie organizuje Konkurs o tytuł najaktywniejszego  
   koła SEP w różnych kategoriach kół np. koło studenckie , seniorów itp. 
   Jeżeli jakieś koło czuje się na siłach to  zachęcam do wzięcia udziału w tej  
   zabawie.  

http://www.sep.olsztyn.pl/�


 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dziękuję za uwagę 

I oczekuję na pytania 
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