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Spotkanie Noworoczne Oddziału - 21.01.2011 Sala Konferencyjna  
NOT  w Olsztynie.

W  części merytorycznej spotkania :

1. Podsumowano kampanię sprawozdawczo-wyborczą 2010 
oraz przedstawiono nowe władze Oddziału po ukonstytuowaniu,

2. Zdano relację  z  działalności statutowej oraz finansowej  
oddziału,

3. Wręczono okolicznościowe dyplomy i upominki, 

4. Określono plany i zadania na 2011 r., w tym : 

- kontynuację współpracy z młodzieżą i inicjatywami 
wymuszającymi jej aktywność, 

- sfinalizowanie  remontu naszej siedziby,

- wprowadzenie atrakcyjnej strony internetowej  naszego oddziału,
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- zorganizowanie w dniach 9-12 czerwca przez nasz oddział V 
Posiedzenia Prezesów SEP ,  

- organizacja uroczystych obchodów SDT i SI oraz MDE w 
połączeniu z 65-leciem naszego oddziału, 

- oraz szukanie pomysłów na zwiększenie przychodów  w naszej 
działalności gospodarczej.
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Całość spotkania tradycyjnie zakończono uroczystą kolacją
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Koniec lutego 2011 - zakończenie remontu siedziby oddziału.

1. Poprawa wizerunku naszego Oddziału.
2. Poprawa warunków pracy naszych

pracowników.

r
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W kwietniu 2011r. Uruchomiliśmy nową stronę internetową.
Kluczową osobą w redagowaniu strony został kol. Darek Stecki mający
doświadczenie w tej dziedzinie.
Kol. Jan Chojecki, Dariusz Stecki i Renata Kozłowska przeszli szkolenie z
prowadzenia strony internetowej zorganizowane przez Piotra Raczyńskiego i
Macieja Cader .
Strona już tylko wymaga dopracowania zakładki Akty Prawne .
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Uroczyste obchody ŚDTiSI oraz MDE na tle 65-lecia Olsztyńskiego Oddziału
SEP obchodziliśmy 20-21 maja 2011 w ośrodku INTER-PIAST w Kalborni 
koło Dąbrówna. 
W referacie wprowadzającym przedstawiono wiele pozytywnych dokonań naszej 
branży na rzecz naszego, ekologicznego regionu warmińsko-mazurskiego. 

W  trakcie spotkania  wysłuchaliśmy dwóch referatów :
1. Pojęcie mechatroniki przybliżył nam kol. Sławomir Wierzbicki .

2. Referat „Lepsze życie w społecznościach wiejskich dzięki technikom
komunikacyjnym i informacyjnym” wygłosił kol. Jan Chojecki.
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Gościem naszej uroczystości był Dyrektor Departamentu Społeczeństwa
Informacyjnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego
mgr inż. Maciej Bułkowski, który opowiedział o planach rozwoju infrastruktury
telekomunikacyjnej w ramach projektu Unijnego.
Spotkanie zakończono uroczystym bankietem .
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I następnego dnia w dobrych nastrojach wróciliśmy do domów.
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V posiedzenie Rady Prezesów SEP organizowane w dniach 9-12 czerwca 2011
przez Oddział Olsztyński.

Organizacji towarzyszyły wyczuwalne, duże oczekiwania Prezesa SEP odnośnie
programu spotkania.

W celu sprawniejszej organizacji i lepszej decyzyjności Zarząd powołał
Prezydium w składzie Dariusz Stecki, Jarosław Kukliński, Jan Chojecki,
Benedykt Rogala.

Zaakceptowany program spotkania poza częścią merytoryczną zawierał m.in. :
- program „ Poznajemy Olsztyn ”, w tym :

- spacer po starówce ( zwiedzanie Katedry, Zamku, Starego Miasta )
- wizyta w Obserwatorium Astronomicznym – panorama miasta nocą .

- rejs statkiem Chopin do Galindii przy akompaniamencie muzyka
szantowego ,

- wycieczkę po rezerwacie Źródeł Rzeki Łyny,
- zwiedzanie pól  grunwaldzkich oraz Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie. 
- uroczystą kolację z występem pary tanecznej i krótkim kursem tańca 

towarzyskiego dla chętnych uczestników. 



Wydarzenia 2011Wydarzenia 2011

Naradę prezesów SEP ( spotkanie merytoryczne ) zorganizowano w Mikołajskim
hotelu AMAX, w czasie którego zaprezentowały się firmy regionu olsztyńskiego
Pronad i Sprint oraz przedstawiono prezentację Oddziału Olsztyńskiego.
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Inscenizacja  bitwy pod 
Grunwaldem. 

Powrót wojsk litewskich

Rezerwat Rzeki Łyny.
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Seminarium Maryjne 
w Gietrzwałdzie

Karczma Warmińska
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Nasi koledzy z innych oddziałów , jak i władze centralne oceniły organizację
spotkania bardzo wysoko , o czym świadczą liczne maile i podziękowania za
wzorową organizację .
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Serdeczne podziękowania dla sponsorów V Posiedzenia Rady Prezesów SEP:

1. SPRINT DATA SYSTEM

2. PRONAD s.c.

3. ENERGA-OPERATOR SA ODDZIAŁ w OLSZTYNIE

oraz Prezydium odpowiedzialnego za organizację posiedzenia, a w szczególności
Darkowi Steckiemu za osobiste zaangażowanie, co zostało zauważone przez naszych
gości.
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W  dniach 29 września – 2 października 2011 zorganizowana została 
wycieczka techniczno-integracyjna na Węgry .
Uczestnicy wycieczki zwiedzili m.in. : Bratysławę, Budapeszt, Esztregon 
(Ostrzyhom) , Turciańskie Teplice ,a w drodze powrotnej zawitali do Łagiewnik

Koszt wycieczki kształtował się na poziomie 750 zł, z czego 350 zł finansował 
oddział.
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Esztregon – kolebka 
katolicyzmu węgierskiego 
z charakterystyczną Bazyliką 
na wzgórzu



Wydarzenia 2011Wydarzenia 2011
Nasi koledzy nawet w nietypowych momentach potrafią znaleźć wyjście z 
trudnych sytuacji

Uff… – trudne zadanie. 
Cel - przenoszenie samochodów  
umożliwiające przejazdu autokaru 
pod czujnym okiem młodej, 
węgierskiej policjantki
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Na okoliczność wycieczki powstał wiersz kol. Leszka Łaszuka z koła przy RD 
Szczytno.

Dwudziestego dziewiątego września,
Dwutysięcznego jedenastego roku.
Kiedy pora dnia  była jeszcze wczesna,
W porannym  panującym jeszcze mroku.
Sepowcy autokarem na południe się skierowali,
By zwiedzić sąsiednich krajów dziedziny.
Ciekawych przeżyć i doznań się spodziewali,
Do tego  ciekawe wybrali sąsiednie krainy.
………………



W  2011  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 ,
- stan przygotowań do V posiedzenia Rady Prezesów SEP
- postęp w zakresie tworzenia strony internetowej
- bieżąca analiza wykonania planu finansowego Oddziału, 
- przyjmowanie nowych członków,
- działalność szkoleniowa,
- działalność Ośrodka Rzeczoznawstwa

dodatkowo odbywały się częste spotkania powołanych grup roboczych.

Działalność statutowaDziałalność statutowa
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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 .
W 2011 r. komisje naszego oddziału przeegzaminowały 1289 osób.
Komisja Nr 244/100/28/10-A przeegzaminowała 800 (1006 - 2010) osoby;
zdało 795 (1003 – 2010) osób, nie zdały 5 (3 – 2010) osoby
Komisja Nr 246/100/28/10 przeegzaminowała 489 (308 – 2010) osób; zdało
489 osób (308 – 2010), nie zdało 0 (0 – 2010)
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2011 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.
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- 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.

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 23 pogadanki
i przeszkolił w tej mierze 633 osoby. W swoich działaniach uzyskał daleko
idące wsparcie naszego kolegi dyrektora ENERGA OPERATOR SA Zbigniewa
Szprengiela.
Kol. Darek Naruszewicz począwszy od 2011 r. przeprowadził 5 szkoleń
i przeszkolił 120 osób, udzielił również wywiadu dla Radia Plus uzasadniając
zalety kampamii.
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Decyzją Zarządu w 2011 r. kontynuowaliśmy funkcjonowanie Poradni
Elektro-energetycznej.
Funkcję konsultanta i prowadzącego pełnił kol. Witold Rozłucki, który swoje
zadanie wypełniał na zasadach społecznych, za co jemu serdecznie dziękuję .

Staram się utrzymywać dobre kontakty z kolegami, branżystami z zagranicy. 
Slajd przedstawia wizytę w naszej siedzibie profesora Bieleja, szefa Katedry 
Elektroenergetyki Kaliningradzkiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego.
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W 2011 r. Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP do realizacji przyjął 33 zlecenia z
czego zrealizowano 29, ponadto wykonano 10 zleceń z 2010r .

Zlecenia dotyczyły najczęściej:
- opracowań projektów technicznych,
- ekspertyz,
- szkoleń,
- opinii technicznych

Bardzo dobrze układała się nam współpraca z Warmińsko-Mazurską Izbą Inż.
Budownictwa , w ramach której w roku 2011 r. zorganizowaliśmy 4 seminaria
szkoleniowe o następujących tematach:

- Odnawialne źródła energii cz. I - 84 osoby;

- Odnawialne źródła energii cz. II - 73 osoby

- Normalizacja w zakresie instalacji elektrycznych niskiego napięcia – 81
osób;

- Prace pod napięciem (PPN) w elektroenergetyce. Bezwyłączeniowe
techniki utrzymania sieci dystrybucyjnej – 61 osób;
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W 2011 r. – z inicjatywy Zarządu Oddziału IRSEP wpisano do ewidencji szkół
i placówek niepublicznych Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna.
Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010
r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476).
Przepisy nowelizacji uchyliły załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz
usług zwolnionych od podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione
usługi w zakresie edukacji i przeniosły uregulowania dotyczące tej tematyki do
treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43
ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od podatku działalności
edukacyjnej. Dla nas istotne znaczenie ma punkt 26 , który mówi, że zwalnia
się od podatku usługi świadczone przez:
* jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie
oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania.
Według art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j.
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) zwolnienie to ma zastosowanie
wyłącznie do usług kształcenia wymienionych w zaświadczeniu właściwego
organu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
Taki wpis udało nam się uzyskać po złożeniu statutu IRESEP ( jako wydzielonej
jednostki organizacyjnej ) oraz wykazu osób prowadzących szkolenia
teoretyczne i praktyczne w ramach ww. ośrodka.

r
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W grudniu 2011 na spotkaniu roboczym z uwagi na wysokość obrotu
finansowego biura oraz wytyczne Głównej Księgowej SEP zdecydowano o
zakupie kasy fiskalnej .



Aktywność kółAktywność kół

Korzystając z okazji chciałbym wyróżnić najaktywniejsze Koła Oddziału
Olsztyńskiego :

Koło przy Energia-Operator S.A. Oddział w Olsztynie za aktywny udział
członków Koła w kampanii Bezpieczna Elektryczność oraz organizacji
wycieczki do MEW Kotowo,

Koło przy Rejonie Dystrybucji Iława – za organizację spotkań z ciekawymi
prezentacjami oraz wycieczkę techniczną,

Koło przy Firmie Usługowej PRONAD – za aktywny udział w kampanii
Bezpieczna Elektryczność i zaangażowanie w tworzenie strony internetowej,

Koło przy DAMIR s.c. – za społeczne wykonanie instalacji elektrycznej
w siedzibie oddziału,

Koło przy Zespole Szkół Warsztaty Szkolne w Lubawie – za organizację
wycieczki technicznej oraz przygotowanie uczniów do egzaminu
kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji,

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



Cele i zamierzenia na 2012 r.Cele i zamierzenia na 2012 r.

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 jakiś pilotażowy projekt.




