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 Wydarzenia 2014 

Dnia 21 lutego 2014 w sali konferencyjnej Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT w Olsztynie, odbyło się Walne 

Zgromadzenie Delegatów Oddziału Olsztyńskiego SEP. 

 

 

 

 

 

 

 

W  obradach WZDO uczestniczyli  delegaci, zaproszeni goście  oraz 
aktyw stowarzyszenia, w tym ustępujące władze oddziału kadencji 
2010 -2014.  



 Wydarzenia 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 W  trakcie spotkania w  asyście członka ZG SEP Krzysztofa 
Wolińskiego  uroczyście wręczono : 

- złotą odznakę honorową SEP kol. Jackowi Lenckowskiemu,  

- srebrną odznakę honorową SEP kol. Włodzimierzowi Gec  

- medal im. Prof. Mieczysława Pożaryskiego kol. Sylwestrowi 
Rączkiewiczowi oraz kol. Stefanowi Siudzińskiemu.   



 Wydarzenia 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Po części sprawozdawczej delegaci udzielili absolutorium 
ustępującemu zarządowi  



 Wydarzenia 2014 

Decyzją WZDO do Zarządu Oddziału Olsztyńskiego SEP powołano: 

                                                           1. kol. Jana Chojeckiego  

                                                           2. kol. Benedykta Rogala 

                                                                 3. kol. Janusza Piechockiego 

                                                                 4. kol. Stefana Siudzińskiego 

                                                               5. kol. Witolda Rozłuckiego 

                                                            6. kol. Dariusza Steckiego 

                                                                  7. kol. Mirosława Milejskiego 

8. kol. Jarosława Kuklińskiego                8. kol. Mariusza  Muszaka 

 9.  kol. Jarosława Kuklińskiego            10. kol. Tomasza Kosowskiego  

11. kol. Sylwestra Rączkiewicza           12. kol. Piotra Raczyńskiego 

13. kol. Michała Śmieja                          14. kol. Dariusza Rybaczyka                  

15. kol. Lesława Paszko 



 Wydarzenia 2014 

Do Komisji Rewizyjnej Oddziału Olsztyńskiego SEP wybrano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. kol. Waldemara Boguckiego            2. kol. Bożenę Szolc 

3. kol. Janusza Kasperowicza              4. kol. Radosława Buczka 

5. kol. Krzysztofa Noska 



 Wydarzenia 2014 

Do Sądu Koleżeńskiego Oddziału Olsztyńskiego SEP wybrano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. kol. Stefana Pankowskiego          2. kol. Stanisława Szostka 

3. kol. Romana Skrzypczaka             4. kol. Włodzimierza Giec 



 Wydarzenia 2014 

Prezesem Oddziału Olsztyńskiego SEP  został Wiesław Stankiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

Wybory  były prawomocne. W  obradach WZDO uczestniczyło 34 
delegatów , co stanowi  89,47% frekwencję ( 80 % W 2010 R.). 

Wybór  prezesa oddziału oraz wybór władz, organów kontrolnych i 
orzekających w SEP  wymagają  obecności co najmniej ½ liczby 
uprawnionych uczestników.  



 Wydarzenia 2014 

Szczególne podziękowania należą się Prezydium Obrad: 
Przewodniczącemu  Januszowi Piechockiemu oraz sekretarzowi 

Dariuszowi Steckiemu za wzorowe prowadzenie spotkania.  

 

 

 

 

 

 

 



 Wydarzenia 2014 

Zarząd i powołane komisje się  ukonstytuowały: 

- funkcję wiceprezesów objęli : kol. J. Chojeckiego i kol. B. Rogala 
- skarbnikiem został kol. Witold Rozłucki, 
- sekretarzem – kol. Darek Stecki 

- przewodniczącym Komisji Rewizyjnej  wybrano kol. W. Boguckiego 

- przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego wybrano kol. S. Szostka. 

 

W  dniu  16.03.2014  podczas drugiego posiedzenia Zarządu 
uzupełniono  ciała  kolegialne oddziału,  powołując : 

 

Radę Nadzorczą Komisji Kwalifikacyjnych w składzie: 

1. Jarosław Kantel – Przewodniczący 
2. Stefan Siudziński 
3. Tomasz Kosowski 

 



 Wydarzenia 2014 

Komisję ds. Odznaczeń i Wyróżnień  w składzie: 

1. Jan Chojecki – Przewodniczący 
2. Teresa Niedźwiecka  
3. Krystyna Jazdowska 

 

Ustalono, że Komisja Historyczna będzie powoływana doraźnie na 
wniosek  kol. Jana Chojeckiego 

 

 

 



 Wydarzenia 2014 

Realizując wnioski delegatów z 
Walnego Zjazdu Delegatów 
Oddziału Olsztyńskiego SEP:  
kol. Dariusz Stecki i kol. Jan 
Chojecki napisali artykuł z 
przebiegu obrad Walnego 
Zgromadzenia Delegatów 
Oddziału Olsztyńskiego SEP,  który 
ukazał się w czasopiśmie 
Wiadomości Elektrotechniczne 
04/2014. 



 Wydarzenia 2014 

W dniach 5-8 Czerwca 2014 r. w Centrum Dydaktyczno-Badawczym 
Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie obradował  XXXVI Walny Zjazd 
Delegatów SEP.  

 

 

 

 

 

 

 Nasz Oddział reprezentowało 5 Delegatów : kol. Wiesław 
Stankiewicz, kol. Jan Chojecki, kol. Benedykt Rogala, kol. Mirosław 

Milejski oraz kol. Stefan Siudziński 

 

2014 r. 

Sala obrad XXXVI Walnego Zjazdu Delegatów SEP. 

  

2014 r. 

  
  



 Wydarzenia 2014 

Po burzliwych obradach  delegaci  udzielili absolutorium  
ustępującemu  zarządowi .  

Powołano  Zarząd  Główny na kadencję 2014-2018. 
Funkcję prezesa SEP zgodnie z oczekiwaniami powierzono  

kol. Piotrowi Szymczakowi 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEP. 
  

  
 



 Wydarzenia 2014 

W dnia 24-25 stycznia 2014 w ośrodku wypoczynkowym LEŚNE 
WROTA w Klewkach odbyło się spotkanie Noworoczne Zarządu 

Oddziału z Prezesami Kół Zakładowych SEP i aktywem Oddziału. 

 

 

 

 

           

 



 Wydarzenia 2014 

W  części merytorycznej spotkania : 

1. Podsumowano  działalność statutową i gospodarczą Oddziału 
prezentując najważniejsze wydarzenia i przedsięwzięcia  w 2013 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 



 Wydarzenia 2014 

Na spotkaniu wręczono okolicznościowe dyplomy oraz  kalendarze 
SEP . 

 

 

 

 

 

 

 



 Wydarzenia 2014 

3. Określono plany i zadania na 2014 r. i nową kadencję 2014-2018:  

- utrzymanie naszego programu ramowego tj.: organizacji 3 imprez 
masowych , w tym: Spotkań Noworocznych, Sympozjum z okazji 
MDE i ŚDTiSI oraz zagranicznej wycieczki techniczno-integracyjnej 
z zasadą współfinansowania kosztów przez Oddział, 
   

-  kontynuacja współpracy z młodzieżą i inicjatywami 
wymuszającymi jej aktywność,  

-  nawiązanie aktywniejszej współpracy ze środowiskami 
akademickimi i szersze  wprowadzenie ich przedstawicieli  do 
struktur naszego    Oddziału, jako trzeciej siły obok energetyków i  
telekomunikantów.  

- podnoszenie kwalifikacji członków komisji kwalifikacyjnych i  ich 
obowiązkowy udział w szkoleniach organizowanych  przez Oddział. 

- wprowadzanie młodych kadr do procesu szkolenia. 

- dalsza dyskusja nad pozyskaniem środków unijnych na pilotażowy 
projekt Oddziału. 

 



Wydarzenia 2014 

Całość spotkania tradycyjnie 
zakończono uroczystą kolacją 
integracyjną. 
 



Wydarzenia 2014 

W spotkaniu  uczestniczył 
także nieoczekiwany gość. 

Nie obyło się też bez małych 
incydentów. 
 



Wydarzenia 2014 

W dniach  30 - 31 maja 2014 r. się w Ośrodku Wypoczynkowym INTER-PIAST w 
Kalbornii koło Dąbrówna. odbyło się sympozjum poświęcone obchodom 
Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego oraz 
Międzynarodowego Dnia Elektryki.  
 
 
 

 
 
 
 



Wydarzenia 2014 

W  trakcie spotkania  wysłuchaliśmy trzech  interesujących referatów : 
W tematykę obchodów ŚDTiSI na przykładach kilku artkułów omawiających 
sposoby wykorzystania sieci szerokopasmowych dla potrzeb życia codziennego 
wprowadził nas Kol. Jan Chojecki.  
Informacje i dane o realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski 
Wschodniej województwa warmińsko-mazurskiego” przedstawił zgromadzonym 
mgr inż. Jakub Wilk Zastępca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa 
Informacyjnego w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Marszałkowskim. 



Wydarzenia 2014 

Referat z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryki w temacie „Źródeł światła 
LED” wygłosili  przedstawiciele firmy Philips dr Paweł Morawski oraz Pan 
Andrzej Horbaj. 



Wydarzenia 2014 

W  spotkaniu zabrali też głos Kol. Benedykt Rogala informując o XV Konferencji 
Okrągłego Stołu pod hasłem "Polska w drodze do Społeczeństwa 
Informacyjnego" w której brał udział oraz kol. Jarosław Kukliński , który 
przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z Walnego Zjazdu Delegatów 
Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (W-MOIIB).  



Wydarzenia 2014 

 
Nadrobiono też zaległości w zakresie wręczenia srebrnej odznaki SEP  dla kolegi 
Janusza Ciszewskiego 



Wydarzenia 2014 

Wręczono okolicznościowe gratulacje i dyplomy zasłużonym jubilatom. 
 



Wydarzenia 2014 

Spotkanie zakończono uroczystą kolacją koleżeńską przy wesołej zabawie. 
 
 



Wydarzenia 2014 

W  dniach 11-15 czerwca 2014, członkowie Olsztyńskiego Oddziału 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich, uczestniczyli w wycieczce techniczno-
szkoleniowej do Petersburga. Koszt wycieczki kształtował się na poziomie  
1850 zł, z czego 500 zł dofinansował oddział. 

 

Uczestnicy zwiedzali: Rygę, Peterhof, Petersburg, Carskie Sioło. Obejrzeli 
także ciekawe miejsca na terenie Petersburga, interesujące pod względem 
historycznym i technicznym. 



Wydarzenia 2014 

Uczestnicy wycieczki SEP w letniej 
rezydencji cara Piotra I w Peterhof.  

 

Widok na zwodzony most Pałacowy 
na rzece Newie w Petersburgu. 



Wydarzenia 2014 

Barka oczyszczająca dno rzeki 
Fontanki w Petersburgu. 

 

Uczestnicy wycieczki SEP w Carskim 
Siole.  



Wydarzenia 2014 

Rosja krainą dużych kontrastów 



Wydarzenia 2014 

Po przejechaniu ok. 1100 km autokarem z postojem i zwiedzaniem Kowna 
cała grupa SEP szczęśliwie dotarła do Olsztyna . 



Wydarzenia 2014 

W dniach 5-6 września 2014 r. na Zamku w Nidzicy oraz Hotelu Mazurskie 
Marzenia w Januszkowie odbyła się konferencja "Nowoczesne rozwiązania w 
zakresie badań odbiorczych i diagnostycznych kabli i aparatury stacyjnej 
średniego i wysokiego napięcia” poświęcona wykorzystaniu systemów 
probierczych do badań odbiorczych metodą rezonansu o zmiennej 
częstotliwości, stosowaną do urządzeń oraz sieci średniego i wysokiego 
napięcia. Organizatorami spotkania były firmy: ZUH Instalatorstwo i Artykuły 
Elektryczne Wiktor Wiśniewski z Nidzicy oraz PRONAD z Olsztyna. Patronat 
techniczny sprawowały: SEP Oddział Olsztyn i WMIIB. 



Wydarzenia 2014 

Spotkanie miało wyjątkowa oprawę i starannie przygotowaną oganizację. 



Wydarzenia 2014 

W  części seminaryjnej referowane były zagadnienia z  zakresu: 

- Doboru kabli elektroenergetycznych pracujących w środowisku wyższych 
harmonicznych – dr inż. Grzegorz Chołdyński,  

- Ochrony przeciwporażeniowej powyżej 1 kV w świetle nowej normy PN-
EN50522 – dr  inż. Marcin Sułkowski, 

- Zastosowania nowoczesnych metod badań odbiorczych i eksploatacyjnych 
metodą rezonansu o zmiennej częstotliwości dla sieci średniego i wysokiego 
napięcia - mgr inż. Jarosław Parciak .  



Wydarzenia 2014 

Niemniej największe zainteresowanie wzbudził Mobilny System Rezonansowy i 
próba napięciowa rozdzielnicy 110 kV napięciem probierczym o wartości 
200 kV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wydarzenia 2014 

W  celu ”rozładowania napięcia” konferencję uatrakcyjnił występ Kabaretu pod 
Wyrwigroszem z Krakowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wydarzenia 2014 

W dniach 1 -2 grudnia 2014 odbył się  w Warszawie II Kongresie Elektryki 
Polskiej organizowany przez SEP. Oddział Olsztyński reprezentowało pięciu 
delegatów. 



 Na dzień 31.12.2014r. Oddział Olsztyński liczy 474 (488 w 2013) 
członków indywidualnych zrzeszonych w 21  kołach terenowych  
i zakładowych.  
 
Przy tej okazji nie mogę nie wspomnieć kolegów, którzy jeszcze tak 
niedawno aktywnie funkcjonowali w naszej społeczności. 
 
Ś.P. Kol. Włodzimierzowi Gec  - Koło Miejskie 
 
Ś.P. kol. Leszkowi Wróblewskiemu – TP Publitel 
 
 
 
Pokój ich pamięci 

Działalność statutowa 



 
 
W  2014  roku odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Oddziału na których  
omawiane były zagadnienia związane z działalnością statutową i 
organizacyjną, w tym : 
 
- informacje z posiedzeń Rady Prezesów , 
-          zagadnienia organizacyjne  kluczowych uroczystości,  
- postęp w zakresie tworzenia strony internetowej 
- bieżąca analiza wykonania planu finansowego Oddziału,  
- przyjmowanie nowych członków, 
- działalność szkoleniowa, 
- działalność Ośrodka Rzeczoznawstwa 
 
dodatkowo odbywały się  spotkania prezydium. 
 

Działalność statutowa 



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 666 (801 - 2013) osób; zdało 
666 (801 – 2013) osób.    
 
Komisja Nr 246/100/28/10 przeegzaminowała 435 (445 – 2013) osób; zdało 
435 osób (445 – 2013). 

Z  uwagi na kończący  się okres powołania naszych komisji egzaminacyjnych 
przez Prezesa URE (maj 2015) jako oddział złożyliśmy już wnioski z 
kompletem dokumentów o powołanie nowych komisji na lata 2015-2020. 
Dokumenty czekają już na zatwierdzenie w URE  w Gdańsku. 



Działalność statutowa 

2014 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. W  tym  roku przeszkolono 214 uczniów. 



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 
NOT , 

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

 
Darek Stecki łącznie począwszy od 2008 r przeprowadził już 38 pogadanek i 
przeszkolił w tej mierze 1612 osób ( w 2014 r. zorganizował 3 pogadanki oraz 
przeszkolił 171 osób ) .  W  swoich działaniach uzyskał daleko idące wsparcie 
naszego kolegi Dyrektora ENERGA OPERATOR SA Zbigniewa Szprengiela.  



Działalność statutowa 

  



Działalność statutowa 

W  2014r. Komisja ds. Odznaczeń i Wyróżnień występowała do Zarządu 
Głównego SEP o nadanie następujących odznaczeń: 
 

- Srebrnej Odznaki Honorowej SEP - 10 osób; 
- Złotej Odznaki Honorowej SEP - 3 osoby; 
- Godności Zasłużonego Seniora SEP - 1 osoba; 
- Medal im prof. Mieczysława Pożarskiego  - 4 osoby; 
- Medal im. inż. Kazimierza Szpotańskiego - 1 osoba. 
 
Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. 



Działalność IRSEP 

      Oddział Olsztyński w br. zorganizował i przeprowadził na zlecenia 
zakładów pracy 15 kursów (15-2014)  z udziałem 164 (390 -2014) osób.   

Wspólnie z Warmińsko-Mazurską Federacją Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych NOT organizowano 9 (11– 2013) kursów z udziałem około 156 
(211 – 2013) osób. Ponadto przeszkolono 214 uczniów szkół technicznych. 

Od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. przyjęto do realizacji 25 zleceń (31 -2013)  
z  czego zrealizowano 24 (projekt przesunięto na 2015 r.).  
 
Zlecenia dotyczyły najczęściej:  
-  ekspertyz, 
-  szkoleń, 
-  opinii technicznych 

W  ramach współpracy z Warmińsko-Mazurską Izbą  Inż. Budownictwa 
zorganizowaliśmy w roku 2014 r. seminarium  szkoleniowe 
„Bezpieczeństwo pracy przy liniach energetycznych NN, SN i WN”, w którym 
uczestniczyły 72 osoby.  



Aktywność kół 

Korzystając z okazji chciałbym wyróżnić najaktywniejsze Koła Oddziału 
Olsztyńskiego : 

Koło PRONAD – za współorganizację z firmą Instalatorstwa Elektrycznego 
Wiktora Wiśniewskiego w dniach 5-6 września 2014 na Zamku w Nidzicy oraz 
Hotelu Mazurskie Marzenia w Januszkowie konferencji "Nowoczesne 
rozwiązania w zakresie badań odbiorczych i diagnostycznych kabli i aparatury 
stacyjnej średniego i wysokiego napięcia”. 



Aktywność kół 

Koło Miejskie SEP – za organizację zebrań  kwartalnych, połączonych 
z odczytami i szkoleniami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktywność kół 

Koło przy Rejonie Dystrybucji Iława – za organizację Spotkania Noworocznego 
w  Bałoszycach.  

 

 

                                                            



Aktywność kół 

Koło przy Energia-Operator S.A. Oddział w Olsztynie za organizację 
Seminarium "Systemy fotowoltaiczne do współpracy z siecią 
elektroenergetyczną" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktywność kół 

oraz aktywny udział członków Koła  w kampanii Bezpieczna  Elektryczność, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 



Bieżące informacje SEP 

 Podczas posiedzenia Rady Prezesów zorganizowanego w dniach 5-8 
czerwca 2014 przez Oddział Warszawski przedstawiono projekt budżetu 
centralnego SEP na 2015 rok. Najważniejszymi zmianami było podniesienie 
składki członkowskiej do 10 zł (3 zł dla emerytów) oraz odpisu na rzecz ZG  
z 3% do 3,3%.  

W związku z powyższym w dniu 10.12.2014 odbyło się Prezydium Oddziału 
Olsztyńskiego , które z niezadowoleniem przyjęło proponowane zmiany. 
Ustalono, że zostanie wystosowane pismo do Prezesa SEP  z prośbą o 
odstąpienie od podwyższania składek członkowskich SEP. 

Skierowane na ręce Prezesa SEP pismo, nie przyniosło oczekiwanych przez nas 
rezultatów , ZG SEP Uchwałą nr 44-2014/2018 z dnia 16.12.2014r. podjął 
decyzję o  wprowadzeniu w życie powyższych stawek. 

 

 

 

 



Bieżące informacje SEP 

     W 28  listopada 2014 r. na wniosek  Przewodniczącego W-MOIIB Mariusza 
Dobrzenieckiego doszło do spotkanie z prezesami stowarzyszeń województwa 
warmiński-mazurskiego. 

Omawiano zasady organizacji seminariów szkoleniowych. Finalnie ustalono, że 
współpraca będzie kontynuowana. 

  

Tradycyjnie już zachęcam do korzystania z naszej strony internetowej 
http://www.sep.olsztyn.pl/ , a w szczególności z zakładek: aktualności 
prowadzonej przez Darka Steckiego oraz Przepisy prawne i normy 
prowadzonej przez  Jarka  Kuklińskiego.  

Pod koniec roku wprowadzono nową zakładkę „Ku pamięci”, gdzie 
zamieszczane są życiorysy aktywnych członków SEP.   
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Cele i zamierzenia na 2015 R . 

1. Utrzymanie naszego programu ramowego : 

      Organizacja 3 imprez masowych : Spotkań Noworocznych, Sympozjum 
          z okazji MDE i ŚDTiSI oraz zagranicznej wycieczki techniczno- 
          integracyjnej z zasadą współfinansowania kosztów przez Oddział, 

2.   Kontynuacja współpracy  z  młodzieżą i inicjatywami wymuszającymi jej  
      aktywność,  

3. Podnoszenie kwalifikacji członków komisji kwalifikacyjnych i  ich 
obowiązkowy udział w szkoleniach organizowanych przez Oddział 
w cyklu kwartalnym. 

4. Wypracowanie wspólnego pomysłu i wdrożenie programu organizacji 
uroczystości 70-lecia Oddziału. 

5. Nawiązanie ściślejszej współpracy z WMIIB w zakresie organizacji 
seminariów szkoleniowych. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękuję za uwagę 

I oczekuję na pytania 


