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 Wydarzenia 2015 

W dnia 13-14 lutego 2015 w Centrum Konferencyjno-
Wypoczynkowym KORMORAN w Mierkach koło Olsztynka, odbyło się 

spotkanie Noworoczne Zarządu Oddziału z Prezesami Kół 
Zakładowych SEP i aktywem Oddziału. 

 

 

 

           

 



 Wydarzenia 2015 

W  części merytorycznej spotkania : 

1. Podsumowano  działalność statutową i gospodarczą Oddziału 
prezentując najważniejsze wydarzenia i przedsięwzięcia  w 2014 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 



 Wydarzenia 2015 

Na spotkaniu wręczono okolicznościowe dyplomy oraz  kalendarze 
SEP . 

 

 

 

 

 

 

 



 Wydarzenia 2015 

3. Określono plany i zadania 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. 

 



Wydarzenia 2015 

Całość spotkania tradycyjnie 
zakończono uroczystą kolacją 
integracyjną. 
 



Wydarzenia 2015 

W  takcie spotkania nie 
zapomnieliśmy  naszych jubilatach 



Wydarzenia 2015 

Nie zabrakło też dobrej 
zabawy na parkiecie 



Wydarzenia 2015 

W dniach  22 - 23 maja 2015 r. odbyło się sympozjum poświęcone obchodom 
ŚDTiSI i MDE 2015, które zorganizował Zarząd Oddziału Olsztyńskiego 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Miejscem spotkania był Ośrodek 
Wypoczynkowy KORMORAN w Mierkach koło Olsztynka. 
 
 

 
 
 
 



Wydarzenia 2015 

W  trakcie spotkania  wysłuchaliśmy trzech  interesujących referatów : 
W tematykę obchodów ŚDTiSI na przykładach rozwoju sieci 
telekomunikacyjnych i przesyłania danych na świecie oraz rozwoju łączności 
telegraficznej i telefonicznej wprowadził nas Kol. Jan Chojecki.  
W  prezentacji  przedstawiono historię zagadnień z  dziedziny technik 
telekomunikacyjnych  poruszanych podczas naszych sympozjów począwszy od 
2007 roku. 



Wydarzenia 2015 

Referat z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryki w temacie muf i głowic 
niskiego napięcia i średniego napięcia w technologii termokurczliwej i żywicznej 
przeprowadził przedstawiciel firmy Cellpack Polska Sp. z o.o.  



Wydarzenia 2015 

Studenci z Wydziału Nauk Technicznych UWM Szymon Dunajski i Adam Masyk 
pod kierownictwem dr inż. Michała Śmieja,  w bardzo ciekawy sposób 
przedstawili swoją pracę, którą jest Automatyczny Teatr Lalek. Praca ta zajęła 
III miejsce w konkursie automatyki Xplore New Automation Award 2015, 
organizowanym w Niemczech. W konkursie wzięło udział 130 prac z całego 
świata.  



Wydarzenia 2015 

Podczas uroczystości wręczono naszym kolegom honorowe odznaki SEP. 



Wydarzenia 2015 

Złożono okolicznościowe gratulacje i dyplomy naszym zasłużonym jubilatom. 
 



Wydarzenia 2015 

Spotkanie zakończono uroczystą kolacją koleżeńską przy wesołej zabawie. 
 
 



Wydarzenia 2015 

W  dniu 01-09-2015, w siedzibie Oddziału Olsztyńskiego SEP odbyło się 
spotkanie Prezesa Zarządu Głównego SEP dr inż. Piotra Szymczaka z 
Zarządem Oddziału Olsztyńskiego SEP.  W  trakcie 1,5 godz.  spotkania 
wymieniono poglądy na temat bieżącej działalności SEP i kierunków jej dalszej 
aktywności.   

 



Wydarzenia 2015 

Z  najważniejszych zagadnień poruszono: 

-  Konieczność uregulowania spraw dotyczących etyki zawodowej wśród  
   członków SEP – kol. Benedykt Rogala, 

-   Sprawę wzrostu składek członkowskich – kol. Witold Rozłucki, 

- Szkoleń członków komisji kwalifikacyjnych – kol. Jarosław Kukliński, 

- Rekomendacji SEP dla firm – kol. Darek Rybaczyk, 

- Konieczności modyfikacji strony internetowej SEP – kol. J. Kukliński, 

- Zachowania poziomu merytorycznego poczytnych czasopism m.in. INPE – 

kol. W. Rozłucki, 

- Weryfikacji projektów dla instytucji publicznych oraz opracowania programu 

szkolenia  młodzieży w zdobywaniu wiedzy i uprawnień, co przyczyniłoby 

się do podniesienia rangi SEP – kol. Tomasz Kossowski, 

- Zagadnień zdrowej konkurencji między oddziałami – kol. Waldemar 

Bogucki. 

 



Wydarzenia 2015 

Po spotkaniu Prezes SEP udał się do Zespołu Szkół Mechaniczno-
Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie, aby wręczyć nadany 
szkole przez Zarząd Główny medal im. prof. Stanisława Fryzego.  



Wydarzenia 2015 

Ostatnim etapem wizyty prezesa było spotkanie  w Katedrze Mechatroniki 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kortowie. Kierownik 
Katedry prof. dr inż. Andrzej Piętak oraz  dr inż. Michał Śmieja oprowadzili 
Prezesa po pracowniach Katedry i zapoznali z głównymi kierunkami kształcenia 
w katedrze. 

 



Wydarzenia 2015 

Podsumowanie wizyty Prezesa SEP  Piotra Szymczaka : 

1. Prezes rozumie, że finalnym  wyznacznikiem  stanu  polskiej energetyki jest 
    przemysł. 

2. Prezes zdeklarował, że sprawa składek nie będzie ponownie podnoszona  
    w bieżącej kadencji. 

3. Wręczenie nadanego  przez Zarząd Główny medalu  im. prof. Stanisława  
    Fryzego  szkole z naszego regionu. 

4. Pierwsze w historii  spotkanie  Zarządu Oddziału Olsztyńskiego z Prezesem 
    SEP . 

 



Wydarzenia 2015 

W dniach 3 i 4 września 2015 roku  w Starych Jabłonkach w Hotelu ANDERS 
odbyła się konferencja poświęcona systemom kablowym WN. Organizatorami 
spotkania były firmy: ZUH Instalatorstwo i Artykuły Elektryczne Wiśniewski sp. 
z o.o. z Nidzicy, PRONAD Sp. z o.o. z Olsztyna oraz Pfisterer Sp. z o.o. z 
Ożarowa Mazowieckiego.  Patronat techniczny sprawowały: Politechnika 
Białostocka, Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Polska Izba Inżynierów 
Budownictwa.  



Wydarzenia 2015 

W konferencji wzięło udział ponad 110 osób, które reprezentowały energetykę 
zawodową i przemysłową, przedstawicieli producentów urządzeń i kabli, firmy 
wykonawcze oraz Politechnikę Białostocką, Politechnikę Poznańską. 



Wydarzenia 2015 

Uczestnikom i organizatorom konferencji dopisywały dobre humory. 



Wydarzenia 2015 

W  części seminaryjnej referowane były zagadnienia z  zakresu: 

- Nowoczesnych technologii i trendów rozwoju systemów  kablowych WN i 
EWN” – prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska z Politechniki Poznańskiej, 

- Kryteriów doboru przekroju kabli elektroenergetycznych WN  w zależności 
od warunków środowiskowych – dr inż. Marcin Sulkowski z Politechniki 
Białostockiej 

- Zasad doboru odcinków crosboningu – dr inż. Janusz Jakubowski z RWE 
Stoen Operator sp. z o.o., Warszawa.  



Wydarzenia 2015 

Część praktyczna konferencji odbyła się na terenie Hali EXPO w Ostródzie, 
gdzie w specjalnie przygotowanej hali była zainstalowana: aparatura 
pomiarowa  wraz z mufą 220kV Pfisterera, kablem WN  oraz laboratorium 
zamontowane na samochodzie do badań odbiorczych metodą rezonansu  
o zmiennej częstotliwości. O budowie i sprawach eksploatacyjnych osprzętu i 
kabli 110 kV i 220 kV opowiedział przedstawiciel producenta  Piotr Matczak. 
Opis próby napięciowej oraz jej realizację przeprowadzili:  Jarosław Parciak i 
Wiktor Wiśniewski wraz z pracownikami laboratorium. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wydarzenia 2015 

Organizatorom konferencji należą się słowa podziękowania za sprawne 
przeprowadzenie obrad i prób napięciowych oraz organizację tego 
przedsięwzięcia na terenie Warmii i Mazur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wydarzenia 2015 

W  dniach 10-17 października 2015, członkowie Olsztyńskiego Oddziału 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich, uczestniczyli w wycieczce techniczno-
szkoleniowej we Włoszech. Koszt wycieczki kształtował się na poziomie  
1800 zł, z czego 500 zł dofinansował oddział. 

 

Podczas wycieczki uczestnicy zwiedzali: Wiedeń, Padwę, Florencję, Rzym, 
Monte Cassino i Wenecję. Program wycieczki obejmował zwiedzanie 
ciekawych miejsc na terenie Włoch, interesujących pod względem 
historycznym i technicznym. 



Wydarzenia 2015 

Uczestnicy wycieczki zwiedzają Padwę.  

 

Pamiątkowe zdjęcie z Rzymu. 



Wydarzenia 2015 

Zwiedzanie w Wenecji 



Wydarzenia 2015 

Pobyt na Monte Cassino i uroczyste złożenie wieńca w hołdzie poległym 
                                                      żołnierzom polskim.  



Wydarzenia 2015 

W  drodze powrotnej nasi koledzy zwiedzili Muzeum Techniki i Przemysłu 
NOT w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 



Wydarzenia 2015 

Z  informacji które udało się mi uzyskać wycieczka była bardzo udana, 
niewątpliwie była to zasługa dobrego przewodnika. 



 Na dzień 31.12.2015r. Oddział Olsztyński liczy 511 członków 
indywidualnych (474 w 2014) zrzeszonych w 25  kołach terenowych  
i zakładowych.  
 
Przy tej okazji nie mogę nie wspomnieć kolegów, którzy jeszcze tak 
niedawno aktywnie funkcjonowali w naszej społeczności. 
 
Ś.P. Kol. Mariusz Muszak – członek  Zarządu , Koło Sprint SA . 
Ś.P. kol. Stefan Banasik - Koło TP Obszar 
 
 
Pokój ich pamięci 

Działalność statutowa 



 
 
W  2015  roku odbyło się 7 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  i 6 maja  2015   decyzją  Prezesa  URE .   
 



Działalność statutowa 

Komisja Nr 244/100/28/10-B przeegzaminowała 624  (666 - 2014) osoby; 
zdało 624 (666 – 2014) osób 
Komisja 244/100/28/15 - przeegzaminowała 478 osób; zdało 478  
 
Łącznie Komisja 244 w 2015 roku przeegzaminowała 1102 osoby ( 666 w 
2014) zdało 1102 (666 w 2014r) 
 
Komisja Nr 246/100/28/10 przeegzaminowała 254 (435 – 2014) osób; zdało 
254 osób (435 – 2014),  
Komisja 246/100/28/15 - przeegzaminowała 286 ; zdało 286 
 
Łącznie Komisja 246 w 2015r przeegzaminowała  - 540 osób ( 435 w 2014r.) ; 
zdało 540 osób  (435 w 2014r.) 
 
Sumarycznie  nasze komisje w 2015 roku przeegzaminowały 1642 
osoby (1101 w 2014r.)  
 



Działalność statutowa 

2015 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 229 uczniów szkół 
technicznych (214 w 2014r.). 

- 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 

W  2015 r. za najlepszą pracę dyplomową komisja NOT uznała pracę ucznia 
klasy IV Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie 
Daniela Romasiuka. Opiekunem pracy był P. Marcin Daniszewski. 

Obecnie Daniel jest studentem Katedry Mechatroniki UWM w Olsztynie 

-  corocznie wspomagamy finansowo, a nasi członkowie  uczestniczą w 
komisjach konkursowych  Olimpiady Wiedzy Technicznej  organizowanej przez 
NOT , 



Działalność statutowa 

 - kontynuujemy  w szkołach  i przedszkolach akcję bezpieczna elektryczność 
informując dzieci i młodzież o zagrożeniach występujących przy 
nieprawidłowym obchodzeniu się z urządzeniami elektrycznymi. 
 
W 2015 roku kol. Darek  Stecki przeprowadził 9 pogadanek, z czego 4 za 
zgodą Dyrektora Generalnego EOP w siedzibie ENERGA OPERATOR 
w Olsztynie przy ul. Tuwima 6. 
W  Gimnazjum w Lubominie, zajęcia współprowadził kol. Piotr Łaszczych. 
Łącznie w minionym roku przeszkolono  342 osoby. 
 
Imponująca jest również statystyka w  tej mierze. Darek Stecki łącznie 
począwszy od 2008 r przeprowadził już 44 pogadanki i przeszkolił w tej mierze 
1829 osób.  
Jego działania na rzecz akcji bezpieczna elektryczność zostały dostrzeżone 
przez centralę Grupy Energa.  
Na platformie intranet Grupy Energa w zakładce 
http://intranet.energa.pl/NaszaFirma/wizja/wartosci/bank_dobrych_praktyk/w
artosci_sa_w_nas/Strony/default.aspx  ukazał się obszerny artykuł na temat 
przeprowadzonego szkolenia w Gimnazjum w Lubominie.  

http://intranet.energa.pl/NaszaFirma/wizja/wartosci/bank_dobrych_praktyk/wartosci_sa_w_nas/Strony/default.aspx
http://intranet.energa.pl/NaszaFirma/wizja/wartosci/bank_dobrych_praktyk/wartosci_sa_w_nas/Strony/default.aspx


Działalność statutowa 

  



Działalność statutowa 

W  2015 r. Komisja ds. Odznaczeń i Wyróżnień występowała do Zarządu 
Głównego SEP o nadanie następujących odznaczeń: 
 

- Srebrnej Odznaki Honorowej SEP - 6 osób, 

- Złotej Odznaki Honorowej SEP - 2 osoby, 

- Godności Zasłużonego Seniora SEP - 1 osoba, 

- Medal im prof. Mieczysława Pożaryskiego  - 1 osoba, 

- Medal im. prof. Stanisława Fryzego - 1 osoba oraz Zespół Szkół Mechaniczno-  

  Energetycznych w Olsztynie, 

 
Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. 



Działalność IRSEP 

      Oddział Olsztyński w br. zorganizował i przeprowadził na zlecenia 
zakładów pracy 24 kursów (15 w 2014 r.)  z udziałem 460 osób (164 w 2014r.)  

Wspólnie z Warmińsko-Mazurską Federacją Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych NOT organizowano 10 (9 w 2014 r.) kursów z udziałem około 
131 osób (156 w 2014 r.). 

Od 01.01.2015r do 31.12.2015r przyjęto do realizacji 37 zlecenia (25 w 2014r.) 
Jedno zadanie (nadzór) przeszło do realizacji na rok 2016r. 
Zlecenia dotyczyły najczęściej:  
-  ekspertyz, 
-  szkoleń, 
-  opinii technicznych 

W  ramach współpracy z Warmińsko-Mazurską Izbą  Inż. Budownictwa 
zorganizowaliśmy w roku 2015 r. seminarium  szkoleniowe 
"Ochrona Przeciwporażeniowa w sieciach nn oraz SN w świetle przepisów 
normalizacyjnych w eksploatowaniu, projektowaniu i w wykonawstwie”, 
 w którym uczestniczyły 62 osoby.  



Aktywność kół 

Korzystając z okazji chciałbym wyróżnić najaktywniejsze Koła Oddziału 
Olsztyńskiego : 

Koło PRONAD – za współorganizację z firmami Instalatorstwa Elektrycznego 
Wiktora Wiśniewskiego oraz Pfisterer Sp. z o.o.  w dniach 3 - 4 września 2015 
roku  w Starych Jabłonkach w Hotelu ANDERS Konferencji naukowo - 
technicznej „Nowoczesne trendy i technologie rozwoju systemów kablowych 
WN”. 



Aktywność kół 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktywność kół 

Koło przy Energia-Operator S.A. Oddział w Olsztynie za organizację szkolenia  
w dniu 18 marca 2015  w temacie „Ochrony przeciwporażeniowej w sieciach 
nN oraz SN w świetle procesów normalizacyjnych”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktywność kół 

oraz aktywny udział członków Koła w kampanii Bezpieczna Elektryczność, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Aktywność kół 

Koło przy Rejonie Dystrybucji Iława – za organizację w dniach 27-28 lutego 
2015  Spotkania Noworocznego w  Bałoszycach.  

 

 

                                                            



Bieżące informacje SEP 

 Trwają prace przygotowawcze do uroczystych obchodów jubileuszu 
70-lecia  naszego oddziału :. 

- Finalnie ustalono termin uroczystości na dzień 3 czerwca 2016 godz. 12:00. 

- Uroczystość odbędzie się w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej ( sale 
konferencyjne  306 i 307 )  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie,  przy ul. M. Oczapowskiego 12B (III kondygnacja).  
Podziękowania należą się kol. Januszowi Piechockiemu za pomoc 
organizacyjną w  tej mierze.  

- Mamy już zgodę Wojewody  Warmińsko – Mazurskiego na objęcie 
patronatem honorowym naszej uroczystości .  

- Wystąpiliśmy do grupy Energa o sponsoring i przyjęcie tytułu sponsora 
głównego obchodów jubileuszu. Lada moment wyślemy zapytania do 
znaczących firm regionu. 

- Kol. Jan Chojecki pracuje nad monografią 70-lecia Oddziału Olsztyńskiego 
SEP  oraz  plakatem i wzorem zaproszeń. 

 

 

 

 



Bieżące informacje SEP 

     Zarząd Główny SEP uchwałą nr 50 z dnia 19.11.2015 wprowadził do 
stosowania Instrukcję organizacji i działalności Komisji Kwalifikacyjnych przy 
SEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie materiały w tej mierze dostępne są na stronie: 
http://www.sep.com.pl/regulaminy/regulamin_kk.htm 

 

 

 

 



Bieżące informacje SEP 

     W  stanowisku do instrukcji KK czytamy, że w treści świadectw 
kwalifikacyjnych mogą być umieszczone tylko takie zapisy, o których jest 
mowa w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci  : 

 

 

 

 

 

 

 

Zmienia to w sposób znaczący standardy wypracowane przez nasze komisje 
oddziałowe na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Pozostaje mieć nadzieje, że 
zmiany w prawie nastąpią szybko.  

 

 

 

 



Cele i zamierzenia na 2016 R . 

1. Organizacja uroczystości jubileuszu  70-lecia Oddziału. 

2. Utrzymanie naszego programu ramowego tj. organizacji 3 imprez 
masowych :  

 -  Spotkania Noworocznego,  
-  Sympozjum z okazji MDE i ŚDTiSI, 
-  Zagranicznej wycieczki  techniczno-integracyjnej z zasadą  
   współfinansowania kosztów przez Oddział. 

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

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

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękuję za uwagę 

I oczekuję na pytania 


