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 Wydarzenia 2016 

W dnia 05-06 lutego 2016 w Centrum Konferencyjno-
Wypoczynkowym KORMORAN w Mierkach koło Olsztynka, odbyło się 

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

 

 

 

           

 



 Wydarzenia 2016 

W  części merytorycznej spotkania : 

1. Podsumowano  działalność statutową i gospodarczą Oddziału 
prezentując najważniejsze wydarzenia i przedsięwzięcia  w 2015 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 



 Wydarzenia 2016 

Na spotkaniu wręczono okolicznościowe dyplomy oraz  kalendarze 
SEP . 
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3. Określono plany i zadania 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 działalności statutowej 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.   Kontynuacja współpracy z WMIIB w zakresie organizacji     
      seminariów szkoleniowych. 
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Całość spotkania tradycyjnie 
zakończono uroczystą kolacją 
integracyjną. 
 



Wydarzenia 2016 

Nie zabrakło też dobrej 
zabawy na parkiecie 



Wydarzenia 2016 

3 czerwca 2016 r. w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  odbyła się gala z okazji jubileuszu 70-lecia 
utworzenia Oddziału Olsztyńskiego Stowarzyszenia  Elektryków Polskich.  

 
 
 
 



Wydarzenia 2016 

W spotkaniu pod Patronatem Honorowym Wojewody Warmińsko – Mazurskiego  
oraz Patronatem Medialnym „Wiadomości Elektrotechnicznych” udział wzięli 
przedstawiciele władz ustawodawczych, administracyjnych i samorządowych 
województwa  warmińsko-mazurskiego, liczna reprezentacja społeczności 
szeroko rozumianej elektryki z Prezesem SEP Piotrem Szymczakiem  na czele 
oraz młodzież technicznych szkół średnich. 
 

 
 
 
 



Wydarzenia 2016 

W  I  części uroczystości w prezentacji okolicznościowej przybliżono 
uczestnikom spotkania  historię Oddziału Olsztyńskiego SEP oraz kierunki  
aktywności w jego działalności statutowej , wręczono okolicznościowe medale, 
odznaki i wyróżnienia dla osób  i instytucji propagujących idee SEP. 
 

 
 
 
 

W imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego statuetkę z okazji 70-lecia 
Oddziału Olsztyńskiego odbiera dyrektor Wydziału, Geodezji, Infrastruktury  
i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego  w Olsztynie - Zbigniew Pazerski  



Wydarzenia 2016 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich przyznał  
Złotą Odznakę Honorową Oddziałowi Olsztyńskiemu SEP za 70 lat aktywności 
członków oddziału w stowarzyszeniu. 
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Medal im. prof. Janusza Groszkowskiego wręczono dla : 
1. Pana Macieja Bułkowskiego dyrektora Departamentu Społeczeństwa 
Informacyjnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego za osobisty 
oraz aktywny udział w okolicznościowych seminariach naszego oddziału SEP  
2. Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych – za zasługi w 
wykształceniu wielu tysięcy elektroników, elektryków, telekomunikantów i 
teleinformatyków dla naszego regionu i kraju. 
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Medal im. prof. Jana Obrąpalskiego wręczono  Kol. Prof. Januszowi 
Piechockiemu 
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Medal im. prof. Stanisława Fryze  Kol. Tomaszowi Końskiemu i Kol. Andrzejowi 
Sadolewskiemu  
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Medal im. prof. Mieczysława Pożarskiego wręczono  Kol. Jarosławowi 
Kuklińskiemu  oraz Kol. Wiesławowi Stankiewiczowi 
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Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich przyznał szafirową odznakę 
honorową następującym kolegom: 
1. Kol. Wacław Wiśniewski – Honorowy Prezes Oddziału Olsztyńskiego SEP 
2. Kol. Jan Chojecki  
3. Kol. Waldemar Bogucki 
4. Kol. Benedykt Rogala 
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W podziękowaniu za współpracę oraz na pamiątkę obchodów wręczono 
statuetkę z okazji 70-lecia Oddziału Olsztyńskiego SEP: 
1. Zespołowi Szkół w Lubawie 
2. Zespołowi Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie 
3. Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Bartoszycach 
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Statuetkę z okazji 70-lecia Oddziału Olsztyńskiego SEP  wręczono  laureatowi 
szczebla stowarzyszeniowego oraz szczebla NOT Olsztyn konkursu „Prac i 
projektów uczniów szkól średnich technicznych” Przemysławowi 
Gniewkowskiemu: 
 
 



Wydarzenia 2016 

Serdeczne podziękowania nałeżą  się naszym gościom, którzy w ciepłych i 
budujących wystąpieniach gratulowali nam naszego jubileuszu. 
 
 



Wydarzenia 2016 

Drugą część spotkania otworzyły prezentacje  techniczne  wygłoszone z okazji 
Międzynarodowego Dnia Elektryki oraz Światowego  Dnia Telekomunikacji i 
Społeczeństwa Informacyjnego. Pierwszą zatytułowaną  „Odnawialne źródła 
energii – stan i kierunki rozwoju na Warmii i Mazurach” wygłosił prorektor  
ds. studenckich UWM prof. dr hab. inż. Janusz Piechocki , drugą zaś z zakresu 
telekomunikacji i  technik informacyjnych „Rozwój komunikacji elektronicznej – 
kierunki i zagrożenia na 150-lecie Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej ” 
v-ce Prezes Oddziału Olsztyńskiego SEP mgr inż. Jan Chojecki. 
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Niespodzianką spotkania było wręczenie nagród rzeczowych dla uczniów, 
laureatów  konkursu  „Wiedzy o SEP” Bartłomieja Orzoł  z Zespołu Szkół 
Mechaniczno-Energetycznych oraz Karola Matyszczaka  z Zespołu Szkół 
Elektronicznych i Telekomunikacyjnych. Fundatorem  nowoczesnych modeli  
smartfonów był Prezes SPRINT S.A.  Aleksander Jarmołkowicz. 



Wydarzenia 2016 

Jubileuszową galę 70-lecia Oddziału Olsztyńskiego SEP w  Auli Biblioteki 
Uniwersyteckiej zamknął występ Zespołu Pieśni i Tańca „KORTOWO” pod 
kierownictwem pani Ewy Kokoszko. 



Wydarzenia 2016 

Po  zakończeniu części oficjalnej udaliśmy się do urokliwie położonego Ośrodka 
Wypoczynkowego REWITA  w  Marózku, gdzie kontynuowaliśmy  naszą 
uroczystość. 
Zarząd Główny SEP nadał  godność Zasłużonego Seniora Kol. Krystynie 
Jazdowskiej oraz Kol. Janowi  Chojeckiemu. 
: 
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Złotą Odznakę Honorową  SEP wręczono: 
1. Kol. Pawłowi Bajińskiemu 
2. Kol. Stefanowi Pankowskiemu 
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Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich przyznał srebrną  odznakę 
honorowa następującym kolegom: 
1. Kol. Mirosław Głowacki 
2. Kol. Jerzy Jaczewski 
3. Kol. Aleksander Jazdowski 
4. Kol. Krzysztof Król 
5. Kol. Dariusz Rybaczyk 
6. Kol. Andrzej Witkowicz 
7. oraz dla Koła Miejskiego SEP  
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Pamiętaliśmy także  o  naszych koleżankach i kolegach, którzy pracowali w 
zarządach poprzednich kadencji naszego oddziału SEP.  
Statuetką okolicznościową  jubileuszu  uhonorowano: 
 
 
 
1. kol. Małgorzata Kozdroń 
2. kol. Antoni Ławrywianiec 
3. kol. Janusz Matejko 
4. kol. Teresa Niedźwiecka 
5. kol. Marek Radłowski  
6. kol. Piotr Staśkiewicz 
7. kol. Krystyna Jazdowska 
8. kol. Agnieszka Walkowiak 
9. kol. Ryszard Walkowiak 
10. Andrzej Szostak 
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Owacją przyjęto przyznanie statuetki 70-lecia Oddziału kol. Renacie Kozłowskiej   
za wieloletnie zaangażowanie w  pracy na rzecz oddziałowego biura SEP. 
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Zarząd Oddziału Olsztyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich wyróżnił 
także  SPONSORÓW JUBILEUSZU : 
1. Grupę  ENERGA S.A.  
2. Eltel Networks Energetyka S.A. 
3. Sprint S.A. 
4. SONEL S.A. 
5. PBW OLMEX S.A. 
6. ZPUE Włoszczowa 
7. EXPOM S.A. 
8. Hurtownia ELEKTRYK 
9. Zakład Usługowy Instalatorstwo i Artykuły Elektryczne Wiktor    
    Wiśniewski sp. z o.o. 
10. Telekom-Warmia sp. z o.o. 
11. Pronad sp. z o.o. 
12. Biuro Inwestycyjno-Projektowe tk.inpro 
13. PPHU "AREL" Arkadiusz Sawicki 
14. Przedsiębiorstwo Usługowe Robót Elektrycznych "PERIMEX"   
     Zenon Łyżwa 
15. Przedsiębiorstwo ELEKTROSYSTEM sp. z o.o. 
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16. Onside HV Solutions Central Europe Sp. z o.o. 
17. Integra Piotr Raczyński  
18. Przedsiębiorstwo Elektroniczne „Damir” s.c. 
19. Traf Jan Chojecki 
20. Alkom s.c. 
21. Zakład Usług Elektrycznych Andrzej Bartwicki 
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Uroczystość zakończono uroczystą kolacją koleżeńską przy wesołej zabawie do 
samego rana. Atrakcją wieczoru był występ zespołu Sara Symczak & MAPS. 
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Składam serdeczne podziękowania dla powołanego Prezydium, którego 
zadaniem było przygotowanie programu obchodów 70-lecia Oddziału 
Olsztyńskiego  SEP. Zespół w składzie : 
Jan Chojecki, Benedykt Rogala, Jarosław Kukliński, Darek Stecki, Darek 
Rybaczyk, Piotr Raczyński, Witold Rozłucki odbył 8 posiedzeń roboczych. 
Szczególne słowa uznania należą się Janowi Chojeckiemu za pracę włożoną  
w przygotowanie monografii  naszego oddziału w ramach działalności komisji 
historycznej Oddziału Olsztyńskiego SEP.     
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Serdeczne podziękowania nalezą się dla naszych koleżanek, które dzielnie 
organizacyjnie wspomagały naszą galę. 
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W  dniach 17-25 września 2016, członkowie Olsztyńskiego Oddziału 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich, uczestniczyli w wycieczce techniczno-
szkoleniowej do Czech, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii i Węgier. Koszt 
wycieczki kształtował się na poziomie 1900 zł. Wycieczkę zorganizowano  
z dofinansowaniem przez oddział kosztów działalności statutowej w kwocie  
19 tys. zł. 

 

Uczestnicy wycieczki SEP  
w Zadarze stolicy Chorwacji 

Schody Hiszpańskie w Dubrowniku 
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Uczestnicy wycieczki zwiedzają Sarajewo 
stolicę Bośni i Hercegowiny 

 

Pamiątkowe zdjęcie z Belgradu. 
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Z  informacji które udało się mi uzyskać wycieczka była udana, jednak jej 
atrakcyjność mógłby poprawić profesjonalny przewodnik. 



 Na dzień 31.12.2016r. Oddział Olsztyński liczył 507 członków 
indywidualnych (511 w 2015) zrzeszonych w 25  kołach terenowych  
i zakładowych.  
 
Przy tej okazji nie mogę nie wspomnieć kolegi, który jeszcze tak 
niedawno aktywnie funkcjonowali w naszej społeczności. 
 
Ś.P. Kol. Marek  Podkowa – członek  koła przy RD  Szczytno . 
 
 
 
Pokój jego pamięci 

Działalność statutowa 



 
 
W  2016  roku odbyło się 5 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, w tym  
            organizacji jubileuszu 70-lecia oddziału,  
- bieżąca analiza wykonania planu finansowego Oddziału,  
- przyjmowanie nowych członków, 
- działalność szkoleniowa, 
- działalność Ośrodka Rzeczoznawstwa 
 
dodatkowo odbywały się  spotkania prezydium. 
 

Działalność statutowa 



Działalność statutowa 

2016 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 226 uczniów szkół 
technicznych (229 w 2015 r.) oraz 29 studentów. 

- 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 
Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie Przemysława Gniewkowskiego. 
Opiekunem pracy „Model dydaktyczny instalacji fotowoltaicznej hybrydowej 
off-grid”  był mgr inż. Łukasz Kemski. 

-  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 2016 roku, członkowie koła SEP przy EOP Oddział w Olsztynie 
przeprowadzili 15 pogadanek, w których udział wzięło 765 osób. 
Zajęcia odbywały się na trenie placówek oświatowych: Zespół Szkolno-
Przedszkolnego w Gietrzwałdzie, Niepublicznego Zakładu Opieki w Lamkowie, 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Olsztynie, Szkoły Podstawowej Nr 2  
w Olsztynie, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olsztynie, Szkoły Podstawowej Nr 6  
w Olsztynie, Szkoły Podstawowej Nr 32 w Olsztynie oraz w siedzibie ENERGA-
OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie.  
Z ramienia Oddziału Olsztyńskiego SEP i ENERGA-OPERATOR SA Oddział  
w Olsztynie pogadanki prowadzili kol. Dariusz Stecki, kol. Witold Rozłucki  
i kol. Tomasz  Gniadek. 
 
Od 2008 roku kol. Darek Stecki zorganizował 59 spotkań, na których 
przeszkolono 2594 osoby. 



Działalność statutowa 

  



Działalność statutowa 

W  2016 r. Komisja ds. Odznaczeń i Wyróżnień występowała do Zarządu 
Głównego SEP o nadanie następujących odznaczeń: 
 

-  Szafirowa Odznaka Honorowa - 6 osób (pozytywnie rozpatrzono 4)  

-  Złota Odznaka Honorowa SEP - 2 osoby 

-  Srebrna Odznaka Honorowa SEP - 9 osób; 

-  Medal im prof. Mieczysława Pożarskiego  - 2 osoby; 

-  Medal im. prof. Jana Obrąpalskiego - 1 osoba 

-  Medal im. prof. Stanisława Fryzego  - 2 osoby 

- Srebrną Odznaką Honorową przyznano dla Koła Miejskiego SEP  

- Medal im. prof. Janusza Groszkowskiego przyznano Zespołowi Szkół  
    Elektronicznych  i Telekomunikacyjnych w Olsztynie 

-   Medal im. prof. Janusza Groszkowskiego - 1 osoba 

-   Medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego  przyznano  Warmińsko- 
    Mazurskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu  w  Olsztynie. 

Na wniosek Prezesa SEP kol. Piotra Szymczaka, skierowany do Zarządu 

Głównego SEP, złotą Odznaką Honorową nagrodzono Oddział Olsztyński SEP 

 



Działalność IRSEP 

      Oddział Olsztyński w br. zorganizował i przeprowadził na zlecenia 
zakładów pracy 20 kursów (24 w 2015r.)  z udziałem 480 osób (460 w 2015r.)  

Wspólnie z Warmińsko-Mazurską Federacją Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych NOT organizowano 11 (10 w 2015r.) kursów z udziałem około 
127 osób (131 w 2015r.). 

Po raz pierwszy oddział zorganizował kurs przygotowujący do egzaminu na 
uprawnienia budowlane z udziałem  21 osób. 

 

Od 01.01.2016r do 31.12.2016r przyjęto do realizacji 26 zleceń (37 w 2015r.) 
 
Zlecenia dotyczyły najczęściej:  
-  ekspertyz, 
-  szkoleń, 
-  opinii technicznych 



Działalność IRSEP 

W  ramach współpracy z Warmińsko-Mazurską Izbą  Inż. Budownictwa 
zorganizowaliśmy w roku 2016 r. dwa seminaria  szkoleniowe 
 
- "Urządzenia i instalacje w wykonaniu przeciwwybuchowym - eksploatacja  
    i dozór" -  wykładowca Andrzej Suwalski - z udziałem 72 uczestników; 
    W  szkoleniu tym udział wzięli członkowie oddziałowych komisji 
    kwalifikacyjnych.   

- "Metodyka doboru urządzeń elektroenergetycznych pracujących w stacjach  
 transformatorowych SN/nn" - wykładowca Grzegorz Hołdyński –  
 z udziałem  59 uczestników. 

 

Ponadto Oddział Olsztyński SEP we współpracy z firmami MEDCOM Sp. z o.o. 
oraz ARDETEM zorganizował seminarium "Nowoczesne rozwiązania dla 
energetyki oraz przemysłu", w którym wzięło udział około 60 osób, w tym 
uczniowie z  Zespołu Szkól Elektronicznych i Telekomunikacyjnych oraz 
Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie. 



Aktywność kół 

Korzystając z okazji chciałbym wyróżnić za 2016 r. najaktywniejsze Koła 
Oddziału Olsztyńskiego : 

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

23 marca 2015, w sali konferencyjnej NOT, odbyło się seminarium 
szkoleniowe  w  tematyce "Nowoczesne przyrządy pomiarowe w badaniach 
przed porażeniem prądem elektrycznym - możliwości i sposoby 
wykorzystania". Seminarium prowadził P. Karol Kaczmarek z firmy SONEL . 

 

 

 

 

 

06 czerwca 2016 r. miała miejsce Konferencja Szkoleniowa Firmy LEGRAND 
w temacie "Innowacyjne rozwiązania Firmy LEGRAND”. 



Aktywność kół 

12 września 2016 r. w sali konferencyjnej NOT w Olsztynie odbyła się  
konferencja szkoleniowa Firmy ABB POLSKA w  temacie: Aparatura 
niskiego napięcia – poprowadzili Robert Zawistowski i Karol Marcinkowski 

 

 

 

 

 

 

 

12 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej NOT w Olsztynie szkolenie 
przeprowadzili: Andrzej Lange – „Wyższe harmoniczne w systemie 
elektroenergetycznym”  oraz  Sylwester Rączkiewicz – „Wymagania Prawa 
Budowlanego w zakresie przeglądów  okresowych instalacji i urządzeń 
elektrycznych”. 



Aktywność kół 

Koło przy Energia-Operator S.A. Oddział w Olsztynie za organizację w  dniu  
7 maja 2016 r. wycieczki technicznej do Elektrowni Słonecznej w Gryźlinach. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktywność kół 

oraz aktywny udział członków Koła  w kampanii Bezpieczna  Elektryczność, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Aktywność kół 

Koło przy Rejonie Dystrybucji Iława – za organizację w dniach 19-20.03.2016 r.  
Spotkania Noworocznego w  Bałoszycach.  

 

 

                                                            



Aktywność kół 

oraz organizację w dniu 28 października 2016  lokalnej uroczystości z okazji 
jubileuszu 70-lecia Oddziału Olsztyńskiego SEP.  

 

 

                                                            



Aktywność kół 

Koło PRONAD – za organizację kursu przygotowującego do egzaminu na 

uprawnienia budowlane oraz współudział w  organizacji seminariów  dla W-M 

Izby inżynierów Budownictwa.   

 

Koło DAMIR– za wydatną pomoc logistyczną w przygotowaniach do obchodów  

70-lecia oddziału.  

 

 

   



Bieżące informacje SEP 

1. Zarząd Oddziału Olsztyńskiego SEP uchwałą nr 5/2016 z  dnia 17.05.2016 r. 

powołał nowe Koło Zakładowe SEP  przy Wydziale Nauk  Ekonomicznych 

Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego  w  Olsztynie. 

 

Do Zarządu Koła weszli : 

Kol. Andrzej Grzebieniak - pełniący funkcję Prezesa, 

Kol. Pyzel Krzysztof  - pełniący funkcję Sekretarza, 

Kol. Brodziński Kazimierz – pełniący funkcję Skarbnika. 

 

 

 

 

 



Bieżące informacje SEP 

 2.  W wyniku nowelizacji Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, SEP został 
zobligowany do nowelizacji swojego statutu .  
Do  tego celu została powołana komisja, która zaproponowała 120 poprawek, 
z czego 90 wprowadzono do projektu  nowelizacji  Statutu  SEP.  

Najistotniejsze zmiany w tym projekcie zawierają : 

§ 5 ust. 2. Członkowie zarządu głównego i członkowie zarządów oddziałów 
mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonane w związku z 
pełnioną funkcją zgodnie z zasadami ustalonymi w regulaminie uchwalonym 
przez Walny Zjazd  Delegatów. 

•Proponowane zapisy tego paragrafu zmieniają  ducha i  idee SEP oraz 

zmierzają do komercjalizacji  naszego stowarzyszenia. Jest to sprzeczne 

z podstawowymi wartościami SEP  wypracowanymi na przestrzeni lat. 

Członkowie Zarządów mogą pracować zarobkowo w SEP poprzez udział 

w Komisjach Kwalifikacyjnych , tworzeniu opinii, projektów  oraz 

chociażby programów  szkoleń SEP, ale nie za pracę  w Zarządzie !  

•Praca w Zarządzie była i powinna być  pracą honorową i społeczną  dla 

dobra środowiska  szeroko rozumianej elektryki , a jej wycena przyniesie 

tylko negatywne skutki tego przedsięwzięcia.  

 



Bieżące informacje SEP 

§ 11 ust. 2. Członka zwyczajnego, na podstawie jego pisemnej deklaracji z 
poparciem dwóch wprowadzających członków SEP, przyjmuje i rejestruje 
Zarząd Oddziału, a w przypadku cudzoziemca nie mającego miejsca 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przyjmuje i rejestruje 
zarząd główny. 

•Należy  dopracować ten paragraf.  Proponujemy, aby cudzoziemcy  byli  

przyjmowani  za zgodą   i rejestracją ZG , ale w  zapisie było jasno powiedziane , że  

są  członkami  oddziałów , z  którymi są związani.  

§ 20 ust. 2. Do obowiązków i kompetencji GKR należy: 

4) Składanie sprawozdań na Walny Zjazd Delegatów i zgłaszanie wniosków w 
sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Głównego. 

•Jeżeli  wprowadzamy  zapisy  o absolutorium dla poszczególnych członków ZG  to 

należy  je  uszczegółowić o konsekwencję braku uzyskania takiego absolutorium np. 

zakaz pełnienia funkcji w SEP na okres …. . 

 

 



Bieżące informacje SEP 

§ 22 ust.1. W skład Rady Prezesów wchodzą prezes SEP i prezesi oddziałów. 

             2. Do kompetencji Rady Prezesów należy: 
1) Wydawanie dla Zarządu Głównego opinii wymienionych w § 18 ust. 6, 

•Jesteśmy za pozostawieniem  zapisu o opinii wiążącej. Prezesi oddziałów są 

reprezentantami społeczności regionalnych SEP i reprezentują  Zarządy  Oddziałów . 

Rada Prezesów  wyraża swoją  opinię większością głosów, także jej opinie nie są 

przypadkowe. Zmarginalizowanie opinii tego ciała byłoby dużym błędem. 

§ 23 ust.1. Biuro SEP wykonuje obsługę bieżącej działalności Stowarzyszenia 

2. Biurem kieruje Dyrektor Generalny, na podstawie regulaminu i 
pełnomocnictwa udzielonego przez ZG SEP. 

3.Dyrektora Generalnego zatrudnia prezes SEP i jest jego przełożonym. 

•Biurem SEP zawsze kierował Sekretarz Generalny i nie widzimy potrzeby zmiany 

nazwy tego stanowiska. W  dobrym tonie byłoby też, aby sekretarz był członkiem 

SEP.  



Bieżące informacje SEP 

§ 30 ust.1. W skład Zarządu Oddziału wchodzą prezes oddziału i nie więcej niż 
10 członków. 

•Jesteśmy za pozostawieniem  zapisu : ” nie więcej niż 15 członków”. SEP  jest 

stowarzyszeniem łączącym wiele branż i środowisk , dlatego nie widzimy 

konieczności ograniczania  składu Zarządu, tym bardziej że są to funkcję  społeczne. 

§ 33 ust.1. W skład Sądu  Koleżeńskiego  Oddziału wchodzi 5 członków, którzy 
wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i 
sekretarza. 

•Jesteśmy za pozostawieniem  zapisu : „nie więcej niż 5 członków”. W  naszym 
Oddziale od lat Sąd Koleżeński funkcjonuje w składzie 3 osobowym i  nie widzimy 
konieczności jego rozszerzania. 

 

 W okresie maj-czerwiec 2017 ma się odbyć Zjazd 
Nadzwyczajny Delegatów SEP, którego celem będzie uchwalenie 
nowego statutu SEP.  



Bieżące informacje SEP 

 

3. Podczas Rady Prezesów we Włocławku, które odbyło się w marcu 2016 
roku wytypowano 16 Oddziałów SEP zobligowanych w 2016 roku do 
przeprowadzenia audyt badania bilansu przez biegłego księgowego.  
Każdy Oddział został zobligowany do przeprowadzenia ww. bilansu raz w 
kadencji. 

Z  uwagi na obchody naszego jubileuszu zwróciliśmy się z prośbą do Prezesa 
SEP i Głównej  Księgowej o  przełożenia badania bilansu na 2017r.  
Nasza prośba została  zaakceptowana. 

 

4. Z  uwagi na problemy z dopięciem budżetu SEP  na  2017 r. Zarząd Główny  
zaproponował  zwiększenie odpisu z oddziałów z 3,3% do 3.9%. 

 

 



Bieżące informacje SEP 

5. W  oddziale została powołana Komisja Kulturalno- Oświatowa  w  składzie : 
Krystyna Jazdowska, Teresa Niedźwiecka, Benedykt Rogala, Mirosław Milejski  
i Darek Stecki.  

Zarząd zatwierdził regulamin komisji, a do jej głównych zadań należy : 

a) Przedkładanie scenariuszy i preliminarzy poszczególnych zadań. 
b) Przedkładanie propozycji miejsc i organizacji imprez.  
c) Ustalenie programów spotkań szkoleniowo-integracyjnych i ich obsługa  
     organizacyjna.  
d) Przedkładanie propozycji wycieczek techniczno-integracyjnych dla członków  
    SEP. 
e) Zebranie ofert na realizację przyjętych zadań. 
f) Opiniowanie wyboru organizatora (firmy realizującej) dane zadanie. 
g) Propozycje określenia ilości uczestników (członków SEP) oraz ewentualnie  
    zaproszonych gości (osoby towarzyszące w wyjątkowych okolicznościach). 
h) Propozycje określenia – ustalenia kosztów imprezy oraz zasad odpłatność 
poszczególnych uczestników (członków SEP, osób towarzyszących, itp.) 

 

 



Cele i zamierzenia na 2017 R . 

1. Udział w Nadzwyczajnym Zjeździe  Delegatów. 

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 działalności  statutowej  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. 

5. Kontynuacja współpracy z WMIIB w zakresie organizacji seminariów 
szkoleniowych. 

 

 



Spotkanie Noworoczne 2017 R . 

 Zachęcam do korzystania z naszej strony internetowej 
http://www.sep.olsztyn.pl/ , a w szczególności z zakładki : aktualności 
prowadzonej sumiennie przez Darka Steckiego z pomocą techniczną Piotra 
Raczyńskiego. 



 

 

 

 

 

Spotkanie Noworoczne 2017 R . 

 

 

 

 

Dziękuję za uwagę 

I oczekuję na pytania 


