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 Wydarzenia 2017 

10 lutego 2017 na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego Ziołowa Dolina w 
Wilimowie koło Olsztyna, odbyło się spotkanie Noworoczne Zarządu Oddziału z 

prezesami kół zakładowych SEP i aktywem Oddziału. 

 

           

 



 Wydarzenia 2017 

W  części merytorycznej spotkania : 

1. Podsumowano  działalność statutową i gospodarczą Oddziału prezentując 
najważniejsze wydarzenia i przedsięwzięcia w 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 



 Wydarzenia 2017 

Tradycyjnie już na spotkaniu wręczono okolicznościowe dyplomy oraz  
kalendarze SEP . 

 

 

 

 

 

 



 Wydarzenia 2017 

3. Określono plany i zmierzenia na 2017 r.  

1. Udział w Nadzwyczajnym Zjeździe  Delegatów. 

2. Utrzymanie naszego programu ramowego tj. organizacji 3 spotkań aktywu 
Oddziału Olsztyńskiego SEP:  

-  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. 

 



Wydarzenia 2017 

Całość spotkania tradycyjnie 
zakończono uroczystą kolacją 
integracyjną. 
 



Wydarzenia 2017 

Innowacją był konkurs  
wbijania gwoździa 
zorganizowany  
w  kategorii OPEN 



Wydarzenia 2017 

Nie zabrakło też dobrej 
zabawy na parkiecie 



Wydarzenia 2017 

W dniach  10 - 11 czerwca 2017 r. odbyło się sympozjum poświęcone 
obchodom Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 
oraz Międzynarodowego Dnia Elektryki. Sympozjum, które  odbyło się w 
Ośrodku Wypoczynkowym KORMORAN w Mierkach koło Olsztynka. 
 
 
 



Wydarzenia 2017 

W  trakcie spotkania  wysłuchaliśmy trzech  interesujących referatów : 
W tematykę obchodów ŚDTiSI  które przebiegały pod hasłem: "Big Data for 
Impact" ("Wpływ wzrostu i dostępności danych na strategię rozwoju”) 
wprowadzili nas Kol. Jan Chojecki i Kol. Piotr Raczyński.  



Wydarzenia 2017 

Zagadnienia z zakresu elektryki dotyczące "Efektywności energetycznej w 
instalacjach elektrycznych w świetle nowych regulacji prawnych" zreferował  
dr. Marcin Sulikowski związany z Politechniką Białostocką. 



Wydarzenia 2017 

Podczas uroczystości wręczono srebrną odznakę honorową SEP kol. Jerzemu 
Jaczewskiemu 



Wydarzenia 2017 

Złożono okolicznościowe gratulacje i dyplomy naszym zasłużonym jubilatom 
kol. Krystynie Jazdowskiej, kol. Sylwestrowi Rączkiewiczowi, kil. Romanowi 
Skrzypczakowi i Krzysztofowi Pyzel oraz życzenia i gratulacje kol. Renacie 
Kozłowskiej z okazji jubileuszu 20-lecia pracy zawodowej w Oddziale 
Olsztyńskim SEP, 
 



Wydarzenia 2017 

Spotkanie zakończono uroczystą kolacją koleżeńską przy wesołej zabawie. 
 
 



Wydarzenia 2017 

22 czerwca 2017 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbył się XXXVII 
Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SEP. Głównym celem NWZD było 
przeprowadzenie głosowania w sprawie zaakceptowania znowelizowanego 
Statutu Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Oddział Olsztyński SEP 
reprezentowało 4 delegatów kol. Wiesław Stankiewicz, Kol. Jan Chojecki, Kol. 
Benedykt Rogala i Kol. Stefan  Siudziński.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poza statutem delegaci obradowali na temat Procedury wyłaniania kandydatów 
do godności członka honorowego SEP, a także przyjęli informację Prezesa SEP 
na temat stanu przygotowań do obchodów 100-lecia SEP 
 
 



Wydarzenia 2017 

W  dniach 11-17 września 2017, członkowie Olsztyńskiego Oddziału 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich, uczestniczyli w wycieczce techniczno-
integracyjnej do Szwajcarii i nad Jezioro Bodeńskie. Koszt wycieczki 
kształtował się na poziomie 1550 zł. Wycieczkę zorganizowano  
z dofinansowaniem przez oddział kosztów działalności statutowej w kwocie  
20 tys. zł. 

 

Uczestnicy wycieczki SEP  
w Konstancji 

Przeprawa promowa przez Jezioro 
Bodeńskie 



Wydarzenia 2017 

 Uczestnicy wycieczki na wyspie Mainau  



Wydarzenia 2017 

Uczestnicy przy największym w Europie wodospadzie Rheinfall.   



Wydarzenia 2017 

Pomimo kilku mankamentów wycieczki humor 
nie opuszczał naszych Pań. 



Wydarzenia 2017 

27.10.2017 w siedzibie Przedsiębiorstwa Elektronicznego DAMIR. w Olsztynie 
odbyło się zebranie organizacyjne związane z kampanią wyborczą w SEP.  
W zebraniu udział wziął Zarząd Oddziału Olsztyńskiego i Prezesi Kół SEP. 

Prezentacja pomieszczeń 
serwisowych. 

Kol. Darek Rybaczyk zapoznał uczestników  
spotkania z siedzibą firmy oraz zakresem  
prowadzonej  działalności. 



Wydarzenia 2017 

 W  części merytorycznej omówiono; 

- terminy, zasady i wymagania prowadzenia kampanii sprawozdawczo-
wyborczej w poszczególnych etapach wyborów – kol. Wiesław Stankiewicz 
i kol. Jan Chojecki,  

- wyniki finansowe 2017 omówił  kol. Benedykt Rogala. 



Wydarzenia 2017 

W ramach panelu szkoleniowego Kol. Witold Rozłucki omówił zagadnienia 
związane z BHP dotyczące zmian w przepisach w zakresie najwyższych 
dopuszczalnych natężeń pól elektromagnetycznych, zaś Kol. Jarosław 
Kukliński przedstawił referat nt. projektu zmian w przepisach 
architektoniczno-budowlanych oraz przepisach i normach związanych 
z dziedziną elektryki..  



Wydarzenia 2017 

Atrakcją spotkania był gość, muzealnik Pan Andrzej Drozdek, który korzysta 
z pomieszczeń udostępnionych przez firmę DAMIR, i który przedstawił 
uczestnikom cenne znaleziska archeologiczne z epoki średniowiecza 
wydobyte na terenie miasta Barczewa.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zarząd Oddziału Olsztyńskiego SEP składa serdeczne podziękowania 
właścicielom firmy DAMIR w Olsztynie za współorganizację spotkania. 



 
 
 Na dzień 31.12.2017 r. Oddział Olsztyński liczył 490 członków 
indywidualnych (507 w 2016) zrzeszonych w 26  kołach terenowych  
i zakładowych.  
 
W  2017  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, w tym udziału 
  naszych delegatów w XXXVII NWZD  SEP,  
- 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 statutowej są komisje 
kwalifikacyjne. Na  chwilę obecną nic się nie zmieniło , przy oddziale 
funkcjonują dwie komisje kwalifikacyjne nr 244 i 246 
powołanie  5  i 6 maja  2015   decyzją  Prezesa  URE .  
 
Komisja Nr 244/100/28/15-A przeegzaminowała 585  (633 - 2015) osoby. 
 
Komisja Nr 246/100/28/15 przeegzaminowała 360 (591 – 2015) osób. 
 
 
Sumarycznie  nasze komisje w 2017 roku przeegzaminowały 945 
osoby (1224 w 2017 r.)  
 



Działalność statutowa 

2017 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 182 uczniów szkół 
technicznych (226 w 2016 r.). 

- 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  2017 r. za najlepszą pracę dyplomową komisja NOT uznała pracę uczniów  
Jacka Prokopczuka i Artura Lipskiego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach, zatytułowaną „Opaska przyszłości. 
Zaawansowany system kontroli stanu zdrowia połączony z funkcją sterowania 
inteligentnym domem.” 

-  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. 
 
Łącznie w latach 2008-2017 odbyło się 57 spotkań, w których udział wzięło 
2515 osób. 
 
W latach 2008 -2012.  Odbyło się 29 spotkań, w których udział wzięło 1223 
osoby. 
W latach 2013 -2017.  Odbyło się 28 spotkań, w których udział wzięło 
1292 osoby. 

 
Z ramienia Oddziału Olsztyńskiego SEP i ENERGA-OPERATOR SA Oddział  
w Olsztynie pogadanki prowadzili kol. Dariusz Stecki, kol. Witold Rozłucki, 
kol. Tomasz  Gniadek i kol. Piotr Łaszczych. 



Działalność statutowa 

  



Działalność statutowa 

W  2017 r. Komisja ds. Odznaczeń i Wyróżnień występowała do Zarządu 
Głównego SEP o nadanie odznaczeń i medali. 
Zaakceptowano następujące wnioski: 
 

-  Złota Odznaka Honorowa SEP - 4 osoby; 

-  Srebrna Odznaka Honorowa SEP - 7 osób; 

-  Medal im. prof. Stanisława Fryzego  - 2 osoby; 

 

Ponadto Oddział Olsztyński SEP wystąpił o przyznanie godności Członka 

Honorowego SEP dla Kol. Benedykta Rogala i Jana Chojeckiego 



Działalność IRSEP 

      Oddział Olsztyński w br. zorganizował i przeprowadził na zlecenia 
zakładów pracy 20 kursów (20 w 2016 r.)  z udziałem 164 osób (480 w 2016r.)  

Dwa kursy przygotowujące do egzaminu na uprawnienia budowlane 
z udziałem 70 osób (2016 - 1 kurs z udziałem 21 osób) 

Wspólnie z Warmińsko-Mazurską Federacją Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych NOT w Olsztynie organizowano 10 (11 w 2016r.) kursów 
z udziałem około 118 osób (127 w 2016 r.). 

 

Od 01.01.2017r do 31.12.2017r przyjęto do realizacji 31 zleceń (26 w 2016r.) 
 
Zlecenia dotyczyły najczęściej:  
-  ekspertyz, 
- szkoleń, 
- opinii technicznych, 
- innych zleceń. 



Działalność IRSEP 

W  ramach współpracy z Warmińsko-Mazurską Izbą  Inż. Budownictwa 
zorganizowaliśmy w roku 2017 r. seminarium  szkoleniowe : 

" Ochrona przeciwprzepięciowa obiektów budowlanych zgodnie z nowymi 
edycjami norm PN-EN 6235 oraz PN-HD 60364" - wykładowca Krzysztof 
Wincencik z udziałem 56 osób. 
 
 



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. 

20 marca 2017 r., 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 . 

 

 

 

 

 

05 czerwca 2017 miała miejsce Konferencja Szkoleniowa Firmy RST 
w temacie „Nowoczesne systemy uziemiające w budownictwie i energetyce 
oraz ochrona przed przepięciami jako środek ochrony odgromowej” 



Aktywność kół 

06 listopada 2017r. w sali konferencyjnej NOT w Olsztynie odbyła się  
konferencja szkoleniowa Firmy EL-PUK z Konstantynowa Łódzkiego w  
temacie: „Systemy tras kablowych, systemy kanałów podpodłogowych, 
systemy do montażu paneli PV – realne oszczędności wynikające z ich 
zastosowania ”. 

 

 

 

 

 

 



Aktywność kół 

Koło Damir za organizację 27.10.2017 zebrania z  Prezesami Kół, w głównej 
mierze poświęconemu kampanii sprawozdawczo wyborczej w  oddziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oraz osobiście Darkowi Rybaczykowi za wykonanie tablicy pamiątkowej z 
nazwiskami Prezesów SEP zgodnie z Protokołem Komisji Uchwał i Wniosków  
WZDO.   

 



Aktywność kół 

Koło przy Energia-Operator S.A. Oddział w Olsztynie za organizację w  dniu  
21 marca 2017r. szkolenia firmy Sonel w temacie wykonywania pomiarów 
uziemień. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktywność kół 

oraz aktywny udział członków Koła  w kampanii Bezpieczna  Elektryczność, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Aktywność kół 

Koło przy Rejonie Dystrybucji Iława – za organizację w dniach 17-18 lutego 
2017  Spotkania Noworocznego w  Bałoszycach.  

 

 

                                                            



Aktywność kół 

Koło PRONAD – za organizację kursów przygotowawczych do egzaminu na 
uprawnienia budowlane oraz współudział w  organizacji seminariów  dla W-M 
Izby inżynierów Budownictwa.   

 

 

   



Bieżące informacje SEP 

 1. 13.11.2017 r. Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował Statut SEP uchwalony na XXXVII 
NWZD 22 czerwca 2017 r. w Warszawie. 

W związku z powyższym od dnia 13.11.2017 r. obowiązuje nowy Statut SEP, a 
stracił moc Statut uchwalony w dniu 19.12.2007 r. Władze i organa oraz 
jednostki organizacyjne SEP - zgodnie z §55 nowego Statutu – działają do 
końca kadencji 2014 – 2018 w dotychczasowych składach i układzie 
organizacyjnym, natomiast wybory do władz na nową kadencję będą odbywać 
się według nowego Statutu. 

 

2. Na  dzień dzisiejszy  jesteśmy w trakcie przeprowadzania audytu badania 
bilansu przez biegłego księgowego . Badanie bilansu jest przeprowadzane za 
2017 r.  
 



Bieżące informacje SEP 

 3. Jako jedyny oddział  SEP jesteśmy sygnatariuszami listu intencyjnego 
skierowanego 21.08.2017 r.  na ręce Ministra Energii Krzysztofa 
Tchórzewskiego w  sprawie wprowadzenia  
zawodu elektromontera do klasyfikacji  
zawodów szkolnictwa zawodowego. 



Cele i zamierzenia na 2018 R . 

1. Udział w XXXVIII  Zjeździe  Delegatów w Poznaniu. 

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

 -  Spotkania Noworocznego,  
-  Sympozjum z okazji MDE i ŚDTiSI, 
-  Wycieczki  techniczno-integracyjnej z zasadą  
   współfinansowania kosztów działalności  statutowej  przez Oddział  
   w zależności od wypracowanych środków finansowych. 

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 2018 R . 

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



 

 

 

 

 

Spotkanie Noworoczne 2018 R . 

 

 

 

 

Dziękuję za uwagę 

I oczekuję na pytania 


