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Wydarzenia 2013

1 lutego 2013 w sali konferencyjnej Federacji SNT NOT odbyło się 
spotkanie Noworoczne Zarządu Oddziału z  Zarządami Kół 
Zakładowych oraz aktywem Oddziału Olsztyńskiego SEP.



Wydarzenia 2013
W  części merytorycznej spotkania :

1. Podsumowano  działalność statutową i gospodarczą Oddziału 
prezentując najważniejsze wydarzenia i przedsięwzięcia  w 2012 r.



Wydarzenia 2013
Wręczono okolicznościowe dyplomy oraz srebrne i złote odznaki 
honorowe SEP.



Wydarzenia 2013
Decyzją ZG SEP przyznano członkom oddziału Olsztyńskiego 
12 złotych oraz 15 srebrnych odznak honorowych SEP.



Wydarzenia 2013

3. Określono plany i zadania na 2013 r., w tym : 

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

2. Podnoszenie kwalifikacji członków komisji kwalifikacyjnych i  ich
obowiązkowy udział w szkoleniach organizowanych  przez   
Oddział.

3. Wprowadzanie młodych kadr do procesu szkolenia.

4. Organizacja uroczystych obchodów SDT i SI oraz MDE w  formie
spotkania  wyjazdowego w Bęsi, w dniach 24-25.05.2013r. 

5. Dyskusja nad pozyskaniem środków unijnych na pilotażowy 
projekt Oddziału.

6. Organizacja 3-4 dniowej wycieczki techniczno-integracyjnej.



Wydarzenia 2013

Całość spotkania tradycyjnie
zakończono uroczystą kolacją
integracyjną.



Wydarzenia 2013

W dniach 17 - 19 kwietnia 2013 r. w Olsztynie odbyło się XV
Seminarium problemowe WOD „Uczące się społeczności
informacyjne”, będące ważnym wydarzeniem w ramach obchodów
Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa informacyjnego
2013 r.
Gospodarzem seminarium była Olsztyńska Wyższa Szkoła
Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego,
a współorganizatorem SEP, który z ramienia ZG reprezentował kol.
Jan Chojecki



Wydarzenia 2013
W  panelu głos zabrali m.in.:
Jan Chojecki w wystąpieniu : Poszukiwanie kierunków rozwoju
społeczeństwa informacyjnego w Polsce 
oraz  Maciej Bułkowski, dyrektor Departamentu Społeczeństwa 
Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim woj. warmińsko-
mazurskiego w  prezentacji: Technologie cyfrowe w strukturach 
Społeczeństwa Informacyjnego. Osiągnięcia i oczekiwania regionu 
warmińsko-mazurskiego.



Wydarzenia 2013

W dniach  24 - 25 maja 2013 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym 
"BĘSIA" w Bęsi koło Biskupca odbyło się sympozjum poświęcone obchodom 
Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 
oraz Międzynarodowego Dnia Elektryka.



Wydarzenia 2013
W  trakcie spotkania  wysłuchaliśmy trzech  interesujących referatów :
Referat z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa 
Informacyjnego w temacie „Technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na 
rzecz wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego" wygłosił Kol. Jan Chojecki 
przy wsparciu mgr inż. Rafała Ogonowskiego z firmy SPRINT S.A. w zakresie 
„ Inteligentnych systemów transportowych”. 
Referat z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryka w temacie „Wentylacja 
pomieszczeń elektrycznych” wygłosił mgr inż. Krzysztof Bucki z firmy SIEMENS.



Wydarzenia 2013
Referat w  temacie rozwoju  Polski Wschodniej w zakresie sieci 
szerokopasmowej z uwzględnieniem województwa warmińsko-mazurskiego 
wygłosił Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Warmińsko-
Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego mgr inż. Maciej Bułkowski, który po raz 
kolejny zaszczycił nas swoją obecnością.



Wydarzenia 2013
Na  spotkaniu nie  zapomniano o naszych jubilatach wręczając im 
okolicznościowe gratulacje i dyplomy .



Wydarzenia 2013

Nadrobiono też zaległości w zakresie wręczenia srebrnej odznaki SEP  dla kolegi
Waldemara Matysiaka 



Wydarzenia 2013
Spotkanie zakończono uroczystą kolacją koleżeńską przy wesołej zabawie.



Wydarzenia 2013

W  dniach 26-29 września 2013, członkowie Olsztyńskiego Oddziału 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich, uczestniczyli w wycieczce techniczno-
szkoleniowej do Kwidzyna, Szwecji i Danii. Koszt wycieczki kształtował się na 
poziomie 900 zł, z czego 400 zł dofinansował oddział.

Część techniczna – zwiedzanie Fabryki International Paper w Kwidzynie
Firma jest przykładem stosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych.
Zakład i cała jego sieć elektroenergetyczna została wybudowana w
technologii kanadyjskiej. Są tutaj napięcia 110 kV, 15 kV, 6 kV i 0,7 kV, a
sieć pracuje z izolowanym punktem neutralnym.



Kościół Admiralicji w Karlskrone

Uczestnicy w Muzeum Morskim w
Karlskrone

W kolejnym etapie uczestnicy wycieczki udali się promem szwedzkiego
armatora Stena Vision do Karlskrony



Wydarzenia 2013

Nasi koledzy na tle romańskiej
katedry w Lund

Nad skalistym brzegiem w
Rezerwacie Przyrody Kullaberg



Wydarzenia 2013

Pod pomnikiem króla Fryderyka VII
przed Pałacem Christiansborg w
Kopenhadze Zdjęcie Małej Syrenki - symbolu

Kopenhagi

Etap duński



Wydarzenia 2013

I w dobrych nastrojach wróciliśmy do Olsztyna

Po powrocie do Polski zwiedziliśmy jeszcze skansen w Szymbarku



Wydarzenia 2013

Zapoznanie się ze specyfiką działalności TELEKOM-WARMIA

Organizacja przez TELEKOM-WARMIA Tomasza Kosowskiego Rady Prezesów
Kół Oddziału Olsztyńskiego w dniu 26 października 2013 r.



Wydarzenia 2013

Uczestnicy spotkania mieli też okazję zapoznać się z asortymentem
sklepu ogólno-przemysłowego METAL-ZBYTU.

Część merytoryczną spotkania zorganizowano dzięki uprzejmości Pani Prezes
Teresy Kalskiej w obiekcie METAL-ZBYTU przy ul. Stalowej 1 w Olsztynie.



A w części merytorycznej spotkania omówiono następujące zagadnienia :

- Harmonogram organizacji zebrań sprawozdawczo-wyborczych w kołach,

- omówiono kierunki działalności oddziału w obecnej i nowej kadencji,

- działalność finansową oddziału,

- działalność gospodarczą Ośrodka Rzeczoznawstwa i Ośrodka Szkolenia

- omówiono zakładkę strony internetowej – normy i przepisy,

- zmiany w przepisach BHP.



Na dzień 31.12.2012 r. Oddział Olsztyński liczy 488 (480 za rok 
2012) członków indywidualnych zrzeszonych w 22 kołach zakładowych. 

Przy tej okazji nie mogę nie wspomnieć kolegów, którzy jeszcze tak 
niedawno aktywnie funkcjonowali w naszej społeczności.
Ś.P. Kol. Stefanie Sawickim i  Ś.P. kol. Stefanie Konieczka

Pokój ich pamięci

Działalność statutowa



W  2013  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, 
- projekty  unijne w zakresie analizy możliwości ich pozyskania, 
- postęp w zakresie tworzenia strony internetowej
- bieżąca analiza wykonania planu finansowego Oddziału, 
- przyjmowanie nowych członków,
- działalność szkoleniowa,
- działalność Ośrodka Rzeczoznawstwa

dodatkowo odbywały się  spotkania powołanych grup roboczych.

Działalność statutowa



Działalność statutowa

2013 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 184 uczniów oraz 105
studentów .



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.

Jak co roku na uwagę zasługują działania naszych kolegów.
Darek Stecki łącznie począwszy od 2008 r przeprowadził już 32 pogadanki i
przeszkolił w tej mierze 1316 osób ( w 2013 r. zorganizował 3 pogadanki oraz
przeszkolił 93 osoby ) . W swoich działaniach uzyskał daleko idące wsparcie
naszego kolegi Dyrektora ENERGA OPERATOR SA Zbigniewa Szprengiela.



Działalność statutowa



Działalność IRSEP

Oddział Olsztyński w br. zorganizował i przeprowadził na zlecenia
zakładów pracy 15 kursów (17-2012) z udziałem 390 (442 -2012) osób.

Wspólnie z Warmińsko-Mazurską Federacją Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych NOT organizowano 10 (11– 2012) kursów z udziałem około 211
(205 – 2012) osób. W tym przeszkolono 184 uczniów oraz 105 studentów ze
szkół technicznych z terenu województwa .

Od 01.01.2013r do 31.12.2013r przyjęto do realizacji i wykonano 31 zleceń
(28 -2012).

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

Bardzo dobrze układała się nam współpraca z Warmińsko-Mazurską Izbą Inż.
Budownictwa , w ramach której w roku 2013 r. zorganizowaliśmy 3 seminaria
szkoleniowe o następujących tematach:



Działalność IRESP

- Efektywność energetyczna w praktyce – 61 osób,

- Systemy oświetlenia drogowego – ulicznego – 57 osób

- Zintegrowane systemy zarządzania infrastrukturą budynkową – zasady
projektowania instalacji i eksploatacji – 58 osób.

Po seminariach staramy się dla naszych członków umieszczać materiały
szkoleniowe na stronie internetowej Oddziału.

Podsumowując działalność IRESEP chciałbym podziękować 
Dyrektorowi Ośrodka za ogromne zaangażowanie w pozyskiwaniu  
środków na naszą działalność statutową  oraz pogratulować 
wyczucia dobrego smaku w  podejmowanych  decyzjach mających  
wpływ na opinie o naszym środowisku. Dlatego wystąpiliśmy z 
wnioskiem do ZG o  zgłoszenie  kandydatury kol. Benka  Rogala na  
Walnym  Zjeździe Delegatów w Szczecinie  do Godności Członka 
Honorowego SEP  .



Aktywność kół

Korzystając z okazji chciałbym wyróżnić najaktywniejsze Koła Oddziału
Olsztyńskiego :

Koło PRONAD – za współorganizację z firmą Instalatorstwa Elektrycznego
Wiktora Wiśniewskiego w dniach 26-27 kwietnia 2013 r. seminarium
szkoleniowo-integracyjnego w Nidzicy i majątku Lemany koło Januszkowa.

Mieliśmy okazję zapoznać się ze specyfiką firmy Wiktora Wiśniewskiego.



Aktywność kół

W części seminaryjnej referowane były zagadnienia z zakresu:

- Systemów fotowoltaicznych w teorii i praktyce,

- Badań odbiorczych i diagnostyki kabli najwyższych napięć,

Niemniej największe zainteresowanie wzbudził Mobilny system rezonansowy
do testowania kabli średniego i wysokiego napięcia, którego właścicielem w
najbliższej przyszłości miał się stać kol. Wiktor Wiśniewski.



Aktywność kół

Oczywiście całość spotkania zakończono uroczystym bankietem, który
uatrakcyjnił występ kabaretu Świerszczychrząszcz ze Szczebrzeszyna .



Aktywność kół

Koło przy Rejonie Dystrybucji Iława – za organizację Spotkania Noworocznego
w Bałoszycach oraz organizację zwiedzania fabryki Papieru „International
Paper Kwidzyn” przez uczestników wycieczki do Skandynawii,

Spotkanie w Bałoszycach miało również charakter seminaryjno -integracyjny.

Na zdjęciu kol. Benek Rogala
zastanawia się do czego służą
głowice kablowe.



Aktywność kół

Wręczono także okolicznościowe  honorowe odznaki SEP.



Aktywność kół

A w części integracyjnej było po swojsku i wesoło :



Aktywność kół

Koło TELEKOM-WARMIA za wzorową organizację Rady Prezesów Kół Oddziału
Olsztyńskiego w dniu 26 października 2013r



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 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.



Kampania sprawozdawczo-wyborcza w kołach

Zakończył się I etap wyborów w strukturach SEP. Dziękuje za sprawne
przeprowadzenie wyborów w kołach i przypomnieć wyznaczonym delegatom,
że 21.02 2014 r. odbędzie się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału.



Cele i zamierzenia na 2014 R i nową kadencję.

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,

- kontynuacja współpracy  z  młodzieżą i inicjatywami wymuszającymi jej 
aktywność, 

2. Nawiązanie aktywniejszej współpracy ze środowiskami akademickimi 
i szersze  wprowadzenie ich przedstawicieli  do struktur naszego    
Oddziału, jako trzeciej siły obok energetyków i  środowisk   
niskoprądowych. 

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

4.   Wprowadzanie młodych kadr do procesu szkolenia.

5.   Dalsza dyskusja nad pozyskaniem środków unijnych na pilotażowy projekt 
Oddziału.



Tytułem przypomnienia

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



Dziękuję za uwagę

I oczekuję na pytania


