
 

Do nas z zimą przychodzi Boże Narodzenie,  
Niosąc Dobrą Nowinę, spokój, pocieszenie, 
A ziemia się okrywa białym płaszczem śniegu, 
Czas jakby się zatrzymał w swoim ciągłym biegu. 
 

Ten jedyny i piękny wieczór w każdym roku 

Przynosi wiele wrażeń, swoistych uroków; 
Wigilia – już na pierwszą gwiazdkę wyglądamy, 
Kiedy ona zabłyśnie – do stołu siadamy. 
 

Wieczerza rozpoczęta – choinka się jarzy, 
Serdeczna atmosfera w rodzinnym rozgwarze. 
Stół pięknie przystrojony stroikiem jodłowym, 
Świąteczny ton kolędy płynie ponad głowy. 
 

(fragment wiersza p. Henryki Aliny Piaseckiej – długoletniej 
pracowniczki Biura SEP)  
 

1. W Zarządzie Głównym SEP 

 

16 grudnia 2014 r. obfitował w wiele wydarzeń. Niemal od rana, 
jedno po drugim odbywały się zebrania i spotkania. I tak m.in.: 
 

1.1  Zebranie Zarządu Głównego SEP 

 

dbyło się kolejne zebranie ZG SEP, które tym razem po-
święcone było głównie sprawom budżetu na rok 2015. Po 

zapoznaniu się z pozytywną opinią Rady Prezesów oraz Cen-
tralnej Komisji Finansów i Działalności Gospodarczej SEP na 
temat budżetu roku 2015 Zarząd Główny SEP przyjął uchwały: 
w sprawie wysokości składki członków zwyczajnych SEP w 
roku 2015, w sprawie finansowania działalności SEP w 2015 
roku oraz budżet SEP na rok 2015. Zarząd Główny SEP zapo-
znał się z aktualną sytuacją finansową SEP, przyjął wstępną 
ocenę II Kongresu Elektryki Polskiej, zatwierdził regulaminy 
Centralnych Komisji SEP: ds. Współpracy z PIIB oraz Upraw-
nień Zawodowych i Specjalizacji Zawodowej Inżynierów. Zaak-
ceptował listę imprez targowych roku 2015, którym udzielił  
patronatu SEP. 

Krzysztof Woliński, Rzecznik prasowy SEP 

 

 

 

 

Uchwała nr 44-2014/2018 

Zarządu Głównego SEP z dnia 16  grudnia  2014 r. 
w sprawie wysokości w 2015 roku składki członków zwy-
czajnych SEP zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej 
 

Na podstawie § 18 ust. 5 pkt. 5 statutu SEP Zarząd Główny 
SEP postanawia co następuje: 

§ 1. 

Uchwala się składkę członków zwyczajnych  na 2015 rok w  
wysokości: 

1) normalną  10 zł miesięcznie,  tj. 120 zł. rocznie, 
2) ulgową        3 zł miesięcznie,  tj.   36 zł. rocznie. 

§ 2. 

Z obowiązku opłacania składek zwolnieni są: 
       1) członkowie honorowi SEP, 
       2) zasłużeni seniorzy SEP . 
2. Okresowo Zarządy Oddziałów na wniosek zainteresowa-
nych lub ich macierzystych kół zwalniają z opłacania składek 
członków  SEP:        

1) bezrobotnych , 
2) przebywających na świadczeniach przedemerytal-

nych, 
3) w innych uzasadnionych przypadkach. 

§ 3. 

Składki ulgowe opłacają członkowie SEP: 
1) emeryci i renciści, 
2) studenci i uczniowie, 
3) przebywający na urlopach wychowawczych, 
4) dla których SEP jest drugim stowarzyszeniem nauko-

wo-technicznym, 
 5) znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, w od-

niesieniu do których zarząd macierzystego oddziału SEP pod-
jął decyzję  w sprawie zastosowania składki ulgowej. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą od 1 
stycznia 2015 r. 

§ 5. 

Traci moc uchwała nr 90-2010/2014 Zarządu Głównego SEP z 
dnia 12.12.2013 r. w sprawie wysokości w 2014 r. składki 
członków zwyczajnych SEP zamieszkałych na terenie Rzeczy-
pospolitej Polskiej. 
 

           Prezes SEP 

      /-/ Piotr Szymczak 
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