
1. W Zarządzie Głównym SEP 

2. Spotkanie u Jacka Szpotańskiego 

3. W Oddziałach SEP 

4. SEP COSiW poleca  
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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Spokojnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wspaniałego  
Nowego 2015 Roku, w którym same realizują się wszelkie plany i zamierzenia 

życzy Redakcja 



Zebranie Centralnej Komisji Norm i Przepisów Elektrycz-
nych SEP 
 

o raz pierwszy w nowej kadencji zebrała się nowa Central-

na Komisja Norm i Przepisów Elektrycznych SEP. Podczas 

spotkania wybrano Prezydium Komisji, które przedstawia się 

następująco: przewodniczący - Henryk Boryń (O. Gdański), 

wiceprzewodniczący - Janusz Jakubowski (O. Warszawski) i 

Jacek Nowicki (O. Zagłębia Węglowego), sekretarze - Andrzej 

Kieliszek (O. Warszawski) i Paweł Prajzendanc (O. Szczeciń-

ski). 

Anna Wójcikowska,  Dział Naukowo-Techniczny Biura SEP  

 

 
Spotkanie Centralnej Komisji Finansów i Działalności Go-
spodarczej SEP 
 

rugie w tej kadencji posiedzenie odbyła Centralna Komisja 

Finansów i Działalności Gospodarczej SEP, na którym 

zatwierdzono „Regulamin działalności CKFiDG” oraz przyjęto 

plan pracy na kadencję 2014-2018. Po przedstawieniu przez 

Główną Księgową SEP panią Irenę Kołaczyńską projektu bu-

dżetu centralnego SEP na 2015 r. zebrani przedyskutowali 

uwagi zgłoszone do projektu oraz pozytywnie zaopiniowali 

przedstawiony projekt budżetu. 

    Aleksandra Krzemińska, CKFiDG SEP 

Spotkanie świąteczno-noworoczne  

 

czesnym popołudniem odbyło się tradycyjne spotkanie 

świąteczno-noworoczne przyjaciół i sympatyków SEP. 

Zgromadzonych gości powitał prezes SEP Piotr Szymczak 

i krótko podsumował kończący się rok 2014.  

Wręczono Złote i Srebrne Odznaki Honorowe SEP. Po raz 

pierwszy przyznana została Szafirowa Odznaka Honorowa 

SEP, oznaczona numerem „1”, trzynastu Członkom Honoro-

wym Stowarzyszenia Elektryków Polskich: Henrykowi Bajdu-

szewskiemu, Stanisławowi Bolkowskiemu, Tadeuszowi Dom-

żalskiemu, Janowi Felickiemu, Januszowi Kłodosowi, Stanisła-

wowi Kreczmarowi, Tadeuszowi Lipińskiemu, Zbigniewowi Lub-

czyńskiemu, Jackowi Mareckiemu, Jackowi Szpotańskiemu, 
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Złota odznaka NOT dla Krzysztofa Wolińskiego 
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Wiesławowi Wolińskiemu, Andrzejowi Zielińskiemu, Janowi 

Zuzokowi. Niestety nie wszystkim wyróżnionym udało się przy-

być na spotkanie. 

Medal im. M. Pożaryskiego otrzymali m.in. Danuta Merska - 

długoletnia redaktor „Przeglądu Elektrotechnicznego”, Henryka 

Piasecka - długoletnia kierowniczka Działu Prezydialnego Biura 

SEP, Bogusław Muszyński – wieloletni pracownik Biura SEP, 

a także Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP oraz 

Redakcja INPE. Redaktor naczelny INPE Tadeusz Malinowski 

otrzymał również Medal im. Michała Doliwo – Dobrowolskiego.  

Kolejnym punktem oficjalnej części spotkania było wręczenie 

stypendiów SEP. W tegorocznym „konkursie o przyznanie sty-

pendiów dla uczniów, studentów i młodych pracowników nau-

ki”, wyłoniono 9 laureatów. Przybyłym na spotkanie laureatom 

stypendia wręczyli prezes SEP i przewodniczący Zarządu Fun-

duszu Stypendialnego Wojciech Kocańda. 

Rozstrzygnięto tegoroczną XXIII już edycję Ogólnopolskiego 

Konkursu SEP im. prof. Adama Smolińskiego w dziedzinie op-

toelektroniki. Tu również wyłoniono 9 laureatów, a nagrodę 

I STOPNIA otrzymał mgr Maciej Kowalczyk z Uniwersytetu 

Warszawskiego. 

 

Wysłuchano krótkiej prezentacji dotyczącej właśnie wydanej 

książki o prof. Dzieślewskim pt. „Roman Dzieślewski, pierwszy 

polski profesor elektrotechniki i jego współpracownicy”, którą 

przedstawił autor, prof. Jerzy Hickiewicz. 

Gdy część oficjalna dobiegła końca wszyscy obecni zaproszeni 

zostali na świąteczny koncert kolęd w wykonaniu Kameralnego 

Chóru Mieszanego im. Biskupa Jana Chrapka z Radomia. 

A część koleżeńska spotkania przeciągnęła się do późnych 

godzin wieczornych …  

Iwona Sztompka, Tydzień w SEP, fot. Jarosław Cyrynger , SEP COSiW 

 

2. Wizyta u Jacka Szpotańskiego 

 

 dniu 17 grudnia br., dzień po centralnym spotkaniu świą-

teczno - noworocznym, delegacja władz SEP odwiedziła 

w zaciszu domowym Kolegę Jacka Szpotańskiego i przekazała 

Mu życzenia 

świąteczne i 

noworoczne od 

Stowarzyszenia, 

łamiąc się trady-

cyjnym opłat-

kiem. Spotkanie 

to było okazją do 

wręczenia przez 

prezesa SEP 

Piotra Szymcza-

ka kol. Jackowi 

Szpotańskiemu 

Szafirowej Od-

znaki Honorowej SEP. W miłej, koleżeńskiej atmosferze spę-

dzono czas dzieląc się  zawsze żywymi wspomnieniami z dzia-

łalności w SEP. 
Małgorzata Gregorczyk, Dział Organizacyjny Biura SEP 
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Fot.- od lewej: Henryk Gładyś, Jacek Szpotańskim, 
Mieczysław Żurawski, Piotr Szymczak 
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3. W Oddziałach SEP 
 
Spotkanie Opłatkowe Oddziału Białostockiego SEP 
 

 dniu 15 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej budynku 

NOT w Białymstoku odbyło się doroczne Spotkanie 

Opłatkowe Oddziału Białostockiego SEP. Imprezę prowadził 

wiceprezes kol. Paweł Mytnik. Po powitaniu zaproszonych go-

ści i uczczeniu chwilą ciszy pamięci koleżanek i kolegów, któ-

rzy odeszli w 2014 roku, prowadzący pokrótce przypomniał 

najważniejsze wydarzenia w życiu stowarzyszeniowym w trak-

cie mijającego roku. Następnie przystąpiono do wręczenia sto-

warzyszeniowych odznaczeń i wyróżnień honorowych, któ-

re wręczał wiceprezes SEP kol. Krzysztof Woliński. Trzej zasłu-

żeni koledzy, którzy ukończyli 85 lat otrzymali okolicznościowe 

upominki. Kolejnym punktem spotkania było ogłoszenie wyni-

ków dorocznego Konkursu Oddziału SEP na najlepszą pracę 

dyplomową z zakresu elektryki oraz wręczenie nagród i dyplo-

mów jego laureatom i ich promotorom. W części artystycznej z 

wiązanką kolęd i pieśni bożonarodzeniowych wystąpił chór 

nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej nr 11 w Białym-

stoku. Imprezę zakończyło wzajemne łamanie się opłat-

kiem oraz składanie życzeń świątecznych i noworocznych. 

W trakcie spotkania, w którym brało udział ponad 110 osób 

kolportowano najnowszy 42. numer oddziałowego Biuletynu. 

 

 Paweł Mytnik,  Oddział Białostocki SEP 

 
Uroczystość w ENEA Wytwarzanie S.A. 

 
 dniu 17 grudnia 2014 r. odbyło się uroczyste Spotkanie 

Wigilijne Pracowników ENEA Wytwarzanie. 

Uroczystość została poprzedzona odsłonięciem wykonanej 

z inicjatywy Zarządu Oddziału Radomskiego SEP, tablicy po-

święconej pamięci budowniczych Elektrowni KOZIENICE pa-

nom Adamowi Białemu, pierwszemu dyrektorowi Elektrowni 

oraz Józefowi Zielińskiemu, dyrektorowi firmy BETON-STAL 

budującej Elektrownię. 

Odsłonięcia tablicy dokonali: przewodniczący Rady Nadzorczej 

ENEA Wytwarzanie S.A. pan Paweł Orlof w towarzystwie pre-

zesa Oddziału Radomskiego SEP kol. Wiesława Michalskiego. 

Uczestniczący w uroczystości przedstawiciele Zarządu Oddzia-

łu Radomskiego SEP wręczyli panu Adamowi Białemu książkę 

autorstwa prof. Jerzego Hickiewicza „Roman Dzieślewski, 

pierwszy polski profesor elektrotechniki i jego współpracowni-

cy”. Egzemplarz wręczony panu Adamowi Białemu opatrzony 

był osobistą dedykacją autora monografii. Spotkanie wigilijne 

było okazją do wspomnień o odległych czasach początku bu-

dowy Elektrowni. 
    Marek Grzywacz, Oddział Radomski SEP 

 

 

 

 

entralny Ośrodek Szkolenia i 

Wydawnictw został odznaczony 

medalem im Prof. Mieczysława Po-

żaryskiego za szczególny wkład w 

szkolenie oraz popularyzacje wiedzy 

ze wszystkich dziedzin elektryki a także za wyjątkowe  zaanga-

żowanie w działalność  społeczną.  Medal może być nadany 

jednorazowo członkowi SEP lub osobie, niebędącej członkiem 

SEP bez względu na przynależność państwową, za wybitną, 

twórczą pracę w dziedzinie elektryki, jak również za zasługi, 

osiągnięcia i działalność na polu naukowym, technicznym, pe-

dagogicznym, zawodowym lub społecznym w każdym z dzia-

łów lub specjalności elektrycznej. Medal może być nadany, 

również osobie prawnej.  

 
 

Fot. odsłonięcie tablicy - Wiesław Michalski i Paweł Orlof 

Fot. przedstawiciele Oddziału Radomskiego SEP – od prawej: prezes Koła 
SEP przy ENEA Wytwarzanie Marek Pereta , prezes Oddziału Radomskiego 
SEP – Wiesław Michalski, wiceprezes Oddziału Radomskiego SEP –  Joanna 
Perkuszewska, wiceprezes SEP Marek Grzywacz  

SEP COSiW poleca  
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