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1. Zebranie Prezydium ZG SEP 

W  dniu 10 września odbyło się trzecie zebranie Prezydium 

ZG SEP,  któremu przewodniczył prezes SEP kol. Piotr 

Szymczak. Rozpatrzono następujące sprawy: 

1.  Zapoznano się z uwagami zgłoszonymi do protokołu XXXVI 

WZD SEP. Uwagi zgłoszone na piśmie skierowano do  prze-

wodniczącego i prezydium  XXXVI WZD SEP. 

2. Zaakceptowano  założenia programowo-organizacyjne spo-

tkania noworocznego SEP, które jest planowane na dzień 

16.12.2014  w siedzibie NOT. 

3. Zapoznano się ze stanem finansów SEP za okres siedmiu 

miesięcy br.- wynik dodatni. 

4. Przyjęto zasady współpracy SEP ze sponsorami i interesa-

riuszami  w ciągu  najbliższego roku. 

5. Zaakceptowano propozycje Komitetu Programowego i Ko-

mitetu Organizacyjnego II KEP w zakresie nowej formuły Kon-

gresu oraz terminu jego zorganizowania w bieżącym roku. De-

cyzje w tej sprawie zostaną podjęte na najbliższym zebraniu 

ZG SEP. 

6. Zapoznano się z aktualną problematyką Centralnych Komi-

sji SEP w zakresie: składów osobowych, regulaminów działa-

nia oraz propozycji planów pracy. 

7. Pozytywnie zaopiniowano propozycję Komisji Historycznej 

SEP aby patronem roku 2015   był Alfons Hoffmann. 

Krzysztof Woliński 

Rzecznik prasowy 

2. Zebrania Centralnych Komisji SEP 

 Centralna Komisja 

ds. Współpracy Firm Przemysłu Elektrotechnicznego  
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W  poniedziałek 8 września br. odbyło się zebranie inaugu-

racyjne Centralnej Komisji ds. Współpracy Firm Przemy-

słu Elektrotechnicznego pod przewodnictwem prezesa SEP 

i równocześnie jej przewodniczącego. Podczas zebrania ukon-

stytuowało się Prezydium Komisji: wiceprzewodniczącymi zo-

stali Ryszard Migdalski i  Władysław Szymczyk, a sekretarzem 

Stanisław Papuga. Omówiono przygotowany wcześniej regula-

min działalności Komisji oraz  projekt programu na kadencję 

2014 - 2018. W trakcie dyskusji nad programem działania wy-

wiązała się ożywiona i interesująca  wymiana zdań, w której 

podkreślono celowość jej powołania, a także zgłoszono wiele 

propozycji dotyczących modelu, form i kierunków działalności. 

Na zakończenie zebrania przyjęty został roczny plan działalno-

ści. W zebraniu na zaproszenie przewodniczącego udział rów-

nież wzięli: dyr. COSiW Jerzy Szczurowski i dyr. BBJ SEP 

Marcin Ocioszyński. 

 

 Centralna Komisja Odznaczeń i Wyróżnień  

Fot. 1 – siedzą od lewej: Stanisław Papuga, Władysław Szymczyk, Piotr Szym-

czak, Małgorzata Gregorczyk, Ryszard Migdalski stoją od lewej: Tadeusz 

Bednarek, Jacek Woźniak, Adam Rynkowski, Tadeusz Szczepański, Jnusz 

Nowastowski 

Fot.2 – siedzą od lewej: Małgorzata Gregorczyk, Stanisław Bolkowski, Zu-
zanna Szumichora, Aleksy Kuźnik, Czesław Karwat stoją od lewej: Andrzej 
Gorzkiewicz, Jan Graczyk, Sławomir Żuchowski, Piotr Szymczak, Andrzej 
Marusak, Wiesław Brociek 
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W e wtorek  9 września br. odbyło się  zebranie inaugura-

cyjne kolejnej jednostki: Centralnej Komisji Odznaczeń i 

Wyróżnień pod kierownictwem jej przewodniczącego  

Czesława Karwata. W spotkaniu udział wziął przewodniczący 

Komisji w latach 2006 - 2014 Stanisław Bolkowski oraz prezes 

SEP Piotr Szymczak. Prezes SEP serdecznie podziękował  

Stanisławowi Bolkowskiemu za dotychczasowe kierowanie tą 

ważną Komisją. Podczas zebrania ukonstytuowało się Prezy-

dium Komisji:  wiceprzewodniczącymi zostali Aleksy Kuźnik i 

Andrzej Marusak,  a obowiązki sekretarza powierzono Małgo-

rzacie Gregorczyk. Omówiono projekt i przyjęto plan pracy  na 

kadencję 2014 - 2018. W trakcie debaty nad planem  działania 

wywiązała się dyskusja na temat nowo ustanowionej Szafiro-

wej Odznaki  Honorowej  SEP.  Postanowiono zwrócić się do 

prezesów oddziałów o przygotowanie  wniosków do końca 

października br. 

 

 

 Zespół ds. monitorowania realizacji uchwal i wniosków 

XXXVI WZD  

A  w środę 10 września br. odbyło się pierwsze spotkanie 

Zespołu ds. monitorowania realizacji uchwal i wniosków 

XXXVI WZD w następującym składzie: Miłosława Bożento-

wicz, Marek Grzywacz, Aleksandra Konklewska, Waldemar 

Zając, Małgorzata Gregorczyk. Spotkanie prowadził jej 

przewodniczący Piotr Szymczak. 

Głównym tematem zebrania były sprawy związane z modelem 

działania Zespołu oraz procedurą rozpatrzenia uchwał i 

wszystkich wniosków, a także  przyjęcia harmonogramu i  spo-

sobu ich realizacji. Zwrócono uwagę, że należy określić kon-

kretne  jednostki organizacyjne SEP i indywidualne osoby od-

powiedzialne za ich wdrożenie. Postanowiono również przeka-

zać wszystkim autorom wniosków podziękowanie i informację 

o trybie ich realizacji. Do wybranych autorów Zespół zwróci się 

z prośbą o dodatkowe uzasadnienie i  uszczegółowienie sfor-

mułowanych przez nich wniosków.  

  Małgorzata Gregorczyk - Dz. Organizacyjny Biura SEP 

 

 

 

3. Konferencja w Nidzicy 

W  dniach 5 i 6 września 2014 roku na zamku w Nidzicy 

oraz Ośrodku Mazurskie Marzenie w Januszkowie odby-

ła się konferencja „Nowoczesne rozwiązania w zakresie badań 

odbiorczych i diagnostycznych kabli i aparatury stacyjnej śred-

niego i wysokiego napięcia”. Patronat techniczny sprawowały: 

SEP Oddział Olsztyn oraz Warmińsko-Mazurska Okręgowa 

Izba Inżynierów Budownictwa. Organizatorami były firmy: ZUH 

Instalatorstwo i Artykuły Elektryczne Wiktor Wiśniewski z Ni-

dzicy oraz PRONAD Sp. z o.o. z Olsztyna. W spotkaniu wzięło 

udział ponad 80 osób. Wykłady prowadzili dr inż.: Grzegorz 

Hołdyński i Marcin Sulkowski z Politechniki Białostockiej oraz 

mgr inż. Jarosław Parciak  z Onsite HV Solutions Central Eu-

rope Sp. z o.o. Wydarzeniem technicznym konferencji był 

udział uczestników w praktycznej próbie napięciowej rozdziel-

nicy z izolacją gazową w osłonie metalowej OPTIMA 145 wy-

konanej probierczym systemem rezonansowym WRV 

83/260T. Próbę wykonano przy napięciu 200 kV. 

Krzysztof Woliński 

 

Fot. 4 – uczestników konferencji wita prezes Oddziału Olsztyńskiego SEP 

 kol. Wiesław Stankiewicz, 

Fot. 5 – miejsce próby z wykorzystaniem systemu pomiarowego  

 trzeciej generacji DAC MV20 60 kV Fot. 3 – od lewej: Waldemar Zając, Piotr Szymczak, Miłosława Bożentowicz, 
Małgorzata Gregorczyk, Aleksandra Konklewska, Marek Grzywacz 
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Raz w miesiącu COSiW rozdaje  

nagrody.  

Przyślij rozwiązanie na adres redakcji. 

Pierwsze 5 osób otrzyma e-booki wydane 

przez  SEP COSiW . 

W tym miesiącu do wygrania: 

„Dzisiejsze spojrzenie na spuściznę Tesli” 

„I Kongres Elektryki Polskiej – komplet materiałów” 

„Czy wiesz jaka jest różnica między elektrownią ją-

drową a bombą atomową ?” 

SEP COSiW poleca  

SEP COSiW  rozszerza ofertę 

 Partner handlowy Wiha 

 

 

C eniony producent wysokiej jakości na-

rzędzi klasy premium, zalicza się do 

jednych z najlepszych w branży. Wiodąca 

pozycja bazuje na najwyższej jakości zo-

rientowanej na użytkownika i oparta jest 

na innowacyjności produktów, nowocze-

snej technologii produkcji i absolutnej nie-

zawodności.  

Narzędzia Wiha – klucz do Twojej kariery!  

 Zniżki dla członków SEP — szukaj na stronach www.cosiw.pl   
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