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DZIENNIK INTERNETOWY STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLS KICH 
 

•  

DZIENNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. 

6. zebranie Rady Prezesów SEP w Gliwicach 
Wczoraj w godzinach porannych w Gliwicach zakoń-
czyło się 6. zebranie Rady Prezesów SEP. Całe spot-
kanie upłynęło w serdecznej, koleżeńskiej atmosferze. 
Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślali znakomitą 
organizację spotkania przez Oddział Gliwicki SEP. 
Udział w posiedzeniu Rady Prezesów niej wzięło 34 
prezesów i 9 wiceprezesów bądź członków zarządów 
oddziałów oraz osoby zaproszone. Było także liczne 
grono osób towarzyszących. Wielu uczestników 
przyjechało do Hotelu „Mikulski” w Gliwicach już 
w czwartek i wzięło udział we wspólnej kolacji 
koleżeńskiej.  
Jednak oficjalny program zebrania rozpoczął się 
dopiero w piątek rano od zwiedzenia gliwickiej fabryki 
Opla. Następnie w sali konferencyjnej odbyła się 
trwająca od 1300 do 1915 część merytoryczna zebrania. 
W tym czasie w ramach osobnego programu osoby 
towarzyszące zwiedzały Gliwice. Gościem oficjalnej 
części spotkania był dziekan Wydziału Elektrycznego 
Politechniki Śląskiej prof. Lesław Topór-Kamiński, 
który przedstawił krótką informację o kierowanym 
przez siebie Wydziale.  
Stowarzyszenie Elektryków Polskich podpisało 
umowę o objęciu patronatem SEP Zespołu Szkół 
Łączności im. prof. Stanisława Fryzego w Gliwicach. 
Podpis pod dokumentem złożyli: ze strony Stowarzy-
szenia prezes SEP Kol. Jerzy Barglik oraz prezes 
Oddziału Gliwickiego SEP Kol. Andrzej Grabowski, 
a ze strony Szkoły jej dyrektor Krzysztof Szcześniak. 
Następnie, po krótkiej przerwie kontynuowano część 
merytoryczną zebrania. Wysłuchano informacji prezesa 
SEP oraz dziekana Rady Prezesów, przyjęto protokół 
poprzedniego zebrania Rady w Mikołajkach, wysłu-
chano informacji sekretarza generalnego SEP Kol. 
Andrzeja Boronia o działalności Biura SEP i o spra-
wach finansowych, kontynuowano dyskusję nad 
realizacją ramowego programu działalności SEP na 
kadencję 2010-2014 oraz przedyskutowano nowe 
formy działalności gospodarczej SEP.  
Dziekan Rady Prezesów Kol. Franciszek Mosiński 
wręczył prezesom Oddziałów obchodzącym w II pół-
roczu 2011 roku jubileusze, listy gratulacyjne pod-
pisane przez wszystkich uczestników posiedzenia.  
Kolejnym punktem porządku obrad była dyskusja na 
temat konkursu na najaktywniejsze koło SEP. 
Interesujące propozycje na ten temat przedstawił Kol. 
Sergiusz Górski z Oddziału Łódzkiego SEP. Sprawy 
działań na rzecz upamiętnienia historii polskiej ele-
ktryki oraz przygotowań do jubileuszu 100-lecia SEP 
przedstawił przewodniczący Centralnej Komisji Histo-
rycznej SEP Kol. Jerzy Hickiewicz. Po przerwie 

kawowej odbyła się krótka prezentacja działalności 
Europejskiego Instytutu Edukacji Informatycznej 
(EIEI). Następnie prezes SEP Kol. Jerzy Barglik oraz 
prezes EIEI Krzysztof Juryk podpisali list intencyjny, 
potwierdzający chęć zawiązania pomiędzy obu 
stowarzyszeniami współpracy w obszarze podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych. 

 
Fot. 1. Prezentacja Kol. Sergiusza Górskiego na temat konkursu na 
najtywniejsze koło SEP, w głębi dziekan Rady Prezesów Kol. 
Franciszek Mosiński.                                                     fot. Jerzy Barglik 

Prezes Oddziału Nowohuckiego SEP Kol. Krzysztof 
Zięba oraz sekretarz generalny SEP Kol. Andrzej 
Boroń poinformowali o zadaniach dla oddziałów SEP 
wynikających z obowiązującej ustawy o ochronie da-
nych osobowych. O nowych formach działalności 
szkoleniowej w SEP, w tym o kwestii weryfikacji 
wykładowców mówił członek ZG SEP Kol. Eugeniusz 
Kaczmarek. Prezes SEP Kol. Jerzy Barglik przedstawił 
informację o działalności zagranicznej Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich, w tym o rozpoczęciu realizacji 
przez SEP projektu międzynarodowego ELEVET, 
którego Stowarzyszenie jest głównym koordynatorem 
(szerszą informację na ten temat można znaleźć na 
głównej stronie internetowej SEP). Wysłuchano 
informacji o działalności Oddziału Gliwickiego SEP 
oraz firmy Energopomiar, od wielu lat znakomicie 
współpracującej ze Stowarzyszeniem.  
Ostatnim punktem części merytorycznej zebrania 
Rady Prezesów były sprawy różne i wolne wnioski. 
O godz. 2000 odbyła się uroczysta kolacja koleżeńska, 
w której obok prezesów oddziałów wzięły udział 
osoby towarzyszące oraz członkowie Zarządu 
Oddziału Gliwickiego SEP. 
Kolejny dzień zebrania Rady Prezesów SEP 
rozpoczął się od wzruszającej ceremonii zapalenia 
zniczy na grobie Patrona Oddziału Gliwickiego 
prof. Stanisława Fryze.  
Dalszą część relacji ze spotkania Rady Prezesów SEP 
zamieścimy w jutrzejszym Infosepiku. 


