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1. RADA PREZESÓW SEP 

W  dniu 27.09.2014 r.  w budynku NOT w Warszawie odby-

ły się obrady drugiej w kadencji 2014-2018 Rady Preze-

sów SEP.  

Tematyka obrad nakierowana była na omówienie działań SEP 

w najbliższej i dalszej przyszłości. Obrady Rady były meryto-

ryczne i nacechowane troską o dalszy rozwój Stowarzyszenia. 

Prezes SEP Piotr Szymczak i dziekan RP Miłosława Kujszczyk

- Bożentowicz przedstawili cele i metody pracy Rady Preze-

sów, Zarządu  Głównego i Biura SEP w bieżącej kadencji. 

Powołano dwa zespoły problemowe do opiniowania spraw fi-

nansowych i gospodarczych dla Rady Prezesów. 

Wiele uwagi poświęcono stanowi przygotowań  i organizacji II 

Kongresu Elektryki Polskiej. Ostatecznie przyjęto wariant orga-

nizacji obrad Kongresu w dniach 1-2 grudnia 2014 r. w War-

szawie, w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej. Trwają 

prace przygotowawcze Komitetu Organizacyjnego i  Komitetu 

Programowego Kongresu mające na celu przygotowanie ob-

rad. 

Rada Prezesów zapoznana została z założeniami budżetu 

centralnego SEP na 2015 r., przygotowanego przez wicepre-

zesa – skarbnika SEP Kol. Krzysztofa Nowickiego. Po długiej 

i  emocjonującej dyskusji oraz wymianie opinii Rada Prezesów 

pozytywnie zaopiniowała, zaproponowaną przez ZG SEP, 

zmianę składki członkowskiej z dotychczasowych 6 zł na 10 zł 

oraz stawki ulgowej z 2 zł na 3 zł od 1 stycznia 2015 r. Zmianie 

ulegnie również od dnia 01.01.2015 r. odpis na rzecz budżetu 

centralnego z oddziałów z 3% na 3.3%. Budżet centralny  

przygotowany w oparciu o ww. wskaźniki będzie proponowany 

do zatwierdzenia przez  ZG SEP.  

W dalszej części obrad Kol. Aleksandra Konklewska przekaza-

ła informację na temat realizacji uchwał i wniosków zjazdo-

wych, przygotowaną  przez Zespół ds. Monitorowania Realiza-
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cji Uchwał i Wniosków XXXVI WZD SEP. 

Przedstawiciel studentów Kol. Adam Długołęcki z Oddziału 

Gdańskiego SEP omówił i przedstawił plan najbliższych ODME 

w Gdańsku, zachęcając przedstawicieli oddziałów SEP do licz-

nego w nich  udziału. W części końcowej prezes SEP Piotr 

Szymczak zaproponował, aby wspólnie z oddziałami SEP przy-

gotować harmonogram – program działalności SEP na kaden-

cję 2014-2018. 

Oprac. Bolesław Pałac, prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP 

 

Fot. 2—prezentacja programu ODME, Adam Długołęcki, Jerzy Szczurowski  

Fot. 3—sala obrad 

Fot. 1 — prezydium Rady Prezesów: Jerzy Szczurowski, Andrzej Wilk, Piotr 
Szymczak, Miłosława Bożentowicz 
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2. W ODDZIAŁACH SEP 

Lubuski Lider Biznesu 

W  Filharmonii Gorzowskiej 15 września 2014 roku odbyła 

się uroczystość wręczenia certyfikatów Lubuskiego Li-

dera Biznesu 2014. 

Konkurs organizuje Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa, a 

jego celem jest promocja i wyróżnienie najlepszych przedsię-

biorstw w regionie. 

W gronie mikroprzedsiębiorstw CERTYFIKAT Lubuskiego Li-

dera Biznesu 2014 otrzymał Oddział Gorzowski SEP.  

Uroczysta gala w Filharmonii Gorzowskiej zgromadziła kilkaset 

osób – lubuskich przedsiębiorców, przedstawicieli władz lokal-

nych i regionalnych. W jej pierwszej części goście wysłuchali 

krótkiego koncertu w wykonaniu muzyków Filharmonii Gorzow-

skiej. 

Oddziałowi Gorzowskiemu serdecznie gratulujemy! 

Seminarium Oddziału Krakowskiego SEP 

W  dniach 26-27.09.2014 r. Oddział Krakowski SEP zor-

ganizował tradycyjne, dwudniowe wyjazdowe Semina-

rium Komisji Kwalifikacyjnych Oddziału w Mszanie Dolnej. W 

trakcie Seminarium dokonano podsumowania pracy Komisji 

Kwalifikacyjnych, wysłuchano i przedyskutowano dwa referaty 

oraz omówiono propozycję zmiany w Rozporządzeniu 

„kwalifikacyjnym”.  

     Inf. Oddziału Krakowskiego SEP 

 

3. Premiera filmu o Kazimierzu Szpotańskim 

25  września 2014 r. w warszawskim 

kinie Praha przy ul. Jagiellońskiej 

odbyła się projekcja filmu dokumentalne-

go poświęconego  Kazimierzowi Szpotań-

skiemu pt. "Dziecko jego życia" w reż. 

Tadeusza Bystrama. Na pokaz zaprosili 

wszystkich chętnych prezes Oddziału 

Warszawskiego SEP - producenta filmu 

oraz burmistrz Dzielnicy Wawer m. st. 

Warszawy, która była jego koproducentem. Produkcję wsparły 

finansowo firmy: PGNiG SA  oraz JM-Tronik Sp. z o.o. z War-

szawy. 

W pokazie filmu uczestniczyło ponad 200 osób, w tym m.in.: 

prezes SEP – Piotr Szymczak, prezes OW SEP – Miłosława 

Bożentowicz, główny konsultant podczas realizacji filmu – Zbi-

gniew Filinger z OW SEP oraz wielu przedstawicieli ZG SEP 

i OW SEP. W pokazie filmu uczestniczyli także członkowie ro-

dziny Szpotańskich, m.in. córka Kazimierza – Krystyna oraz 

wnuk Kazimierza, syn Jacka Szpotańskiego - Piotr. Obecne 

były także osoby bezpośrednio związane z produkcją filmu: 

Tadeusz Bystram – reżyser filmu oraz projektant – Andrzej Ru-

kowicz. Całością imprezy kierował dziennikarz radiowy – Woj-

ciech Gąsowski. Projekcji filmu towarzyszyła oprawa muzyki 

elektronicznej.  

Po zakończeniu projekcji i wystąpieniach uczestników spotka-

nia wszyscy goście mieli okazję obejrzeć wystawę fotografii 

poświęconą Kazimierzowi Szpotańskiemu. 

       Henryk Gładyś 

 

Fot.  4 - prezes Oddziału Gorzowskiego SEP Eugeniusz  Kaczmarek z Certy-
fikatem     (foto: Katarzyna Urbaniak) 

Fot. 5 – uczestnicy spotkania 

- Kazimierz Szpotański miał dwoje dzieci: córkę i syna. A jego trzecim dzieckiem, 

choć jego córka powiedziała kiedyś, że pierwszym, była fabryka - mówi Andrzej 

Rukowicz, współautor scenariusza filmu. 

Dokument opowiada o życiu inżyniera, absolwenta politechniki w Charlottenbur-

gu, który doświadczenie zdobył w niemieckim koncernie AEG, a po powrocie do 

Polski w 1918 r. założył własną firmę. Najpierw mieściła się w dwupokojowym 

mieszkaniu, ale wkrótce tak się rozrosła, że Szpotański zbudował dla niej olbrzy-

mi gmach na Kamionku. Lecz i on pod koniec lat 30. okazał się za ciasny dla 1,2 

tys. zatrudnionych w Fabryce Aparatów Elektrycznych pracowników. Dlatego 

część wydziałów właściciel przeniósł w 1938 r. do zakupionych hal w Międzylesiu. 

Firma Szpotańskiego produkowała znane w Polsce i za granicą urządzenia roz-

dzielcze, odgromniki, aparaty rentgenowskie. Większość liczników prądu w pol-

skich domach pochodziła z FAE. Kazimierz Szpotański roztoczył opiekę nad swo-

imi pracownikami, a w czasie okupacji wyciągał ich z niemieckich aresztów i wy-

syłał na urlopy do willi Jasia w Konstancinie. Powojenne władze odebrały mu fa-

brykę. Zmarł w 1966 r. 

Tego dnia odbyła się inna ceremonia związana ze spuścizną Kazimierza Szpotań-

skiego. W południe został wmurowany kamień węgielny pod budowę galerii Ferio 

Wawer, którą buduje  spółka RE Project Development. Na terenie nieczynnych od 

kilkunastu lat zakładów u zbiegu ulic Żegańskiej i Szpotańskiego prace trwały już 

od kilku tygodni. Z dawnej zabudowy pozostaną cztery hale z czerwonej cegły. 

Przed wojną należały do Fabryki Aparatów Elektrycznych Kazimierza Szpotańskie-

go (FAE), po wojnie działały tu państwowe Zakłady Wytwórcze Aparatury Roz-

dzielczej (ZWAR). Obecnie hale wpisane są do rejestru zabytków, więc podlegają 

ochronie.   
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Konkursy SEP 

Z  dniem 30 września 2014 r. został ogłoszony Konkurs 

na wyróżniające się prace dyplomowe magisterskie i 

inżynierskie – edycja 2013/2014. 

Termin zgłaszania prac i nasyłania dokumentacji konkursowej 

- 14 listopada 2014. 

Z oddziału SEP można przesłać maksymalnie dwa zgłoszenia 

prac dyplomowych. Zgłoszenie powinno obejmować zarówno 

formalny wniosek oraz wersję papierową i elektroniczną pracy. 

Uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych, dyplomów oraz na-

gród odbędzie się podczas tradycyjnego Spotkania Świątecz-

no-Noworocznego SEP w Warszawie – grudzień 2014. 

 

 

Z  dniem 29 września 2014 r. został ogłoszony  Konkurs 

na wyróżniającego się nauczyciela, opiekuna i sojusz-

nika młodzieży. 

Termin zgłaszania i nasyłania dokumentacji konkursowej – 10 

października 2014. 

Zgłoszenie powinno obejmować zarówno formalny wniosek 

oraz wersję papierową i elektroniczną pracy. 

Uroczyste wręczenie odbędzie się podczas Ogólnopolskich 

Dni Młodego Elektryka w Gdańsku 23 października 2014. 

Więcej informacji o obu konkursach na 

stronach :  www.sep.com.pl. 

Prace i zgłoszenia do konkursów prosimy przesyłać na adres: 

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH 

Dział Naukowo-Techniczny Biura SEP 

ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa 

e-mail: ot.sep@sep.com.pl  tel. (22) 556 43 07 

KONKURSY SEP 

SEP COSiW poleca  

 

 

 

J ak co roku SEP COSiW przygotowuje kalendarze na następ-

ny rok. Warto zaopatrzyć się w firmowe terminarze, które za-

wierają wykaz wszystkich aktualnych władz Stowarzyszenia, 

oraz aktualne dane teleadresowe Oddziałów, Ośrodków Rze-

czoznawstwa i agend, a także inne przydatne informacje.   

Zapraszamy do składania zamówień faxem lub mailem. 

Termin nadsyłania zamówień do 31 października 2014 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz wszystkie wzory i wypełnij zamówienie  

 na stronach COSiW  

1 - 2 grudnia 2014 

 I I  K O N G R E S  E L E K T R Y K I  P O L S K I E J  

XVI OGÓLNOPOLSKIE DNI MŁODEGO ELEKTRYKA  
Temat przewodni: Energetyka Jądrowa 

Termin: 23-26 października 2014 

Organizatorzy: Studenckie Koło Stowarzyszenia Elektry-

ków Polskich Politechniki Gdańskiej wraz z Politechniką Gdań-

ską oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk  

R edakcja kwartalnika EkoAtom zaoferowała organizatorom 

Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka 2014 w Gdańsku 

możliwość wykorzystania największego zbioru specjalistycz-

nych  artykułów wydanych na łamach czasopisma EkoAtom.  

Zapraszamy do lektury najnowszego, 14 numeru kwartalnika  

z tematem przewodnim,  — finasowanie  

 REGULATORY VIEWPOINT: LICENSING PROCESS OF NUCLEAR POWER PLANT 

 MONITORING SKAŻEŃ POWIETRZA W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2014 ROKU W POL-

SCE 

 CFD LEGALNĄ DŹWIGNIĄ INWESTYCYJNĄ W ENERGETYCE JĄDROWEJ  

 PRZEGLĄD TYPÓW DETEKTORÓW PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO — DETEK-

TOR SCYNTYLACYJNY  

 ROLA MITOCHONDRIÓW W ODPOWIEDZI KOMÓREK SSAKÓW NA PROMIENIOWA-

NIE JONIZUJĄCE 

 CO Z ENERGETYKĄ JĄDROWĄ W POLSCE? 

Zespół SEP COSiW  
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