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1. ŻYCZENIA WIELKANOCNE  

 

2. SPOTKANIA PREZESA SEP 

20.03.2018 – prezes SEP Piotr Szymczak prowadził zebranie kon-

stytucyjne Rady Firm Przemysłu Elektrotechnicznego i Energetyki 

SEP, w godzinach popołudniowych przewodniczył posiedzeniu 

z udziałem członków wspierających SEP, na którym wybrano, 

zgodnie ze Statutem SEP, 5 przedstawicieli  członków wspierają-

cych z głosem stanowiącym na XXVIII WZD w Poznaniu, 

21.03.2018 – prezes SEP przewodniczył posiedzeniu ZG SEP, 

22.03.2018 – prezes SEP Piotr Szymczak spotkał się z członkami 

Zespołu przygotowującego propozycje uzupełnień do obowiązują-

cej Procedury wyłaniania kandydatów do godności członka hono-

rowego SEP kol. kol.: Ryszardem Chojakiem, Janem Felickim, Mał-

gorzatą Gregorczyk. 

oprac. Anna Jachimowicz - Dział Prezydialny SEP 

 

3. 36. POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO 
SEP 

W dniu 21 marca 2018 r. odbyło się w Warszawie kolejne zebranie 

Zarządu Głównego SEP. Obrady rozpoczęły się od uczczenia mi-

nutą ciszy pamięci Członka Honorowego SEP prof. dr. hab. inż. Zbi-

gniewa Steina. 

Zarząd Główny SEP: 

 

- zaakceptował: projekt logo i plakatu oraz hasła na XXXVIII 

WZD w Poznaniu,  stan realizacji uchwał ZG SEP i Prezydium SEP, 

regulamin Komitetu Redakcyjnego jubileuszowego cyklu wydawni-

czego „100 książek na 100-lecie SEP” i powołał jego przewodniczą-

cego,    strukturę    przygotowania    sprawozdania    kadencyjnego 

 

 

2014/2018, 

regulamin Konkursu 

na Najlepszą Pracę Dyplomową 

w zakresie jakości i efektywności użytkowania 

energii elektrycznej, powołanie Zespołu ds. współpracy 

z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą, umowę dotyczącą wykona-

nia  pomnika - ławeczki prof. Mieczysława Pożaryskiego oraz 

umowę w sprawie przygotowania projektu i wykonania medalu pa-

miątkowego z okazji 100-lecia SEP, 

 

- zapoznał się z: wstępną informacją o wykonaniu centralnego 

budżetu SEP za rok 2017 oraz za luty 2018 r., ramowym progra-

mem XXXVIII WZD w Poznaniu, informacją o odbytych WZO oraz 

zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w sekcjach i komitetach 

SEP, informacją o przygotowaniach do IV Sympozjum Historii Elek-

tryki, informacją nt. statystyki w SEP za rok 2017, informacją do-

tyczącą inauguracyjnego spotkania Rady Firm Przemysłu Elektro-

technicznego i Energetyki SEP, stanem przygotowań do opracowa-

nia projektów regulaminów na XXXVIII WZD w Poznaniu, aktual-

nym stanem działalności Centralnego Archiwum SEP i Centralnej 

Biblioteki SEP, informacją Centralnej Komisji Wydawnictw SEP do-

tyczącą patrona Roku 2018 oraz publikacji artykułów w miesięcz-

niku INPE, 

 

- podjął uchwałę w sprawie: nadania medali, odznaczeń i wy-

różnień SEP, nieściągalności należności wobec dłużniczki Katarzyny 

Lewińskiej oraz dłużnika spółki Innovations Sp. z o.o. (dotyczyło 

współpracy z miesięcznikiem Energetyka). 

oprac. Krzysztof Woliński - rzecznik prasowy SEP 

 

4. POWOŁANIE RADY FIRM PRZEMYSŁU ELEK-
TROTECHNICZNEGO I ENERGETYKI SEP 

 

W dniu 20 marca 2018 r. w Domu Technika NOT odbyło się inau-

guracyjne posiedzenie Rady Firm Przemysłu Elektrotechnicznego 

i Energetyki SEP (RFPEiE SEP).  

W spotkaniu udział wzięli: 

- członkowie Centralnej Komisji ds. Współpracy Firm Przemysłu 

Elektrotechnicznego SEP, 

 

- przedstawiciele firm Członków Wspierających SEP, 

 

- przedstawiciele firm, które złożyły deklarację przystąpienia 

do Rady Firm, 

 

- przedstawiciele zaproszonych firm, izb gospodarczych i organiza-

cji z branży elektryki, 

 

- przedstawiciele z SEP. 



Fot. 1. Sala posiedzeń podczas powołania Rady Firm Przemysłu 

Elektrotechnicznego i Energetyki. 

 

Spotkanie otworzył i powitał licznie zebranych uczestników prezes 

SEP – Piotr Szymczak, a poprowadził je doradca prezesa SEP ds. 

rozwoju przemysłu elektrotechnicznego - Ryszard Migdalski. Pre-

zes SEP poinformował zebranych o ważnych inicjatywach SEP 

w kadencji 2014-2018. 

Następnie przedstawił interesującą prezentację o roli SEP w roz-

woju polskiego przemysłu elektrotechnicznego oraz omówił 

główne cele działalności RFPEiE SEP. Rada Firm powinna być or-

ganem programowym i wykonawczym dla SEP, pełniącym rolę Ko-

mitetu Sterującego w obszarze współpracy SEP z przemysłem oraz 

głównego animatora współdziałania z innymi organizacjami, sto-

warzyszeniami i izbami. 

W czasie dyskusji, uczestnicy spotkania sformułowali następujące 

postulaty, ukazujące potrzeby polskich firm i ich oczekiwania w sto-

sunku do tworzącej się RFPEiE SEP: 

1. Potrzeba stworzenia programu koordynacji działań na rzecz 

polskiego przemysłu elektrotechnicznego i energetyki, a na-

stępnie przedstawienie go władzom. 

2. Identyfikacja wszystkich organizacji: izb gospodarczych i sto-

warzyszeń z branży elektryki i zaproszenie ich przedstawicieli 

do wspólnych działań w ramach Rady Firm, których celem bę-

dzie stworzenie lobby działającego na rzecz polskiego przemy-

słu elektrotechnicznego i energetyki. 

3. Konieczność przywrócenia szkolnictwa zawodowego.  

4. Potrzeba scalania i wypracowania wspólnych standardów dla 

firm produkujących dla energetyki. 

5. Rada powinna stać się platformą do współdziałania całego śro-

dowiska, zwłaszcza w kontekście przetargów publicznych. 

6. Działania Rady Firm na rzecz współpracy przemysłu z instytu-

cjami naukowymi. 

7. Potrzeba wyraźnego głosu naszego środowiska na rzecz strate-

gicznego planowania. 

8. Rada Firm platformą przepływu informacji dla polskich firm 

z branży elektryki. 

Z dniem 20 marca 2018 r. zakończyła działalność statutową Cen-

tralna Komisja ds. Współpracy Firm Przemysłu Elektrotechnicznego 

SEP, a jej obowiązki przejęła powołana Rada Firm Przemysłu Elek-

trotechnicznego i Energetyki SEP. 

Powołano 10-osobowe Prezydium Rady, w następującym składzie: 

przewodniczący - Jerzy Kurella (ekspert ds. energetycznych 

w Instytucie Staszica), 

zastępcy przewodniczącego: 

Ryszard Migdalski (doradca prezesa SEP ds. rozwoju przemysłu 

elektrotechnicznego),  

Janusz Nowastowski (wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Elek-

trotechniki - PIGE), 

sekretarz – Jacek Nowicki (sekretarz generalny SEP), 

członkowie prezydium:  

Stanisław Toborek (ZPUE, Włoszczowa), 

Adam Gawłowski (Elektrometal Energetyka),  

Jan Musiał (członek prezydium ZG SEP, przewodniczący Rady Nad-

zorczej Agend SEP),  

Stefan Granatowicz (wiceprezes SEP, przedstawiciel prezesa SEP 

ds. współpracy z Ministerstwem Energii),  

Aleksander Gul (ABB), 

Andrzej Legeżyński (PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 

Oddział Elektrownia Bełchatów). 

 

Fot. 2. Wspólne zdjęcie członków Rady. 

Rada Firm Przemysłu Elektrotechnicznego i Energetyki SEP jest or-

ganem o otwartym charakterze. Zapraszamy do współpracy za-

równo firmy i instytucje, jak i stowarzyszenia i izby gospodarcze 

z branży szeroko rozumianej elektryki. Zgodnie z naszą ideą, Rada 

Firm powinna być platformą integrującą wszystkich, którym nie jest 

obojętny stan polskiego przemysłu elektrotechnicznego i polskiej 

energetyki. 

oprac. i fot. Anna Dzięcioł – Dział Naukowy Biura SEP 

5. ZEBRANIE WYBORCZE CZŁONKÓW WSPIE-

RAJĄCYCH SEP 

W dniu  20 marca 2018 r. w Warszawie odbyło się zebranie wybor-

cze Członków Wspierających SEP. Uczestników powitał prowa-

dzący zebranie prezes SEP – Piotr Szymczak. Przedstawił główne 

kierunki działalności Stowarzyszenia podjęte przez SEP w kadencji 

2014-2018, m.in.: 

- powołanie Rady Naukowo-Technicznej SEP, 

- powołanie Zespołu Ekspertów SEP, 

- powołanie Rady Firm Przemysłu Elektrotechnicznego i Energetyki 

SEP, 

- przygotowania do obchodów 100-lecia SEP (III Kongres Elektryki 

SEP, program „100 książek na 100-lecie SEP ”, pomnik pierwszego 

prezesa SEP – M. Pożaryskiego), 

- utworzenie Centralnego Archiwum SEP i Biblioteki SEP, 

- opracowywanie nowej strategii działalności SEP. 

Zgodnie z przedstawioną przez prezesa SEP Uchwałą nr 264-

2014/2018 ZG SEP z 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad 

wyboru przedstawicieli członków wspierających SEP – osób praw-

nych z głosem stanowiącym na XXXVIII WZD w Poznaniu, spośród 

 



otrzymanych wcześniej pisemnych zgłoszeń kandydatów na dele-

gata, jednogłośnie wybrano następujące osoby: 

1. Aleksander Gul – ekspert ds. rozwoju rynku – ABB, 

2. Elżbieta Nowicka – marketing communication manager - 

- Schneider Electric Polska, 

3. Eugeniusz Smycz – prezes ORW-ELS, 

4. Jerzy Obuchowicz – członek zarządu DEHN POLSKA, 

5. Tomasz Błażejczyk – dyrektor Instytutu Elektrotechniki. 

W trakcie dyskusji Instytut Elektrotechniki zadeklarował wspólną 

organizację Międzynarodowego Dnia Elektryki w Warszawie 

8 czerwca 2018 r. oraz zaproponowano tzw. „prezydencję”, aby 

każdy z członków wspierających mógł w okresie 6 miesięcy pełnić 

tę funkcję. 

Uczestnicy spotkania zaakceptowali taki pomysł. Planowane jest 

spotkanie prezesa z przedstawicielami firm członków wspierają-

cych SEP jeszcze przed zjazdem, aby sformułowali oni swoje po-

stulaty na XXXVIII WZD w Poznaniu, termin będzie ustalony 

wkrótce. 

 

Prezes SEP podziękował uczestnikom spotkania za udział i wyraził 

nadzieję na dalszą, owocną współpracę. 

oprac. Anna Dzięcioł – Dział Naukowy Biura SEP 

6. W ODDZIAŁACH SEP 

W ODDZIALE BIELSKO-BIALSKIM  

W dniu 17 marca 2018 r. w Żywcu odbyło się Walne Zgromadzenie 

Delegatów Oddziału Bielsko-Bialskiego Stowarzyszenia Elektryków 

Polskich. Zebranie otworzył i powitał gości oraz  delegatów prezes 

Oddziału Bielsko-Bialskiego kol. Krzysztof Sitkiewicz. W obradach 

uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Głównego SEP kol.: Krzysztof 

Woliński – wiceprezes, Krzysztof Kolonko – członek. Po przyjęciu 

porządku obrad uczczono minutą ciszy pamięć zmarłych kolegów. 

Obrady WZD prowadziło prezydium w składzie: przewodniczący - 

kol. Antoni Szlagor, zastępca - kol. Józef Kluska oraz sekretarz - 

kol. Marta Pięta. W obradach wzięło udział 56 delegatów. 

Z okazji 750-lecia Żywca kol. Krzysztof Woliński przekazał na ręce 

burmistrza Antoniego Szlagora Adres Gratulacyjny od prezesa SEP 

Piotra Szymczaka z podziękowaniem za dotychczasową współpracę 

ze Stowarzyszeniem. Prezes Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP 

Krzysztof Sitkiewicz wręczył symboliczny zegar Burmistrzowi 

Żywca.  

Wyróżniającym się koleżankom i kolegom wręczono medale i od-

znaczenia stowarzyszeniowe, m.in. Szafirową OH SEP otrzymali 

kol. Kol. Stanisław Wypych i Krzysztof Sitkiewicz. 

 
Fot. 3. Prezes Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP Krzysztof Sitkiewicz 

wita przybyłych na WZD. 

Oddział Zagłębia Węglowego SEP wyróżnił Oddział Bielsko-Bialski 

SEP Medalem im. Stanisława Andrzejewskiego. 

Sprawozdanie ustępującego zarządu przedstawił kol. K. Sitkiewicz. 

Wymienił najważniejsze dokonania w mijającej kadencji: kursy 

szkoleniowe, seminaria, konferencje i egzaminy kwalifikacyjne na 

grupę E i D. Kolejno przedstawiono sprawozdania: finansowe, ko-

misji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego. Komisja rewizyjna pozytyw-

nie oceniła pracę zarządu i postawiła wniosek o udzielenie absolu-

torium, który jednogłośnie zaaprobowali delegaci. Następnie od-

były się wybory nowych władz. Prezesem został wybrany kol. Ja-

nusz Juraszek. Wybrano nowy zarząd, komisję rewizyjną, sąd ko-

leżeński oraz pięciu delegatów na WZD w Poznaniu.  

 
Fot. 4. Członkowie ustępujących władz Oddziału Bielsko-Bial-

skiego SEP i prezesi Kół wyróżnieni przez  prezesa Krzysztof Sit-
kiewicza. 

Po zakończonym WZD odbyło się pierwsze posiedzenie nowego za-

rządu i ukonstytuowało się prezydium w składzie: wiceprezesi - 

Henryka Ostrowska, Ryszard Migdalski, Krzysztof Sitkiewicz, Józef 

Kluska, skarbnik - Maria Tyrakowska, sekretarz - Bogdan Wiśniew-

ski. 

oprac. na podstawie informacji Krzysztofa Kolonko członka ZG SEP 

fot. Krzysztof Woliński 

W ODDZIALE WŁOCŁAWSKIM  

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU WŁO-
CŁAWSKIEGO SEP 

W dniu 10 marca 2018 r. w Wieńcu Zdroju k. Włocławka odbyło 

się WZO, na którym podsumowano działalność Oddziału Włocław-

skiego SEP w latach 2014-2018 (VIII kadencja).  

W zebraniu uczestniczyło 41 członków SEP uprawnionych do gło-

sowania oraz zaproszeni goście, a wśród nich kol. Aleksandra Kon-

klewska - sekretarz ZG SEP. Do prezydium WZO wybrani zostali 

kol. Wacław Zdulski (przewodniczący) oraz kol. Grażyna Pytyńska 

(sekretarz). 

Sprawozdania z działań Zarządu VIII kadencji przedstawił kol. Woj-

ciech Mosakowski, sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej przed-

stawił kol. Paweł Włodarczyk, a sprawozdanie z prac Sądu Kole-

żeńskiego przedstawił kol. Franciszek Werner. Po dyskusji WZO 

udzieliło absolutorium ustępującemu ZO, KRO oraz SKO.  

Przed wyborami władz na lata 2018-2022, czterech członków na-

szego Oddziału uhonorowano Srebrną Odznaką Honorową SEP. 

Kolegom Sławomirowi Cieślińskiemu, Krzysztofowi Dębczyń-

skiemu, Wojciechowi Sopolińskiemu oraz Czesławowi Szymania-

kowi odznaki wręczyli kol. Aleksandra Konklewska i kol. Wojciech 

Mosakowski. Nagrodzonym gratulujemy! 



Prezesem Zarządu Oddziału IX kadencji został kol. Wojciech Mosa-

kowski (druga kadencja). Wybrano również 8 członków Zarządu, 

3-osobową Komisję Rewizyjną oraz 3-osobowy Sąd Koleżeński. 

Więcej informacji oraz fotorelację można znaleźć na naszej stronie 

internetowej www.sep.wloclawek.pl – zapraszamy. 

 
 

Fot. 5. Na zdjęciu od lewej: kol. Wojciech Sopoliński, prezes 
Oddziału Włocławskiego SEP Wojciech Mosakowski oraz 

sekretarz ZG SEP Aleksandra Konklewska. 

oprac. P. Włodarczyk - Oddział  Włocławski SEP 

fot. S. Derdziak Oddział Włocławski SEP 

SPOTKANIE TECHNICZNE CZŁONKÓW ODDZIAŁU WŁO-
CŁAWSKIEGO SEP Z PRZEDSTAWICIELAMI APATOR I EN-

STO POL  

W dniu 16 marca 2018 r. w siedzibie spółki Apator w Ostaszewie 

k. Torunia członkowie Oddziału Włocławskiego SEP mieli okazję 

zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami technicznymi potenta-

tów na rynku elektroenergetycznym, jakimi są Apator i Ensto. To-

ruńska spółka przedstawiła nam urządzenia i rozwiązania tech-

niczne przewidziane do zastosowania w rozbudowujących się suk-

cesywnie w naszym kraju inteligentnych sieciach elektroenerge-

tycznych (smart grid), spółka Ensto – urządzenia i osprzęt stoso-

wany w niepełnoizolowanych i izolowanych liniach napowietrznych 

średniego i niskiego napięcia. 

W części integracyjnej spotkania gospodarze zaprosili nas do zwie-

dzenia linii technologicznych toruńskiej Wytwórni Wódek Gatunko-

wych. Poznaliśmy zasady doboru surowców, rektyfikacji i produkcji 

najwyższej jakości wódek opartych na wyszukanych recepturach. 

Szczegóły na www.sep.wloclawek.pl – zapraszamy. 

 
Fot. 6. Na zdjęciu: grupa członków Oddziału Włocławskiego SEP 

oraz towarzyszących przedstawicieli Energa-Operator Oddział 
w Toruniu podczas spotkania z firmami Apator i Ensto 

w siedzibie Apator w Ostaszewie k. Torunia. 

oprac. W. Mosakowski - Oddział  Włocławski SEP 

fot. S. Derdziak Oddział Włocławski SEP 

 

7. KONDOLENCJE 
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