Protokół Nr 3/ZO/2006-2010r.
z posiedzenia rozszerzonego Zarządu Oddziału Nowohuckiego SEP odbytego
w dniu 26.09.2006r.

I. Obecni kol. Kol.

Prezesi Kół:
ZH/H3
ZG
„Seniorów”
Cerampomiar
HPR
MPEC
Philips Morris
Skamer ACM
Stalprodukt S.A.

Krzysztof Zięba - Prezes Oddziału
Józef Krzeszowski – Prezes Honorowy Oddziału
J. Molenda, Sł. Gawęda, F. Łasak, J. Morawski, B. Niżnik
Pilacińska, T. Płonczyński, S. Popławski, M. Surma,
S. Szyller
A. Fraś - Przewodniczący O/K Sekcji Pomiarów i Automatyki
T. Matuszyński
Komisja Pomocy Koleżeńskiej
- A. Kuśmierczyk
- R. Sobucki
- J. Morawski
- A. Kowalski
- A. Machał
- B. Fudal
- S. Popławski
- B. Niżnik
- Sł. Gawęda

II. Zebranie prowadził Prezes Oddziału SEP kol. K. Zięba, który powitał koleżanki
i kolegów, a następnie przedstawił porządek zebrania, zgodnie z planem
posiedzeń na III kwartał 2006r. który przedstawia się następująco:
1. Przyjęcie protokołu Nr 2/ZO/2006r-2010r z posiedzenia Z/O odbytego w dniu
13.06.06
2. Omówienie wyników finansowych Oddziału za I półrocze 2006r.
3. Zadania Oddziału SEP w świetle Uchwały przyjętej przez XXXIII WZD SEP
4. Działalność Komisji Kwalifikacyjnych SEP przy Oddziale Nowohuckim
5. Informacja o pracach między zebraniami i sprawy bieżące
III. Przebieg zebrania i podjęte ustalenia
Ad.II.1.
Odczytany przez Sekretarza Oddziału protokół Nr 2/ZO/2006-2010r. z posiedzenia
Zarządu Oddziału odbytego w dniu 13.06.2006r. – przyjęto bez zastrzeżeń.
Ad.II.2.
Wyniki finansowe Oddziału za I półrocze 2006r. omówiła Księgowa Oddziału
p. G. Kalina, która stwierdziła, że są dobre – pomimo przeprowadzki z I piętra na
parter budynku NOT oraz licznych zakupów dla potrzeb Oddziału i przedstawiają się
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następująco – sprawozdanie finansowe stanowi załącznik Nr 1, który znajduje się do
wglądu w aktach Oddziału.
W I półroczu 2006r. dokonano zakupów następujących urządzeń:
- 2 szt. komputerów oraz rzutnik multimedialny
- 1 komputer z SITN – PZN za symboliczną kwotę tj. 10 zł. dla potrzeb KK
- przeniesiono alarm z I piętra do obecnych pomieszczeń
- zmieniono drzwi wejściowe i założono nowe zamki
- pomalowano ściany i wycyklinowano podłogi
- zapłacono za wykonanie drzwi wejściowych do sali konferencyjnej
/kawiarnianej/NOT
Pozyskano nowego członka wspierającego – firmę „SONEL S.A.” – Świdnica,
która wpłaciła składkę na konto Oddziału w wysokości 1.500zl.
Propozycję członkowstwa wspierającego otrzymała również Spółka „ZD – Projekt”.
Na stronie internetowej naszego Oddziału można promować działalność różnych firm
i spółek.
Dopracowania wymaga sprawa odpłatności za kursy prowadzone przez
Oddział SEP i wynagrodzenia dla wykładowców
Kol. B. Niżnik omówił stan opłacalności składek przez członków indywidualnych i
wspierających. Zaapelował do Prezesów Kół, które dotychczas nie opłaciły składek o
jak najszybsze uregulowanie.
Pani Księgowa przedstawiła zebranym przewidywany plan wpływów i wydatków
Oddziału Nowohuckiego SEP na rok 2007, który w założeniach jest zbliżony do planu
w roku 2006. Niniejszy plan stanowi załącznik Nr 2. który znajduje się w aktach
Oddziału.
Kol. K. Zięba podziękował p. Grażynie Kalinie i Kol. Bogdanowi Niżnikowi za
opracowanie i przedstawienie wyników finansowych za półrocze 2006r. i założeń do
planu finansowego na rok 2007r
Ad.II.3.
WZD SEP odbył się w dniach 23 – 25.czerwca 2006r.
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w kadencji 2002 – 2006r. przedstawił
ustępujący Prezes SEP prof. S. Bolkowski.
Prezesem SEP na kadencję 2006 – 2010r. został wybrany dr hab. Inż. Jerzy Barglik
– prof. Politechniki Śląskiej.
Poza częścią oficjalną i obradami, delegaci i goście uczestniczyli w koncercie
w Filharmonii Łódzkiej.
Następnego dnia tj. 24 czerwca uczestnicy Zjazdu - uczestniczyli w wycieczce
technicznej do fabryki transformatorów ABB oraz do jednej z Łódzkich
elektrociepłowni
Wieczorem odbyło się spotkanie koleżeńskie, podczas którego Prezes J.
Barglik ogłosił pierwsze decyzje kadrowe w SEP-ie dotyczące funkcji Sekretarza
Generalnego – powierzył tę funkcję kol.Jolancie Arendarskiej. Z OZW.
Podczas posiedzenia Zarządu w dniu 26.09.2006r. uczestnicy zobaczyli film
wykonany przez Kol. J. Molendę, który zawierał obszerne fragmenty przebiegu
XXXIII WZD SEP w Łodzi.
XXXIII WZD SEP wyraża przekonanie, że głównym wyzwaniem dla SEP-u w
najbliższej przyszłości jest aktywny udział wszystkich członków Stowarzyszenia w
procesie dostosowania gospodarki polskiej, zwłaszcza w obszarze szeroko
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rozumianej elektryki dla wymagań wynikających zarówno z członkowstwa Polski w
Unii Europejskiej, jak i zagwarantowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.
Do priorytetowych zadań SEP należeć powinno propagowanie i
współtworzenie niezbędnej infrastruktury i rozwiązań, które zapewniają szybki wzrost
gospodarczy Polski oraz jej bezpieczeństwo energetyczne.
W szczególności należy postulować i promować rozwój infrastruktury technicznej,
prawnej i instytucjonalnej, który umożliwi:
- skuteczne wykorzystanie polskiego potencjału naukowo-badawczego do rozwijania
i stymulowania przedsiębiorczości Polaków w tym członków SEP,
- powszechne korzystanie z możliwości infrastruktury telekomunikacyjnej zwłaszcza
internetowej,
- proekologiczną modernizację istniejącej energetyki zawodowej,
- rozwój energetyki wykorzystującej energię jądrową, odnawialne źródła energii,
modernizację i rozbudowę sieci dystrybucyjnych, a także sieci przemysłowej.
Zjazd deklaruje poparcie dla kierunków rozwoju elektrotechniki zawartych w
materiałach Zjazdowych – wieloletniego programu „Doskonalenie systemów
wytwarzania i użytkowania energii elektrycznej w celu poprawy ich właściwości
ekonomicznych, technicznych i środowiskowych.
Realizacja zadań stojących przed SEP wymaga dostosowania do nowych wyznań
samego Stowarzyszenia i form jego działania, a także wyraźnej zmiany zasad i form
pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową Stowarzyszenia.
AD.II.4.
Działalność Komisji Kwalifikacyjnych przy naszym Oddziale omówił Przewodniczący
Oddziałowej Rady Nadzorczej ds. KK kol. Zygmunt Wdówka, który powiedział:
W nowej kadencji funkcjonuje 4 KK, a mianowicie:
- dwie komisje ds. energetycznych t.j. 179 i 279
- dwie komisje ds. elektrycznych t.j. 191 i 278
Przewodniczącym KK 179 jest kol. W. Kaszewski, a Sekretarzem Kol. T . Marcowski
Przewodniczącym KK 279 jest kol. W. Rejman a Sekretarzem jest kol. J. Dyb
Przewodniczącym KK 191 jest kol. R. Maciak, a Sekretarzem Kol. S. Popławski
Przewodniczącym KK 278 jest kol. J. Molenda, a Sekretarzem kol. K. Mazur.
Praca wszystkich KK była wizytowania przez członków ORN/KK. Nie stwierdzono
niedociągnięć w pracy wizytowanych Komisji.
Uwagi wnosi KK Nr 179, która wyraża niezadowolenie co do małej ilości
egzaminowanych kandydatów przez wyżej wymienioną Komisję.
Zagadnienie to było już omawiane w poprzedniej kadencji , ale KK 179 nie podjęła
się sprawdzania kwalifikacji pracowników w OSZ w Wieliczce z uwagi na dojazd.
Ustalono wówczas, że Komisja179 będzie sprawdzać kwalifikacje pracowników ze
spółek wywodzących się z Huty.
W tej sprawie przeprowadzona zostanie rozmowa z Komisja 179 przez Prezesa
Oddziału.
ORN/KK planuje w IV kwartale odbyć spotkanie z Przewodniczącymi i Sekretarzami
KK.Ad.II.5.
Informację o pracach między zebraniami oraz sprawy bieżące - omówili:
Kol. K. Zięba:
- poinformował, że Koło SEP przy firmie „Skamer-ACM” zajęło III miejsce / gr. A/
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w konkursie„Na najaktywniejsze koło SEP” organizowanym przez ZG SEP.
Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w dniu 28.09.2006r. w Warszawie.
W uroczystości uczestniczyć będą kol. Kol. K.Zięba, Sł. Gawęda.
- Stowarzyszenie SITPH w VI 2006r. uzyskało osobowość prawną. Aktualnie trwają
konsultacje pomiędzy Prezesami Oddziałów SITPH i SEP w sprawie
funkcjonowania Domu Technika w Nowej Hucie. Prowadzone są również rozmowy
pomiędzy kol. W. Mierzowskim, a księgową Oddziału SEP p. Grażynką Kaliną w
sprawach finansowych,
- postanowiono zamówić „Terminarz Technika” – NOT na rok 2007 w ilości 500 szt.
na dotychczasowych zasadach t.zn. 50% wartości płacą koła a 50% Oddział.
- w dniu 23.09.2006r. odbyła się wycieczka uczestników SEP /13 osób/ do
„Elektrociepłowni Łęg” edycja 2006r pod hasłem „Inwestycja proekologiczna w EC
Łęg”, a następnie spotkanie z Zarządem Koła SEP nr 60 przy EC Kraków.
-przedstawił pierwsze drukowane komputerowo zaświadczenie kwalifikacyjne oraz
zarys programu SWPOSEP2006 umożliwiających również gromadzenie danych
zdających wraz z ich analizą.
Kol. J.Krzeczowski poinformował, że uczestniczył w posiedzeniu Rady Ośrodka
Rzeczoznawstwa SEP w Krakowie, które odbyło się 25.09.2006r. i było poświęcone:
 -wyniki finansowe Ośrodka za 8 miesięcy 2006r. są zadawalające i mają
tendencję wzrostową,
 - rozpatrzono wnioski o nadanie tytułu oweryfikatora w Dziale 08 /IiUE/,
 - rozpatrzono wnioski o nadanie tytułu Rzeczoznawcy w Dziale 08 /IiUE/.
W Ośrodku Rzeczoznawstwa w Krakowie wykonują prace rzeczoznawcy , specjaliści
i weryfikatorzy.
Kol. B. Niżnik
- zaprosił zebranych na spotkanie z przedstawicielami firmy „LUMEL”, która
odbędzie się 17.10.2006r. o godz. 10.oo w Domu Technika w Nowej Hucie.
Organizatorem spotkania jest firma SKAMER – ACM oraz Koło SEP przy tej Firmie.
- przedstawił projekt Uchwały Zarządu Oddziału Nowohuckiego SEP z dnia
26.09.2006r. w sprawie podziału zysku za rok 2005.
„Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego Nr 57 z dnia 06.06.2006r.w sprawie
podziału zysku za rok 2005 Zarząd Oddziału Nowohuckiego SEP postanawia
zysk z działalności gospodarczej za rok 2005 w kwocie 71.939,65 przeznaczyć
na:
- cele statutowe SEP
61.939,65
- odpis na fundusz socjalny 1.000,oo”
Uchwała Zarządu Oddziału w sprawie podziału zysku za rok 2005 został
przyjęta przez zebranych jednogłośnie.
Pani Ludmiła Dyszy wręczyła zebranym:
- INPE
- Biuletyn informacyjny „Spektrum”
- Plan posiedzeń Z/O i Prezydium na IV kwartał 2006r.
Protokołował: mgr Stefan Szyller

PREZES ODDZIAŁU
Inż. Krzysztof Zięba
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