Protokół Nr 6/ZO/2006-2010r.
z posiedzenia rozszerzonego Zarządu Oddziału Nowohuckiego SEP odbytego
w dniu 25.09.2007 r.
I. Obecni kol. Kol.

Krzysztof Zięba - Prezes Oddziału
J.Molenda, K.Kromin, F.Łasak, J. Morawski,
B. Niżnik, A. Pilacińska, T. Płonczyński, S. Popławski,
M.Surma, S. Szyller
J.Zelek – Przewodniczący OKR
M.Wiechniak –członek OSK

Prezesi Kół:
ZG
„Seniorów”
ZM
MPEC
Philips Morris
Skamer ACM
ZSE nr 2

- wz. Zb.Sukiennik
- J. Morawski
- H.Wiechniak
- B. Fudal
- S. Popławski
- B. Niżnik
- M.Skirło

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 2007r., który przedstawia się następująco:
1. Przyjęcie protokołu nr 5/ZO/2006-2010 z posiedzenia Zarządu Oddziału
odbytego w dniu 12.06.2007 r.
2. Omówienie wyników finansowych Oddziału za I półrocze 2007 r.
3. Praca Komisji Historycznej Oddziału oraz Referatu ds. Młodzieży.
4. Analiza układu rozruchowego z rozrusznikiem wiroprądowym silnika WN o
mocy 3,2 MW.
5. Informacja o pracach między zebraniami i sprawy bieżące
III. Przebieg zebrania i podjęte ustalenia
Ad.II.1.
Odczytany przez Sekretarza Oddziału protokół nr 5/ZO/2006-2010 z posiedzenia
Zarządu Oddziału SEP odbytego 12.06.2007 r. przyjęto bez zastrzeżeń.
Ad.II.2.
Wyniki finansowe Oddziału Nowohuckiego SEP za I półrocze 2007 r. omówił
Skarbnik Oddziału kol.B.Niżnik. Działalność finansową Oddziału przedstawia
załącznik do protokołu obejmujący zbiorcze wyniki działalności statutowej oraz
gospodarczej. Z analizy załącznika wynika, że rozliczenie działalności ON SEP za I
półrocze jest dodatnie.
Ad.II.3.
Pracę Komisji Historycznej Oddziału omówił jej Przewodniczący kol. J.Morawski.
Kronika i fotokronika a nawet wideokronika Oddziału prowadzona jest bieżąco.
Kol.J.Morawski jest członkiem Centralnej Komisji Historycznej ZG SEP. Zebrania tej
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Komisji odbywają się jeden raz na kwartał. Głównym zadaniem Komisji Historycznej
jest utrwalanie pamięci o działalności SEP poprzez:
 opracowanie monografii wydawniczej stowarzyszenia SEP,
 opracowania i wydawanie reprintów danych opracowań,
 prowadzenie kroniki ważnych wydarzeń SEP.
W ostatnim okresie ukazały się:
 opracowanie książkowe z okazji 70-lecia elektryfikacji PKP w Polsce,
 album firmy K.Szpotańskiego (ZWAR) przy pomocy firmy ABB,
 kilka reprintów z XIX wieku (między innymi na temat porażeń prądem
elektrycznym),
 Politechnika Warszawska umieściła na swoich stronach internetowych
przedruki „Przeglądy Elektrotechnicznego „ z czerwca 1939 r z okazji XXlecia SEP,
 opracowany został medal inż. Doliwo-Dobrowolskiego pioniera zastosowań
prądu 3-fazowego, silnika asynchronicznego, transformatora itp..
 planuje się opracowanie i wydanie pamiątkowego medalu inż. Alfonsa
Hoffmana –współtwórcy polskiej elektrotechniki.
Komisja Historyczna przy ZG SEP ma trudności finansowe (brak sponsorów), co
znacząco wpływa na działalność tej agendy.
Działalność Referatu ds. Młodzieży omówiła jego Przewodnicząca
kol.A.Pilacińska.
Młodzież ZSE nr 2 uczestniczy w seminariach organizowanych przez Zarząd
Oddziału nowohuckiego SEP, podczas którego zapoznają się z danymi
zagadnieniami technicznymi oraz działalnością stowarzyszenia. Uczniowie kilku klas
tego zespołu szkół zwiedzała zakład Philips Morris Polska S.A. zapoznając się z
urządzeniami technicznymi oraz technologią produkcji w tym zakładzie.
4-ch uczniów tego zespołu szkół zakwalifikowało się do szczebla okręgowego
Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej. Członkowie koła SEP ZSE nr 2
przeprowadzili szkolenie mające na celu przygotowanie tegorocznych absolwentów
technikum do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia w zakresie eksploatacji
urządzeń elektrycznych na napięcie do 1 kV. Nie odbył się konkurs dla uczniów
gimnazjum w zakresie „bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych” z powodu braku
zgłoszeń. Oddział Nowohucki rozesłał zaproszenia do gimnazjum nowohuckich w
październiku 2006 r.
Prezes podziękował autorom za przygotowanie omówień prowadzonych przez nich
agend.
AD.II.4.
W ramach planu pracy Oddziałowej Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych
kol. J.Molenda przeprowadził prezentację pt. „Analiza układu rozruchowego z
rozrusznikiem wiroprądowym silnika WN o mocy 3,2 MW”.
Krótko przedstawił zasadę pracy urządzenia (wykorzystanie zjawiska prądów
wirowych w litych materiałach ferromagnetycznych dławików składających się na
rozrusznik) oraz cechy użytkowe tego rozwiązania na przykładzie napędu sprężarki
tlenowej a także osiągnięte efekty ekonomiczne. Dwukrotnie zmniejszył się prąd
rozruchu a nakłady na tą inwestycję zwróciły się po 8-iu miesiącach pracy.
Prezes podziękował za wnikliwe omówienie i przeprowadzenie prezentacji
multimedialnej tego współczesnego rozwiązania technicznego mając nadzieje, że
podobne opracowania towarzyszyć będą kolejne zebraniom zarządu poszerzonego.
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Ad.II.5.
Informację o pracach między zebraniami oraz sprawy bieżące - omówili:
kol. K. Zięba:
- dokonał pokazu filmu z uroczystości Ogólnopolskiego Dnia Elektryka, które odbyły
się w Warszawie w dniu 14 czerwca 2007 r.,
- przedstawił zarys Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej SEP „Bezpieczny kontakt
z elektrycznością”. Do akcji włączyła się Policja i Straż Pożarna. Przedstawiciel
Komendy Miejskiej Policji przeprowadzał wstępną rozmowę na temat dalszych
wspólnych działań z Prezesem Oddziału,
- podczas V Rady Prezesów odbywającej się w Zamościu w dniach 5-8.09.2007 r.
Prezes ZG SEP przedstawił stronę internetową dla Prezesów Oddziałów zgsep.pl
w celu publikacji materiałów, sprawozdań, planów w celu usprawnienia ich
dystrybucji a tym samym poprawy przepływu informacji stowarzyszeniowej,
- w dniu 19 grudnia 2007 r. odbędzie się w Warszawie NZD SEP, a w 2009 roku
planowane są obchody 90-lecia SEP,
- 8 września 2007 r. odbyły się Dni Otwarte Elektrociepłowni Kraków –Łęg, w których
uczestniczyli przedstawiciele naszego Oddziału, a w dniu 22 września 2007 r. Prezes
ON SEP wziął udział w posiedzeniu Sekcji Energetycznej OK SEP organizowanej
przez koło nr 60 SEP przy EC Kraków,
- w dniu 20 września 2007 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Wieliczce odbyła
się uroczysta inauguracja roku szkoleniowego, w którym uczestniczyli
przedstawiciele naszego Oddziału na czele z Prezesem.
kol.B.Niznik :
- przedstawił projekt Uchwały Zarządu Oddziału Nowohuckiego SEP z dnia
25.09.2007 r. następującej treści:
„Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego SEP nr 54 z dnia 17.05.2007 r. w
sprawie w podziału zysku za rok 2006, Zarząd Oddziału Nowohuckiego SEP
postanawia zysk netto z działalności gospodarczej za rok 2006 w kwocie
80.058,53 zł przeznaczyć na:
- cele statutowe w kwocie 79.058,53 zł,
- odpis na fundusz socjalny w kwocie 1.000,00 zł”.
Członkowie Zarządu Oddziału zatwierdzili jednogłośnie powyższą uchwalę.

Protokołował: mgr Stefan Szyller

PREZES ODDZIAŁU
inż. Krzysztof Zięba
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