Kraków, 21.03.2006 rok
PROTOKÓŁ
z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów
Oddziału Nowohuckiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
odbytego w dniu 21 marca 2006 roku
Walne Zgromadzenie Delegatów otworzył kol. Józef Krzeczowski – Prezes
Oddziału – witając na wstępie przybyłych gości w osobach:
- mgr inż. Janusz Kłodos
- mgr inż. Jacek Róg
- mgr inż. Andrzej Curyło
- mgr inż. Jacek Woliński
- mgr inż. Jerzy Herdan

- Wiceprezes SEP
- Prezes OR FSNT – NOT Nowa Huta
- Kierownik Zakładu Energetycznego-POLAND
- Dyrektor Mittal Steel S.A. Nowa Huta
- Prezes Stalprodukt – Serwis

a także pozostałych zaproszonych gości, wszystkich delegatów, Koleżanki i Kolegów
przybyłych na zebranie.
Prezes Oddziału SEP omówił krótko mijający czteroletni okres sprawozdawczo
– wyborczy, rozpoczynając od przejęcia funkcji Prezesa po zmarłym kol. Stanisławie
Szelidze, którego śladami zamierzał podążać do utrzymania pozycji Oddziału i
dalszego jego rozwoju, co mu się udało. Oddział nasz jest nadal w czołówce – jeśli
chodzi o wyniki działalności w kraju i tuż za Oddziałem Krakowskim, z którym
współpraca układa się wzorowo. Osiągnięcia były możliwe dzięki rzetelnej pracy
całego Zarządu, Prezydium, Kół, Sekcji Naukowo – Technicznych, Komisji
Egzaminacyjnych, Biura Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Dobra
była współpraca z Zarządem Głównym SEP, którego przedstawicielowi wyraża
podziękowanie. To samo można powiedzieć o współpracy z Federacją Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych w Nowej Hucie i Krakowie, Dyrekcją MITTAL STEEL
– Poland, Izbą Budownictwa oraz bratnimi organizacjami technicznymi w naszym
rejonie. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do osiągnięć Oddziału
za minione 4 lata należą się zasłużone podziękowania, a dodatkowo kilku kolegom,
którzy byli pomocni przy pracach związanych z przeniesieniem naszej siedziby do
pomieszczeń na parterze – Koledzy: St. Szyller, Z. Dobek, K. Kromin, T. Płonczyński,
St. Płonczyński, St. Stanek, St. Popławski, T. Matuszyński, B. Niżnik, Z. Wdówka.
Prezes Oddziału SEP zaproponował następnie na Przewodniczącego Zgromadzenia kol. Jerzego Molendę a na Sekretarza kol. Zygmunta Wdówkę. Podane
wyżej kandydatury zostały jednogłośnie zaakceptowane przez Zgromadzenie.
Przewodnictwo obrad przejął następnie J. Molenda, który dziękując za
zaufanie powiedział, że funkcję Przewodniczącego Zebrania spełnia już po raz trzeci
i postara się o sprawne prowadzenie. Przypomniał też zasady czekających nas
wyborów.
Następnie J. Molenda zawnioskował uczczenie minutą ciszy pamięć Kolegów
zmarłych w mijającej kadencji, tj. w latach 2002 – 2006, a wymienionych w
załączniku Nr 1.
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Z kolei Przewodniczący zebrania zaproponował następujący porządek
spotkania:
1. Otwarcie Zgromadznie.
2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
3. Wręczenie odznaczeń.
4. Wybór Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału za lata 2002 – 2006.
6 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
8. Dyskusja.
9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.
10. Wybór nowych władz Oddziału oraz delegatów na XXXIII WZD SEP w Łodzi.
11. Przyjęcie Uchwały i zamknięcie obrad.
Ad pkt. 2
Przewodniczący przypomniał, że obowiązuje nas przedstawiony Regulamin obrad
i czy są ewentualne zastrzeżenia lub uwagi do jego treści. Wobec braku uwag
przeprowadzono jawne głosowanie, w którym jednogłośnie regulamin przyjęto
(Regulamin – patrz załącznik Nr 2).
Ad pkt. 3
Przewodniczący zebrania poprosił kol. Z. Dobka – Wiceprezesa Oddziału o
odczytanie nazwisk odznaczonych kolegów i o wejście ich na podium. Wręczenia
odznaczeń dokonali: przedstawiciel ZG SEP – Wiceprezes Janusz Kłodos oraz
Prezes Oddziału kol. J. Krzeczowski. Gratulacje odznaczonym złożył przewodniczący
WZDO kol. J. Molenda, który też wyjaśnił, że Srebrne Odznaki Honorowe SEP
zostaną wręczone w macierzystych Kołach. Niestety nie zdążono na czas załatwić
naszych wniosków o Odznaki Honorowe NOT (lista odznaczonych – załącznik Nr 3).
Kol. J. Molenda podziękował Prezesowi Oddziału za starania o uzyskanie odznaczeń
dla członków Oddziału, a równocześnie w dowód uznania za całokształt pracy w
naszym Oddziale wręczył Prezesowi okolicznościowy Album z podpisami
najbliższych współpracowników.
Ad pkt. 4
Przewodniczący zebrania omówił następnie czekające nas wybory i jeszcze przed
wyborami wymaganych Komisji poinformował zebranych o zasadach obowiązujących
w tym zakresie. Następnie zaproponował następujących kandydatów:
Do Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej: Edward Tomza, Roman Sobucki, Grzegorz
Mirecki.
Do Komisji Wnioskowej: Kazimierz Kromin, Jerzy Wadowski, Jerzy Gierz
(propozycja z sali).
Wszyscy wyżej wymienieni kandydaci zostali wybrani w głosowaniu jawnym i jednogłośnie.
Po wyborze, Komisja Wyborczo – Skrutacyjna udała się do sali celem podjęcia pracy.
W chwilę później nadeszła informacja, że Komisji przewodniczyć będzie kol. Edward
Tomza.
:
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Ad pkt. 5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału SEP za okres 2002 – 2006 wygłosił
Sekretarz Oddziału kol. Stefan Szyller. Sprawozdanie to stanowi załącznik Nr 4 do
niniejszego protokółu.
Po wygłoszeniu Sprawozdania, głos na krótko zabrał Przewodniczący Komisji
Wyborczo – Skrutacyjnej kol. Edward Tomza, który poinformował, ża na sali obecnych
jest 40 członków z mandatami wyborczymi, co w stosunku do wszystkich uprawnionych
do głosowania – 45 osób stanowi 89 %, więc zebranie jest prawomocne. Wybory będą
przeprowadzane w trybie tajnym.
Ad pkt. 6
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący kol. Jan Zelek.
Stanowi ono załącznik Nr 5 do niniejszego protokółu. Następnie Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej zaproponował przyjęcie Sprawozdania Zarządu Oddziału
z działalności za ubiegłą kadencję i udzielenie absolutorium dla Prezesa i ustępującego Zarządu
Ad pkt. 7
Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego przedstawił jego przewodniczący
kol. Stanisław Stanek, który poinformował zebranych, że zdyscyplinowanie wszystkich
członków jest wysokie, a świadczy o tym brak wniosków z tego zakresu.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokółu.
Następnie głos zabrał przewodniczący WZDO pytając o ewentualne uwagi do
złożonych Sprawozdań. Wobec braku głosu ze strony zebranych, poinformował
o sposobie głosowania i zakresie wyborów, zgłaszając ze strony ustępującego
Zarządu następujące kandydatury:
1. Kandydat na Prezesa Oddziału:
kol. Krzysztof Zięba
2. Kandydaci na członków Zarządu Oddziału
1. Zygmunt Dobek
2. Sławomir Gawęda
3. Kazimierz Kromin
4. Józef Krzeczowski
5. Fryderyk Łasak
6. Jerzy Molenda
7. Jerzy Morawski
8. Bogdan Niżnik
9. Alina Pilacińska
10. Tadeusz Płonczyński
11. Stefan Popławski
12. Mieczysław Surma
13. Stefan Szyller
3. Kandydaci na członków Komisji Rewizyjnej
1. Ryszard Miś
2. Andrzej Tomana
3. Jan Zelek
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4. Kandydaci na członków Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego
1. Stefan Kapusta
2. Marian Kukuryk
3. Henryk Wiechniak
5. Kandydaci na Walny Zjazd Delegatów SEP - Łódź
1. Józef Krzeczowski
2. Jerzy Molenda
3. Tadeusz Płonczyński
4. Stefan Szyller
Wobec braku innych propozycji ze strony zebranych, przewodniczący WZDO poprosił
przewodniczącego Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej o przeprowadzenie wyborów
(w głosowaniu tajnym).
Ad pkt. 8 Dyskusja
W dyskusji udział wzięli:
Kol. Janusz Kłodos – informując, że występuje tu w podwójnej roli – po pierwsze jako
Wiceprezes Zarządu Głównego SEP, gdyż sam Prezes SEP prof. St. Bolkowski ze
względu na inne bardzo ważne okoliczności nie mógł osobiście przybyć, zle
przekazuje życzenia owocnych obrad; po drugie w zastępstwie Prezesa Oddziału
Krakowskiego SEP – kol. Jana Strzałki, w imieniu którego przekazuje najlepsze
życzenia od Oddziału Krakowskiego. Kol. J. Kłodos wysoko ocenił pracę naszego
Oddziału, podkreślając jego uplasowanie się w pierwszej dziesiątce najlepiej
pracujących Oddziałów w kraju. Podkreślił dobrą współpracę z Oddziałem Krakowskim
i wyraził nadzieję, że także stosunki z Kombinatem (MITTAL-STEEL Poland S.A.)
będą się układać coraz lepiej. Omówił także po krótce sytuację przedwyborczą
Prezesa SEP oraz ZG – co ma nastąpić na WZD w Łodzi,
W drugiej części swojego wystąpienia omówił też sprawy związane z działalnością
Komisji Kwalifikacyjnych oraz powoływaniem nowych.
Kol. Wiesław Mierzowski (SITPH) - stwierdził, że podobnie jak jego przedmówca
reprezentuje dwie organizacje: SITPH, którego Prezes Jacek Woliński powinien
nadejść lada chwila oraz Zarząd Rady Krakowskiej NOT, od której przekazał Dyplom
uznania dla Oddziału Nowohuckiego. Bardzo dobrze ocenił współpracę SEP i SITPH –
tym bardziej, że działają po sąsiedzku. Życzył sukcesów w pracy nowowybranemu
Prezesowi i Zarządowi.
Kol. Jacek Róg – w imieniu Ośrodka Rejonowego NOT podziękował za dobrą
współpracę, szczególnie w ostatnich tygodniach, kiedy to miała miejsce zmiana
siedziby SEP i SITPH z pierwszego piętra na parter, informując że obecna sytuacja
pozwala liczyć na trwałość tych zmian i nadzieję na pomoc Kombinatu MITTAL –
STEEL Poland S.A.
Kol. Stefan Popławski – omówił dobrze układającą się współpracę z Krakowską Izbą
Budownictwa, w której reprezentowany jest nasz Oddział. Za zasługi poniesione przez
ustępującego Prezesa Oddziału – kol. Józefa Krzeczowskiego postawił wniosek o
nadanie Mu tytułu „Honorowy Prezes Oddziału” – taką samą godność otrzymał także
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były długoletni Prezes śp. Stanisław Szeliga. Wniosek został przyjęty jednogłośnie
przez wszystkich uczestników WZDO.
W dalszym ciągu dyskusji głos zabrali:
Kol. Józef Krzeczowski – omówił aktualną sytuacje w Oddziale, przy czym obszernie
zreferował sprawę przeprowadzki do nowych pomieszczeń, co kosztowało nas dużo
pracy i zachodów a także nakładów finansowych. Obecnie Oddział musi opłacać
wynajmowane 3 pomieszczenia (sekretariat, pokój prezesa i sala egzaminacyjna) – są
prowadzone starania o obniżenie tych opłat lub dofinansowanie ze strony MITTAL –
STEEL Poland S.A. Poinformował także o przewidywanej zmianie wystawiania
Świadectw na uprawnienia D i E i związany z tym zakup odpowiedniego wyposażenia.
Nadmienił o możliwości zdobywania uprawnień mistrza w zawodzie. Wspomniał też o
udanych obchodach 50 – lecia naszego Oddziału.
Kol. Zygmunt Dobek – omówił warunki Konkursu na najaktywniejsze Koło oraz zmiany
jakie zaszły w Regulaminie, o czym przypomniał i szerzej omówił kol. Janusz Kłodos.
Dyrektor MITTAL – STEEL Poland S.A. – Jacek Woliński – omówił starania u Prezesa
Zarządu MITTAL – STEEL Poland S.A. o utrzymanie dotychczasowej pomocy dla
Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT, która to z początkiem tego
roku została wstrzymana. Wyraził nadzieję, że ostatnie spotkanie z Szefem Koncernu
da pozytywne wyniki i że nadal te starania są czynione wspólnie przez SITPH i SEP.
Kol. Jerzy Wadowski – poinformował o zbliżających się Targach „AUTOMATYKÓW” i
zachęcił do wzięcia w nich udziału.
Kol. Tadeusz Płonczyński – zaproponował zainstalowanie w holu przy wejściu do
SEP-owskich pomieszczeń wyświetlacza, który informowałby zainteresowanych o
możliwościach dostępu do naszych pomieszczeń.
Kol. Jerzy Molenda – poparł wprowadzenie drukowanych komputerowo Świadectw
Kwalifikacyjnych, gdyż wymogi w tym zakresie rosną, konkurencja nie próżnuje, a
ponieważ czerpiemy dochód z egzaminów, to tym bardziej zobowiązuje to do
staranności i elegancji w zakresie formy zewnętrznej świadectw.
Kol. Krzysztof Zięba – zapewnił, że w przypadku wyboru na Prezesa będzie się starał
utrzymać obecną, dobrą kondycje Oddziału i liczy tu na dobrą współpracę Kolegów z
nowego Zarządu.
Ad pkt. 9
Po zakończeniu dyskusji, przewodniczący WZDO – stosownie do wniosku Komisji
Rewizyjnej – zgłosił propozycje przyjęcia sprawozdania z działalności Oddziału za lata
2002 – 2006 i udzielenia absolutorium ustępującemu Prezesowi i Zarządowi.
W głosowaniu jawnym WZDO udzieliło ustępującemu Prezesowi i Zarządowi
absolutorium zdecydowaną większością głosów i bez głosów przeciwnych.
Ad pkt. 10
Przewodniczący Komisji Wyborczo - Skrutacyjnej przedstawił wyniki głosowania:
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Wybór Prezesa
- Kol. Krzysztof Zięba - na 40 obecnych delegatów głosowało 40 – głosów nieważnych
nie było.
Wybór członków Zarządu Oddziału
Na członków Zarządu Oddziału oddano 40 głosów ważnych, nieważnych nie było.
Wszyscy kandydaci otrzymali po 40 głosów i zostali tym samym wybrani do Zarządu.
Są to kol. kol.:
1. Zygmunt Dobek
2. Sławomir Gawęda
3. Kazimierz Kromin
4. Józef Krzeczowski
5. Fryderyk Łasak
6. Jerzy Molenda
7. Jerzy Morawski

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bogdan Niżnik
Alina Pilacińska
Tadeusz Płonczyński
Stefan Popławski
Mieczysław Surma
Stefan Szyller

Wybór Komisji Rewizyjnej
Wszyscy kandydaci otrzymali po 40 głosów i zostali wybrani do Komisji Rewizyjnej. Są
to:
1. Ryszard Miś
2. Andrzej Tomana
3. Jan Zelek
Wybór Sądu Koleżeńskiego
Wszyscy zgłoszeni kandydaci otrzymali po 40 głosów i zostali wybrani do Sądu
Koleżeńskiego – są to koledzy:
1. Stefan Kapusta
2. Marian Kukuryk
3. Henryk Wiechniak
Wybór delegatów na WZD SEP w Łodzi
Zgłoszeni kandydaci otrzymali po 40 głosów każdy i zostali tym samym wybrani na
delegatów na WZD Łódź. Są to koledzy:
1. Józef Krzeczowski
2. Jerzy Molenda
3. Tadeusz Płonczyński
4. Stefan Szyller
Sprawozdanie Komisji Wyborczo - Skrutacyjnej stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego
protokółu i znajduje się w aktach Oddziału.
Ad pkt. 11
Przewodniczący Komisji Wnioskowej kol. Kazimierz Kromin przedstawił projekt
uchwały WZDO zawierający wytyczne do dalszej pracy Oddziału oraz wnioski
wskazujące sposób realizacji zamierzeń. Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do
protokółu.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Następnie głos zabrał Przewodniczący WZDO, który krótko scharakteryzował
nowo wybrany Zarząd, ciesząc się, że w skład jego wchodzą nie tylko Koledzy, ale
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także jedna Koleżanka. Złożył gratulacje i życzenia nowemu Zarządowi oraz
Prezesowi.
Życzenia przekazali także przedstawiciele:
Zarządu Głównego SEP, ORFSN-T, MITTAL – STEEL Poland S.A. oraz pozostali
goście i Koledzy.
Zamknięcie obrad
Podziękowaniem dla gości i delegatów za udział w zebraniu – nowo wybrany Prezes
Oddziału Nowohuckiego SEP – Krzysztof Zięba zamknął obrady WZDO.
Protokółował:
mgr inż. Zygmunt Wdówka

Przewodniczący WZDO
inż. Jerzy Molenda

