AKTUALNOŚCI 1 lutego 2018 r.
WALNE ZEBRANIE KOMITETU AUTOMATYKI ELEKTROENERGETYCZNEJ
W dniach 1 lutego 2018 roku w Gmachu NOT przy ul. Czackiego 3/5
w Warszawie, w sali im. Mieczysława Pożaryskiego odbyło się Walne
zebranie Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej (dalej KAE).
Zebranie zaszczycił swoją osobą Prezes Stowarzyszenia Elektryków
Polskich Piotr Szymczak. Przewodniczący KAE Eugeniusz Rosołowski
dokonał otwarcia zebrania oraz serdecznie powitał Prezesa SEP
i przybyłych członków KAE. Zaproponował również wybór
przewodniczącego Zebrania. W wyniku głosowania przewodniczącym
został Krzysztof Borkiewicz, który niezwłocznie przejął dalsze
prowadzenie zebrania. W pierwszej kolejności przedstawił planowany
Symbol Komitetu Automatyki
porządek zebrania, a następnie udzielił głos Prezesowi SEP.
Elektroenergetycznej.
Piotr Szymczak w ciepłych słowach zaprezentował własną ocenę
działalności KAE podkreślając bardzo dużą aktywność Komitetu, staranne przygotowywanie corocznych
konferencji i seminariów, bardzo dobre efekty merytorycznej i gospodarczej działalności KAE. Omówił on
również zrealizowane i będące w realizacji zadania stowarzyszenia
oraz planowane działania, w tym przygotowania do Walnego
Zjazdu Delegatów SEP i obchodów Jubileuszu 100-lecia SEP. Na
zakończenia swojego wystąpienia jeszcze raz podkreślił, że bardzo
wysoko ocenia działalność Komitetu jako całości, ale także
aktywność poszczególnych członków KAE. Dowodem tego było
wyróżnienie przez Prezesa SEP okolicznościowymi odznaczeniami
oraz medalami stowarzyszeniowymi następujących osób: Sylwia
Wróblewska. Krystyna Przedmojska, Eugeniusz Rosołowski
i Ryszard Migdalski. Oddział Zagłębia Węglowego SEP wyróżnił
dodatkowo Ryszarda Migdalskiego medalem Zbigniewa
Białkiewicza. W dalszej kolejności Walnego Zebrania
Przewodniczący KAE złożył obszerne i bardzo ciekawe
Przewodniczący KAE i Prezes SEP
sprawozdanie z prac KAE w okresie mijającej kadencji. Uczestnicy
zebrania z dużą uwagą i zainteresowaniem wysłuchali
sprawozdania. Przewodniczący Walnego zebrania poddał pod głosowanie wniosek o udzielenie
absolutorium ustępującemu Prezydium KAE.
Powyższy wniosek został jednogłośnie przyjęty
i zaaprobowany oklaskami przez uczestników Walnego zebrania. Zgodnie z przyjętym programem
przewodniczący zebrania zaproponował wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wyborczej. Zgłoszeni
kandydaci do prac w komisjach uzyskali akceptacje uczestników dzisiejszego zebrania i rozpoczęli prace.
Ustalono, że na sali jest obecnych 24 członków KAE na ogólną liczb 140. Ze względu na brak wymaganego
kworum przewodniczący zebrania ogłosił zamkniecie zebrania, krótką przerwę i podał termin kolejnego
Walnego zebrania na którym głosowanie będzie
odbywać się już zwykłą większością głosów.
W wyznaczonym terminie rozpoczęło się kolejne
Walne zebranie pod przewodnictwem Krzysztofa
Borkiewicza.
W
wyniku
przeprowadzonego
głosowania jednogłośnie przyjęto, że wszystkie dalsze
głosowania, za zgodą wszystkich obecnych, będą
jawne. Rozpoczęta od przyjmowania zgłoszeń na
przewodniczącego KAE. Zgłoszona została tylko jedna
kandydatura Eugeniusza Rosołowskiego. Kandydat
wyraził zgodę, a w głosowaniu uzyska 100 % głosów.
Następnie zebrano dziewięciu kandydatów do
Prezydium KAE.
Uczestnicy Walnego Zebrania KAE w trakcie obrad.

Zaproponowani kandydaci wyrazili zgodę, a w wyniku głosowania zostali jednogłośnie wybrani: Krzysztof
Borkiewicz, Ryszard Kowalik, Marcin Lizer, Ryszard Migdalski, Jan Osik, Henryka Ostrowska, Anna Seliga,
Sylwia Wróblewska, Krzysztof Woliński.
Dodatkowo uczestnicy Walnego zebrania KAE jednogłośnie wybrali Bohdana Synala, wieloletniego
przewodniczącego Komitetu, na Honorowego Członka Prezydium KAE.
Przewodniczący
zebrania
pogratulował
wybranym
zaufania
i
jednomyślności
uczestników Walnego zebrania i życzył
sukcesów w okresie kadencji 2018-2012.
Jednocześnie podziękował obu Komisją i ogłosił
ich rozwiązanie. Kolejnym punktem programu
zebrania była ożywiona dyskusja w kwestii
programu konferencji przewidywanych na 2018
rok. Zgłoszono szereg wniosków nad
rozpracowaniem których pochyli się nowe
Prezydium KAE. W dalszej części uczestnicy
wysłuchali referatu przygotowanego przez
Marcina Lizara pod tytułem: „Aktualne
zagadnienia dotyczące prac Komitetu Studiów
Wybrane Prezydium KAE na kadencje 2018-2012
Automatyki i Zabezpieczeń B5 CIGRE. Na
zakończenie Walnego zebrania głos zabrał nowy przewodniczący KAE Eugeniusz Rosołowski dziękując za
wybór oraz trafny skład Prezydium KAE. Przewodniczący zebrania podziękował wszystkim uczestnikom
Walnego zebrania KAE za udział w zebraniu i ogłosił zakończenie zebrania.
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