AKTUALNOŚCI 30 stycznia 2018 r.
POSIEDZENIE ZESPOŁU EKSPERTÓW SEP
W Warszawie w gmachu NOT, odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu Ekspertów SEP.
W posiedzeniu udział wzięli: Prezes SEP Piotr Szymczak, Sekretarz Generalny SEP Jacek Nowicki,
przedstawiciel NOT Ryszard Marciniak, przewodniczący Rady Naukowo-Technicznej Andrzej Sikora,
przewodniczący Rady Izby Rzeczoznawców SEP Andrzej Skorupski oraz grono zaproszonych kandydatów
do Zespołu Ekspertów SEP z całej Polski. Z OZW SEP udział wziął Krzysztof Borkiewicz.
Posiedzenie otworzył i prowadził prezes Piotr Szymczak. Na wstępie zwrócił uwagę na konieczność zmian
w naszym stowarzyszeniu w kierunku dostosowania jego struktury i zasad działania do czołowych
organizacji takich jak VDE czy IEEE. Powołanie Zespołu Ekspertów to jeden z wielu kroków zmierzających
w tym kierunku. Ma on spożytkować potencjał stowarzyszenia, dostosować działania do standardów
międzynarodowych oraz ukierunkować działania na możliwości i potrzeby każdego członka, a tym
samym nawiązać do tradycji naszego stowarzyszenia.
Na przewodniczącego Zespołu Ekspertów SEP prezes powołał kolegę Juliusza Talarczyka, na funkcję
zastępcy kolegę Andrzeja Werkowskiego, na skarbnika kolegę Macieja Bylica, a na sekretarza kolegę
Janusza Jakubowskiego. W dalszej części posiedzenia kolega Juliusz Talarczyk przedstawił w prezentacji
multimedialnej misję, wizję i zadania strategiczne, jakie widzi przed Zespołem Ekspertów. Misję, jaką
nakreślił to przede wszystkim „zapewnienie znaczącego wpływu środowiska polskich elektryki na
kierunki i tempo rozwoju gospodarczego naszego kraju”.
Po w/w prezentacji nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów powołania i honorowych legitymacji 44
ekspertom. W tym zaszczytnym gronie znalazł się również przedstawiciel naszego Oddziału kolega
Krzysztof Borkiewicz. Otrzymał on legitymacje oznaczoną numerem 6. W dalszej części posiedzenia
krótką informację na temat działalności Rady Naukowo-Technicznej przedstawił jej przewodniczący
podkreślając znaczenie Rady w spinaniu działalności 15 komitetów i 10 sekcji działających w strukturze
SEP. Kolejnym punktem była prezentacja kolegi Arkadiusza Malkowskiego na temat sprawozdania
z I etapu prac nad strategią SEP i badaniami diagnostycznymi.
Na zakończenie posiedzenia głos zabrał prezes Piotr Szymczak. Podzielił się informacjami na temat
przygotowań do XXXVIII Walnego Zjazdu Delegatów, który odbędzie się w czerwca w Poznaniu,
o przygotowaniach do Jubileuszu 100-lecia SEP, a także o przygotowaniach do III Kongresu Elektryki
Polskiej planowanym na początek kwietnia 2019 roku.
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