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Zebranie Zarządu OZW SEP
11 marca odbyło się w Domu Technika NOT –
XXIV zebranie zarządu OZW SEP. Obecne były 24
osoby w tym 12 członków Zarządu. Prezes Teresa
Skowrońska omówiła działalność Oddziału w okresie
od poprzedniego zebrania w dniu 4 lutego 2013 r.

fot. Zebrani słuchają sprawozdania z działalności OZW

Skarbnik Oddziału Teresa Machoń przedstawiła protokół z poprzedniego zebrania Zarządu, które odbyło się
4 lutego 2013 r. w PSE Południe SA w Katowicach.
Prezes OZW SEP omówiła sprawozdanie merytoryczne z działalności OZW SEP za rok 2012. Szczególną
uwagę prezes OZW zwróciła na działalność stowarzyszeniową w Kołach, w Sekcjach, w Oddziale. Podsumowała działalność Komisji Kwalifikacyjnych, działalność szkoleniową i seminaryjną oraz udział członków Zarządu OZW w pracach Zarządu Głównego
SEP. Oddział Zagłębia Węglowego liczy 1710 członków indywidualnych. Mamy 32 Koła SEP oraz 13
Członków Wspierających. W roku 2012 odbyło się 8
zebrań Zarządu Oddziału oraz w styczniu spotkanie
noworoczne dla członków OZW w Teatrze Zagłębia w
Sosnowcu.
W dniach 28-30 maja br., po raz siódmy, Oddział Zagłębia Węglowego SEP zorganizował Katowickie Dni
Elektryki. VII Katowickie Dni Elektryki odbyły się

pod Honorowym Patronatem Wojewody Śląskiego
Zygmunta Łukaszczyka, Marszałka Województwa
Śląskiego Adama Matusiewicza, Prezydenta Katowic
Piotra Uszoka i Prezesa SEP Jerzego Barglika.
Program VII Katowickich Dni Elektryki obfitował w
różnorodne imprezy. Odbyła się uroczysta sesja w
Akademii Muzycznej w Katowicach oraz X Konferencja KBE’2012. Mieszkańcy Katowic bawili się na festynie na deptaku ulicy Mariackiej w Katowicach,
dzieci i młodzież uczestniczyła w konkursie nt. bezpiecznego
użytkowania
energii
elektrycznej.
W „Energoprojekcie” – Katowice SA odbył się finał
konkursu dla młodzieży „Wiem wszystko o elektryce”.
W sobotę 26 maja została odprawiona w Kościele Mariackim msza św. w intencji elektryków, energetyków
oraz ich rodzin.
W grudniu w Bibliotece Śląskiej odbyło się uroczyste
spotkanie świąteczno-noworoczne OZW z przyjaciółmi Oddziału. W pracach ZG SEP w 2012 roku udział
brali Jerzy Barglik, Teresa Skowrońska, Tomasz Kołakowski, Aleksy Kuźnik, Teresa Machoń, Jan Kurek,
Andrzej Klaczkowski, Stanisław Walczak i Piotr Wojtas. W roku 2012 wydano 6 numerów „ŚLĄSKICH
WIADOMOŚCI ELEKTRYCZNYCH” w łącznym
nakładzie 2080 egzemplarzy. Członkowie naszego
Oddziału zostali wyróżnieni wieloma odznaczeniami
i wyróżnieniami. Zostało zorganizowanych 15 seminariów szkoleniowych w porozumieniu z ŚlOIIB,
udział w nich wzięły 599 osoby. Komisje Kwalifikacyjne przeprowadziły 3451 egzaminy kwalifikacyjne
na uprawnienia G1, G2 i G3. Ośrodek Rzeczoznawstwa przy OZW SEP wykonał w 2012 roku 27 ekspertyz, opracowań i opinii.
Sprawozdanie finansowe OZW za okres od 01.01. do
31.12.2012 r. przedstawiła główna księgowa Klaudia
Pańczyk-Tytko.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Eugeniusz Białoń przedstawił sprawozdanie Komisji, w
którym dokonano oceny działalności merytorycznej i
finansowej Oddziału. KRO w swoim sprawozdaniu
pozytywnie oceniła działalność Zarządu za duże zaangażowanie w całym obszarze działalności stowarzyszeniowej.
Sprawozdanie merytoryczne jest do wglądu w sekretariacie Biura OZW oraz na stronie internetowej OZW.
Prezes SEP Jerzy Barglik mówił na temat przygotowań
do XXXVI Walnego Zjazdu Delegatów SEP w Szczecinie. Na zakończenie swojego wystąpienie prezes
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-2wręczył kol. Zbigniewowi Marusie dyplom uznania za
50. letnią aktywną działalność w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich.
Podjęto 2 uchwały – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego OZW SEP za 2012 rok oraz
dotyczącą wyniku finansowego za rok 2012.
Kol. Zbigniew Marusa podzielił się swoimi uwagami
na temat stanu polskiej elektroenergetyki.
Na zakończenie zebrania prezes Teresa Skowrońska
jeszcze raz podziękowała wszystkim członkom OZW
SEP, którzy przyczynili się do osiągnięć Oddziału
w roku.
Teresa Machoń

Z życia OZW SEP
12 marca – udział Iwo Cholewickiego w Opolskich
XXIII Dniach Elektryki, które zorganizował Oddział
Opolski SEP we współpracy z Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej w Auli Politechniki Opolskiej. Uczestniczyło w
nich ponad 400 osób. Dziekan prof. Marian Łukaniszyn przedstawił ofertę edukacyjną Wydziału. Wśród
zaproszonych gości znalazł się prof. Roman Muszyński z Politechniki Poznańskiej, który omawiał: „dzisiejsze problemy związane z energią odnawialnymi
źródłami energii”. Uczestnicy zapoznali się z nowoczesnymi i bezpiecznymi słupami oświetleniowymi z
kompozytów, z legendą o niemieckim wynalazcy żarówki oraz „robotami humanoidalnymi”.
14 marca – udział Teresy Machoń i Jana Kurka w seminarium konsultacyjno-szkoleniowym nt. „Aktualne
problemy funkcjonowania Komisji Kwalifikacyjnych
w SEP”.
Seminarium odbyło się w Domu Technika NOT w
Warszawie. Organizatorem była centralna Komisja
Uprawnień Zawodowych i Specjalizacji Zawodowej
Inżynierów SEP.
Przewodniczący Komisji wiceprezes SEP Kol. Jan
Strzałka powitał uczestników, a sekretarz generalny
SEP Andrzej Boroń otwierając seminarium wyraził
zadowolenie z dużego zainteresowania tym tradycyjnym już wydarzeniem.
Wygłoszono pięć referatów. Pierwszy z nich pt. „Stan i
funkcjonowanie komisji kwalifikacyjnych w SEP”
wygłosił wiceprezes SEP Kol. Jan Strzałka. Wystąpienie ilustrowane było prezentacją komputerową. W
Stowarzyszeniu Elektryków Polskich działa aktualnie
100 komisji kwalifikacyjnych (stan na dzień 31 grudnia 2012 r.). W 2012 r. komisje kwalifikacyjne SEP
przeprowadziły 74 845egzaminy (w 2011 r. 76 583).
W podsumowaniu swego wystąpienia wiceprezes SEP
Kol. Jan Strzałka stwierdził między innymi, że w 2012
r. w zasadzie nie uległy zmianie warunki funkcjonowania komisji, wciąż nie ma rozporządzenia wykonawczego do nowego prawa energetycznego. Podkre-

ślił prawidłową pracę większości komisji, które działały w 49 oddziałach i w Biurze SEP. Magdalena Olender z Urzędu Regulacji Energetyki omówiła kwestie
powoływania Komisji Kwalifikacyjnych, zwróciła
uwagę na błędy popełniane podczas wystawiania
Świadectw Kwalifikacyjnych, omówiła również projektowane zmiany w prawie energetycznym dotyczące
powoływania komisji kwalifikacyjnych. Kolejnym
wystąpieniem była informacja Kol. Andrzeja Boronia
sekretarza generalnego SEP na temat międzynarodowego projektu unijnego ELEVET pt. „Przejrzystość
kształcenia zawodowego inżynierów elektryków”, którego celem jest stworzenie jednego certyfikatu dla
elektryków na poziomie europejskim według ujednoliconych wymagań. Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Igor Lange przedstawił kierunki aktualizacji
aktów prawnych dotyczące zasad stwierdzania i uznawania kwalifikacji w energetyce. Przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego Adam Ogrodnik przedstawił
Projekt działań UDT w zakresie akredytacji ośrodków
szkoleniowych i certyfikacji instalatorów OZE. Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy Jacek Czech
omówił organizację bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w świetle kontroli prowadzonych przez PIP w 2012 r. oraz zmian rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Wszystkie wystąpienia zostały wydrukowane w materiałach i zostały przekazane uczestnikom.
Opracowała Anna Wójcikowska Kierownik Działu
Naukowo-Technicznego Biura SEP

18 marca – jubileusz 75-lecia urodzin Kazimierza
Oziemblewskiego - Zasłużonego Seniora SEP. Spotkanie z tej okazji odbyło się w sali szkoleniowej Katowickiego Domu Technika. Życzenia Dostojnemu Jubilatowi w imieniu grona przyjaciół z Oddziału Zagłębia Węglowego SEP złożył Kol. Aleksy Kuźnik, jego
następca na funkcji prezesa Koła Seniorów przy Oddziale.

fot. Aleksy Kuźnik wygłasza laudację.

Kol. Kazimierz Oziemblewski w okresie 56 lat swego
członkostwa w stowarzyszeniu Elektryków Polskich

EXPRESIK NR 2(325) 15 kwietnia 2013 r.

-3pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji w kołach, Oddziałowej Sekcji Energetyki i w Zarządzie Oddziału.
W spotkaniu uczestniczył prezes SEP Kol. Jerzy Barglik, który przekazał Jubilatowi serdeczne gratulacje w
imieniu władz SEP, wręczył list gratulacyjny oraz bukiet kwiatów
21 marca - Impreza kulturalna - wyjście do Muzeum
Śląskiego w Katowicach. W imprezie uczestniczyło 12
osób. Zwiedzono wystawy „Sztuka Łotwy” oraz „Komu piekło, komu raj. Wizje Sądu Ostatecznego w plastyce nieprofesjonalne”.

fot. Na wystawie, od lewej Andrzej Keyha, Maria Keyha,
Tadeusz Wilczkiewicz (fot. Aleksy Kuźnik)

9 kwietnia – jubileusz 85-lecia Iwo Cholewickieg, redaktora naczelnego „Śląskich Wiadomości Elektrycznych”. Spotkanie odbyło się w sali prezydialnej OZW
SEP. Serdecznie życzenia złożyło grono przyjaciół
z prezesem Jerzym Barglikiem na czele.
Aleksy Kuźnik jak zwykle wygłosił laudację, którą
wszyscy obecni podpisali i która, odpowiednio oprawiona została wręczona Jubilatowi.

fot. W oczekiwaniu na przewodnika (fot. Teresa Machoń)

22 - 23 marca – udział prezes Teresy Skowrońskiej
w posiedzeniu Rady Prezesów w Bydgoszczy. Było to
12. posiedzenie Rady Prezesów SEP, któremu przewodniczyli prezes SEP prof. Jerzy Barglik i dziekan
Rady prof. Franciszek Mosiński.
W zebraniu, które odbyło się w sali konferencyjnej
Opery NOVA, uczestniczyło 35. prezesów Oddziałów
SEP oraz 2. przedstawicieli Oddziałów.
Omówiono m.in.: stan przygotowań do XXXVI WZD
SEP w 2014 r,. w Szczecinie, przygotowania do XV
ODME oraz wysłuchano informacji Kol. Zofii Miszewskiej - wiceprzewodniczącej Komitetu Głównego
Olimpiady Euroelektra o przebiegu kolejnej edycji tej
ważnego wydarzenia, ustalono terminy kolejnych spotkań Prezesa SEP z Zarządami Oddziałów SEP. Następnie Rada Prezesów jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt sprawozdania finansowego SEP za
2012 r. W końcowej części obrad wysłuchano informacji o działalności Oddziału Bydgoskiego SEP - obchodzącego jubileusz 80-lecia istnienia.
Infosepik

28 marca - spotkanie przedświąteczne pracowników
Biura OZW SEP oraz Ośrodka Rzeczoznawstwa
z prezesem SEP Jerzym Barglikiem.
5 kwietnia – impreza kulturalna – Galeria Sztuki
Współczesnej BWA – udział w wernisażu wystawy
Andrzeja Seweryna Kowalskiego – artysty malarza,
grafika, pisarza, eseisty, publicysty i pedagoga. Był
jedną z najważniejszych postaci w środowisku artystycznym Katowic.

fot. Szanowny Jubilat Iwo Cholewicki, który widząc tort zacytował fraszkę Sztaudyngera „Gdy mi smakuje tort, żałuję,
że nie mam trzech mord”

Seminaria szkoleniowe
Plan seminariów do końca czerwca 2013 r. organizowanych przez OZW i ŚIOIIB:
24.04.2013 „Nowoczesne systemy automatyki i sterowania w budynkach - budynki inteligentne” – Seweryn
Żurawka – DISTECH Controls Poland Sp. z o.o.
15.05.2013 „Warsztaty projektowe w zakresie projektowania instalacji odgromowych w aspekcie aktualnych przepisów i norm ze szczególnym uwzględnieniem obliczenia ryzyka zagrożenia piorunochronnego”
– Aleksander Jamroz (ELE-JAMPROJ)- odwołane
29.05.2013 „Energooszczędne oświetlenie publiczne.
Innowacyjne oświetlenie półprzewodnikowe”– Stanisław Pieniążek (Polski Komitet Oświetleniowy SEP)
12.06.2013 „Instalacje i urządzenia w wykonaniu
przeciwwybuchowym. Dyrektywa UE ATEX a wykonawstwo instalacji i urządzeń w strefie zagrożenia wybuchem” – mgr inż. Wojciech Kwiatkowski (GIG Kopalnia Doświadczalna „Barbara”)
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-4Seminaria odbywają się w Domu Technika NOT
w Katowicach, ul. Podgórna 4 w godz. od 1000 do
1500,, warsztaty od 900 do 1600 . Koszt uczestnictwa:
członkowie ŚOIIB – 20 zł, członkowie OZW SEP – 20
zł, pozostałe osoby – 200 zł – seminarium, 320 zł warsztaty.
Uwaga!
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały na płycie CD
oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
W przerwach szkolenia zapewniamy kawę, herbatę oraz poczęstunek. Pisemne zgłoszenia zawierające: imię, nazwisko,
numer ewidencyjny (członkowski), adres, e-mail, numer telefonu, dane do wystawienia faktury, przyjmowane są do
poniedziałku poprzedzającego wybrane szkolenie lub do
wyczerpania miejsc. Opłatę należy wnieść najpóźniej dzień
przed rozpoczęciem szkolenia.
Zgłoszenia proszę kierować na adres OZW SEP:
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pokój 36,
fax 32 255 25 03, e-mail: biuro@sep.katowice.pl
Aktualny plan szkoleń zamieszczany jest na stronie internetowej: www.sep.katowice.pl
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie.

Z życia Kół i Sekcji
20 marca – odbyło się zebranie członków Koła SEP
przy Południowym Koncernie Węglowym SA w Jaworznie. Koło liczy aktualnie 38 członków, z czego 31
jest czynnymi pracownikami PKW SA.
Uczestnicy zebrania zobaczyli prezentację firmy PUiH
SAKOP Sp. z o.o. z Bytomia połączoną z pokazem
naprawy i łączenia kabli górniczych z użyciem zestawów naprawczych typu SAKOP.
21 marca - zebranie Koła Terenowego nr 26 OZW
SEP Katowice. W zebraniu uczestniczyło 25 osób.
Odczyt pt. „Egzaminy kwalifikacyjne z przygotowanie
zawodowego w zawodzie technik – elektryk” wygłosił
nauczyciel Ryszard Rudnicki.

KONKURS „PSTRYCZEK ELEKTRYCZEK”
W dniu 26 marca 2013 r. w Rudzie Śląskiej odbył się
finał VIII Konkursu dla Małolatów „PstryczekElektryczek”. Konkurs ten jest co roku organizowany
przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej. Konkurs odbywa się w ramach akcji „Bezpieczna elektryczność” prowadzonej przez SEP.
Oddział Zagłębia Węglowego sprawuje honorowy patronat nad tym konkursem. W tym roku do jury konkursowego z OZW SEP weszli Kol. Kol.: Stanisław
Walczak, członek Zarządu OZW SEP i skarbnik OZW
SEP Teresa Machoń.
W finale udział wzięło po trzech uczniów klas trzecich
z pięciu szkół podstawowych z Rudy Śląskiej wyłonionych drogą eliminacji szkolnych. Finalistów głośno
i energicznie dopingowali koleżanki i koledzy klasowi.
Laureaci otrzymali stosowne dyplomy i nagrody ufundowane przez OZW SEP.

Fot. . Laureaci i opiekunowie VIII Konkursu dla Małolatów
„Pstryczek-Elektryczek”.

W najbliższym okresie
 Katowice, w każdy czwartek o godz. 1330 bezpłatna Poradnia Energetyczna (G-1). Wykład
nt. „Norma: PN-HD 60364”. Godz. 1500 – egzaminy
kwalifikacyjne.

Katowice, czwartek, 18 kwietnia oraz 16 maja
godz. 1630, Dom Technika NOT, sala nr 2 – zebranie
Koła Terenowego nr 26.

Katowice, 22– 29 kwietnia - kurs przygotowawczy do egzaminów kwalifikacyjnych.

Katowice, wtorek 23 kwietnia, godz. 1330 - bezpłatna Poradnia Energetyczna (G-2 i G-3) i konsultacje przedegzaminacyjne. Godz. 1500 – egzaminy kwalifikacyjne Kom. Kw. Nr 334.

Katowice, środa, 24 kwietnia Dom Technika
NOT – seminarium org. z ŚlOIIB – „Nowoczesne systemy automatyki i sterowania w budynkach – budynki
inteligentne” .

Katowice, 6.05. – 10.05. - kurs przygotowawczy
do egzaminów kwalifikacyjnych z pomiarami .
 Katowice, 13 maja ,BOBRME KOMEL, poniedziałek, godz. 1530 – Zebranie Zarządu OZW SEP.

Katowice, 20 – 27 maja - kurs przygotowawczy
do egzaminów kwalifikacyjnych.

Katowice, wtorek 28 maja, godz. 1330 - bezpłatna Poradnia Energetyczna (G-2 i G-3) i konsultacje
przedegzaminacyjne. Godz. 1500 – egzaminy kwalifikacyjne Kom. Kw. Nr 334.

Katowice, środa, 29 maja Dom Technika NOT
– seminarium org. z ŚlOIIB nt „Energooszczędne
oświetlenie publiczne. Innowacyjne oświetlenie półprzewodnikowe”.
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