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DZIENNIK INTERNETOWY STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLS KICH 
 

•  

DZIENNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. 

Rada Prezesów SEP 
W dniach 30 września – 3 października br. w Hotelu 
„Leśnym” w Zielonej Górze odbyło się drugie 
w kadencji zebranie Rady Prezesów SEP, 
zorganizowane staraniem Oddziału Zielonogórskiego 
SEP, przy ogromnym osobistym zaangaŜowaniu 
prezesa Oddziału Waldemara Olczaka.  

W posiedzeniu uczestniczyło 36 prezesów 
reprezentujących Oddziały SEP z Białegostoku, 
Bielska-Białej, Chełma, Ciechanowa, Gdańska, 
Gliwic, Gorzowa, Kalisza, Katowic, Kielc, Konina, 
Koszalina, Krosna, Legnicy, Lublina, ŁomŜy, Łodzi, 
Nowej Huty, Olsztyna, Opola, Ostrołęki, Piotrkowa, 
Poznania, Radomia, Rzeszowa, Siedlec, 
Skierniewic, Słupska, Szczecina, Tarnobrzegu, 
Torunia, Warszawy, Włocławka, Wrocławia, 
Zamościa i Zielonej Góry. Trzy oddziały - z 
Bydgoszczy, Płocka i Piły - reprezentowane były 
przez wiceprezesów.  

Obrady prowadzili: prezes SEP Jerzy Barglik oraz 
dziekan Rady Prezesów Franciszek Mosiński. 
Obecny był wiceprezes skarbnik SEP Jerzy 
Szastałło. Z zadowoleniem naleŜy stwierdzić, Ŝe 
obecne było bardzo liczne grono osób 
towarzyszących, dla których przygotowany był 
oddzielny program.  

Rada Prezesów przeprowadziła dyskusję 
merytoryczną w czterech grupach tematycznych, 
poświęconych odpowiednio:  
− przeglądowi wniosków z dyskusji programowej 

przeprowadzonej przez Radę Prezesów 
poprzedniej kadencji w 2007 roku w Zamościu 
oraz przeglądowi uchwał i wniosków 
zjazdowych, 

− finansowaniu działalności statutowej 
Stowarzyszenia na szczeblu centralnym i na 
szczeblu oddziałów, 

− stanowisku Stowarzyszenia w sprawie 
okresowości uprawnień kwalifikacyjnych, 

− działaniom na rzecz włączenia uczniów, 
studentów i młodych inŜynierów w róŜne formy 
aktywności na szczeblu Oddziału oraz 
w centralnych sekcjach i komitetach. 

Moderatorami dyskusji w poszczególnych grupach 
tematycznych byli: Teresa Skowrońska, Jerzy 
Szastałło, Andrzej Gucwa i Krzysztof Nowicki. 
Rada Prezesów jednomyślnie zaakceptowała 

wnioski z dyskusji w grupach tematycznych. 
Obradom merytorycznym towarzyszył ciekawy 
program turystyczno-integracyjny.  

W piątek 1 października br. w godzinach 
przedpołudniowych zwiedzono jedną z głównych 
atrakcji turystycznych regionu, bunkry słynnego 
Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień, w godzinach 
wieczornych odbyło się spotkanie rozpoczęte 
zwiedzeniem winnicy „Julia”, a zakończone 
degustowaniem wina. W sobotę 2 października br. 
odbyła się wycieczka autokarowa do Niemiec, której 
główną atrakcją był spływ malowniczymi kanałami 
rozlewiska Szprewy. Ci uczestnicy, którzy pozostali 
do niedzieli mieli jeszcze okazję odbyć krótki spacer 
po pięknej Zielonej Górze, podczas którego w rolę 
przewodników wcielili się prezes Oddziału 
Zielonogórskiego SEP Waldemar Olczak i jego 
małŜonka Wiesława.  

 
Fot. 1. Prezesi Oddziałów SEP przed hotelem „Leśny” w Zielonej Górze. 

Kolejne zebranie Rady Prezesów odbędzie się 
w dniu 16 grudnia br. o godz. 1200 w Warszawie, 
a dwa następne: w lutym 2011 roku w Łodzi oraz 
w maju 2011 roku w Olsztynie.  

Krótko 
• Józefa Okładło reprezentowała ZG SEP podczas 

uroczystości jubileuszu 40-lecia Oddziału 
Tarnowskiego SEP w dniu 1 października br. 

• W dniach 1-2 października br. w Zakopanem 
odbyło się Seminarium Komisji Kwalifikacyjnych 
Oddziału Krakowskiego SEP poświęcone 
między innymi omówieniu propozycji zmian 
Rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych. 


