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1. Zapraszamy na  szkolenia !                                                  
 

S zkolenia dla wykładowców SEP 
dotyczące stosowania wymagań 

zgodnych z projektem ELEVET pod-
czas prowadzenia kursów dokształca-
jących i na uprawnienia zawodowe 
elektryków 

 
Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydaw-

nictw SEP (COSIW SEP) oraz Biuro Studiów i Analiz SEP 
(BSiA SEP)  informują uprzejmie, że przez cały rok 2015 będą 
organizować w każdym miesiącu (z wyjątkiem miesięcy waka-
cyjnych, tj. lipca i sierpnia) po dwa kursy szkoleniowe dla wy-
kładowców na kursach dokształcających oraz przygotowują-
cych do egzaminu na uprawnienia zawodowe elektryków. 
Tematyka kursów dotyczyć będzie stosowania wymagań wy-
pracowanych w projekcie ELEVET: ,,Przejrzystość kształcenia 
zawodowego inżynierów elektryków” podczas prowadzenia 
szkoleń. Każdy kurs będzie obejmował 7 godzin wykładowych 
w ciągu jednego dnia, z tego 2 godziny będą przeznaczone na 
bliższe zapoznanie się z  umiejętnościami miękkimi. Prowadze-
nie kursów dokształcających i na uprawnienia zawodowe przez 
wykładowców SEP zgodnie z wymaganiami projektu ELEVET  
(którego realizacja zakończyła się 30 czerwca 2014 r.) będzie 
miało na celu: 
prowadzenie szkoleń dla elektryków wg ujednoliconych wyma-
gań w krajach UE, wypracowanych w projekcie ELEVET; 

lepszą mobilność wśród  elektryków i wzajemne uznawanie 
w krajach UE efektów uczenia się, uzyskanych na drodze 
kształcenia formalnego i nieformalnego; 
uzyskanie standardowych wskaźników jakościowych 
(ujednoliconych w krajach UE) za osiągnięcia w kształceniu 
zawodowym, poprzez stosowanie ujednoliconego sposobu 
punktowania w ramach Europejskiego Systemu Transferu 
Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET); 
wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami i organizacjami 
edukacyjnymi przy opracowywaniu ścieżek kształcenia, rów-
nież w odniesieniu do uczenia się przez cale życie; 
lepsze powiązanie kształcenia zawodowego z potrzebami ryn-
ku pracy; 
unowocześnienie kształcenia i szkolenia zawodowego przez 
włączenie do szkoleń umiejętności miękkich: menedżerskich, 
społecznych i osobistych. 
Dokładne terminy kursów dla wykładowców SEP i ich program 
podawane będą w cotygodniowych portalach ,,Tydzień w SEP” 
na początku miesiąca poprzedzającego organizację kursu, jak 
również informacje takie będą przekazywane pocztą elektro-
niczną do Oddziałów SEP, prowadzących kursy dokształcające 
i na uprawnienia zawodowe, zaś zgłoszenia na kursy trzeba 

będzie dokonywać najpóźniej do końca miesiąca poprzedzają-
cego dany kurs. W informacjach będą podawane warunki płat-
ności dla uczestników kursów. Zgłoszeń na kursy należy doko-
nywać pocztą elektroniczną na jeden z adresów COSIW lub 
BSiA, tj.: handlowy@cosiw.pl lub bsia.sep@sep.com.pl.  

 
oprac. Henryk Gładyś - BSiA SEP, Jerzy Szczurowski – COSiW SEP 

 
 

2. W Oddziałach SEP 
 
Wycieczka Oddziału Piotrkowskiego SEP 
 

W  roku 2014 oprócz 95 rocznicy utworzenia Stowarzysze-
nia Elektryków Polskich, obchodzimy również  35-lecie 

założenia w Piotrkowskie Trybunalskim Oddziału SEP. Takie 
rocznice są nie tylko powodem do wspomnień ale również do 
wspólnego świętowania i realizacji ambitnych planów. W roku 
jubileuszowym Oddział Piotrkowski zaplanował wyjazd do Sta-
nów Zjednoczonych dający okazję nie tylko do zwiedzenia tego 
olbrzymiego kraju, ale również do bliższego zapoznania się z 
amerykańską energetyką. Realizacji imprezy podjęło się Koło 
przy PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów, a wyjazd 
odbył się w drugiej połowie października. Jego trasa biegnąca 
od zachodniego do wschodniego wybrzeża USA obejmowała 
znaczną liczbę miejsc wartych zobaczenia. Zatem rozpoczęli-
śmy w Los Angeles z jego legendarnymi miejscami. Dalej trasa 
poprowadziła nas do największego cudu natury w USA – Parku 
Narodowego Wielkiego Kanionu uważanego za najsłynniejszy 
przełom rzeki na świecie, a następnie do leżącej na terenach 
należących do Indian Nawajo Doliny Pomników. Pierwszym ze 
zwiedzonych przez nas obiektów  energetycznych była elek-
trownia wodna zainstalowana na przegradzającej Kolorado 
zaporze Glenn. Ma ona łączną moc 1021MW uzyskiwaną z 8 
turbin. Dalsza droga prowadziła przez pełne zadziwiających 
form skalnych kaniony Bryce i Zion  do jaskini hazardu -Las 
Vegas. Po zwiedzeniu miasta, nie tracąc czasu ani pieniędzy 
przejechaliśmy przez  przerażającą Dolinę Śmierci do leżącego 
w górach Sierra Nevada Parku Yosemite. Kolejnym miastem 
było San Francisco. Nie wiadomo kiedy minął czas pobytu na 
zachodnim wybrzeżu i przyszedł czas na zmianę miejsca, bo 
czeka wodospad Niagara. A na obu brzegach rzeki o tej samej 
nazwie zbudowano elektrownie wodne. Zwiedziliśmy tę po stro-
nie USA Robert Moses Niagara Power Plant. Jest to hydroelek-
trownia o mocy 2525 MW, w której zainstalowano  13 genera-
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torów. Po elektrowni oprowadzała nas wnuczka emigrantów 
z Polski. Stateczek który zabrał nas na wycieczkę wpływa 
w obszar gdzie turystów czeka solidny strumień spływającej 
z góry wody. Zupełnie inne widoki zaoferował nam Nowy Jork. 
Statua Wolności, kryjąca się za nią niewielka wysepka z komo-
rą celną i widoczny za nią Manhattan. Nazwy szlaków, którymi 
szliśmy: Broadway lub Piąta Aleja mówią same za siebie. Tam 

działa się historia Stanów Zjednoczonych. Lista miejsc, które 
odwiedziliśmy jest długa. Ukoronowaniem wyjazdu była wizyta 
w stolicy kraju, a być w Waszyngtonie i nie widzieć Kapitolu, 
Białego Domu i Pentagonu to jak „być w Rzymie i nie widzieć 
Papieża”. Do zwiedzenia pozostał nam jeszcze tylko cmentarz 
Arlington, miejsce spoczynku ponad 400 000 osób. Dające się 
słyszeć salwy honorowe świadczyły o tym, że ta liczba w dal-
szym ciągu się zwiększa. Jeszcze tylko ostatnie zakupy i poże-
gnaliśmy USA. A tyle jeszcze pozostało do obejrzenia. 
 

Jerzy Antczak, Oddział Piotrkowski SEP 
 

W Oddziale Zagłębia Węglowego SEP 
 

W  dniu 12 listopada 2014 r. odbyła się kolejna „Impreza 
kulturalna” dla członków SEP i ich rodzin, w której udział 

wzięło 14 osób. Uczestnicy imprezy zwiedzili Muzeum Powstań 
Śląskich w Świętochłowicach. 
Zgodnie z najnowszymi trendami jest to muzeum narracyjne, 
prezentujące zarówno oryginalne eksponaty, jak i repliki i re-
produkcje, pozwalające na bezpośredni kontakt z przedmiota-
mi.  Przy okazji wizyty na Śląsku gorąco polecamy! 

 

14  listopada w Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych 
odbyło się seminarium nt. projektu nowego rozporzą-

dzenia w sprawie powoływania komisji kwalifikacyjnych. Udział 
w spotkaniu wzięli przewodniczący i sekretarze oddziałowych 
komisji kwalifikacyjnych oraz goście z komisji kwalifikacyjnych 
Oddziału Krakowskiego SEP. Wiceprezes Oddziału Krakow-
skiego SEP kol. Krzysztof Ebro Prokesz z Krakowa wygłosił 
odczyt na temat projektu rozporządzenia, a przewodniczący 
Polskiego Komitetu Bezpieczeństwa w Elektryce SEP kol. Bo-
gumił Dudek przedstawił referat nt. projektu rozporządzenia 
Ministerstwa Gospodarki dotyczącego bezpiecznej pracy przy 
urządzeniach energetycznych. Po ciekawej dyskusji, na zakoń-
czenie spotkania uczestnicy zwiedzili piękne, bogate w ekspo-
naty  Muzeum Energetyki. 

 

J edną z imprez organizowanych w ramach obchodów 95-
lecia OZW SEP był Wieczór Pieśni Patriotycznej. Impreza 

odbyła się 14 listopada 2014 r. w jednej z sal wystawowych 
w Muzeum Energetyki położonym na terenie Tauron Wytwa-
rzanie SA Oddział Elektrownia Łaziska. Gospodarzem spotka-
nia była prezes Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum 
Energetyki – pani Jolanta Pietryja-Smolorz. Patronat honorowy 
nad imprezą objęli: prezes Tauron Wytwarzanie SA Albert Kęp-
ka oraz burmistrz Miasta Łaziska Górne Aleksander Wy-
ra.  W nastrój świąteczny wprowadziła uczestników Orkiestra 
Dęta Elektrowni Łaziska, po czym wystąpił zespół muzyczny 
VOCCATA, który nie tylko akompaniował śpiewom, ale także 
dał krótki koncert. W trakcie spotkania prezes OZW SEP Jerzy 
Barglik oraz wiceprezes Oddziału Jacek Janas wręczyli  dyrek-
torowi Elektrowni Joachimowi Adamczykowi rekomendację 
SEP dla Tauron Wytwarzanie SA Oddziału Elektrownia Łazi-
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Fot. 1 - widok na zaporę Glenn 

Fot. 2 - wejście do elektrowni Robert Moses na Niagarze 

Fot. 3 - przed Muzeum Powstań Śląskich 

Fot. 4 - uczestnicy seminarium 



ska. Do Muzeum przekazany został oficjalnie baner z obcho-
dów patrona roku 2013 - prof. Romana Dzieślewskiego. Zosta-

ła również podpisana umowa członka wspierającego zawarta 
pomiędzy Polskim Towarzystwem Przyjaciół Muzeum Energe-
tyki a Oddziałem Zagłębia Węglowego SEP 

inf. Oddziału Zagłębia Węglowego SEP, fot. Barbara Adamczewska 
 

 
 
Spotkanie dwóch oddziałów 
 

W  dniu 18 listopada 2014 r. odbyło się  w Krakowie co-
roczne koleżeńskie spotkanie Prezydiów Oddziału Kra-

kowskiego SEP i Oddziału Nowohuckiego SEP. Omówio-
no  wyniki działalności obu Oddziałów oraz dokonano podsu-
mowań obchodzonych w bieżącym roku Jubileuszy Oddziałów: 
95-lecia Krakowskiego  i 60-lecia Nowohuckiego. Spotkanie 
upłynęło w miłej, serdecznej atmosferze.  

inf. Oddział Krakowski SEP 
 

3. Wystawa medali 
 

O ddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatyczne-
go zorganizował w październiku 2014 r. w Wojewódzkiej i 
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Fot. 6 - uczestnicy spotkania 

Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Conrada Korzeniowskie-
go, Filia Naukowa w Gdańsku wystawę „Medale polskich 
uczelni technicznych”. Medale pochodzą ze zbiorów Dariu-
sza Świsulskiego – członka ZG SEP i przewodniczącego 
Centralnej Komisji Historycznej SEP.  Na wystawie zapre-
zentowano prawie 200 medali z 25 uczelni tech-
nicznych w Polsce. Ilustrują one zarówno histo-
rię jak i bieżącą działalność tych uczelni.  Prezes 
SEP Piotr Szymczak w towarzystwie wicepreze-
sa O/Gdańskiego Adama Rynkowskiego zwie-
dzili wystawę a następnie udali się na obchody  
XVI Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka 
(ODME) 

oprac. Redakcja 
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Fot. 5 - prezentacja baneru prof. Romana Dzieślewskiego. Od lewej: Jacek 
Janas, Jan Kurek, Mariusz Saratowicz, Teresa Machoń 

SEP COSiW poleca  

Zachęcamy do aktywności fizycznej.  

P rzykładem innych  
organizacji zachęca-

my do przystąpienia do  
„Drużyny SEP” w bie-
gach masowych. Jeżeli 
w gronie członków lub 
sympatyków naszego 
Stowarzyszenia znajdu-
ją się amatorzy biega-
nia lub innej aktywności 
sportowej zachęcamy do udziału w wydarzeniach pod egidą  
„Drużyny SEP”. Zapewniamy koszulkę lub plastron. W ostatnim 
dużym wydarzeniu sportowym 11 listopada,  wziął udział nasz 
kolega po przeszczepie serca J. Cyrynger w drużynie Stowa-
rzyszenia Transplantacji Serca. Następne wydarzenie Maraton 
Orlenu, 24 kwietnia 


