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•  

DZIENNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. 

Oddziały SEP mające osobowość prawną 
Już jedenaście oddziałów SEP skorzystało z zapisów 
Statutu SEP umożliwiającego jednostkom terenowym 
Stowarzyszenia uzyskanie osobowości prawnej. Są to 
następujące Oddziały SEP: Zagłębia Węglowego 
w Katowicach, Radomski im. prof. Włodzimierza 
Krukowskiego, Łódzki, Gdański, Krakowski, Szcze-
ciński im. prof. Michała Doliwo-Dobrowolskiego, 
Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji w War-
szawie im. prof. Janusza Groszkowskiego, Gliwicki 
im. prof. Stanisława Fryzego, Warszawski im. Kazi-
mierza Szpotańskiego, Poznański im. prof. Józefa 
Weglarza, Bielsko-Bialski. Przypomnijmy, że jako 
pierwszy osobowość prawną uzyskał w 2000 r. 
Oddział Zagłębia Węglowego SEP. Najmłodszym na 
liście jest Oddział Bielsko-Bialski SEP, który uzyskał 
osobowość prawną z końcem 2012 r. Przewiduje, że 
po zmianach Statutu w 2007 r. oddział uzyskuje oso-
bowość prawną po wyrażeniu zgody przez ZG SEP.  

Członkowstwo honorowe SEP  
• Już za nieco ponad 7 miesięcy w Szczecinie roz-
pocznie się XXXVI Walny Zjazd Delegatów SEP. 
Trwają intensywne przygotowania do tego ważnego 
wydarzenia, odbywającego się w roku 95-lecia Sto-
warzyszenia Elektryków Polskich. Tradycyjnie na 
Zjeździe kolejnym osobom nadane będzie najwyższe 
wyróżnienie stowarzyszeniowe - godność członka 
honorowego SEP. Przypomnijmy, że w ciągu ponad 
94 lat istnienia Stowarzyszenia tę zaszczytną god-
ność otrzymało 140 osób. Wśród nich było tylko 
czterech obcokrajowców: dwóch Czechów oraz 
Włoch i Francuz. Jedenastu kolegów otrzymało tę 
godność pośmiertnie. Byli to Kol. Kol.: Andrzej 
Bąk, Kazimierz Drewnowski, Stanisław Fryze, Ka-
zimierz Krulisz, Paweł Nowacki, Jan Obrąpalski, 
Józef Podoski, Kazimierz Szpotański, Zygmunt 
Tietz. Pełna lista członków honorowych SEP zamiesz-
czona jest na stronie internetowej SEP pod adresem: 
www.sep.com.pl (zakładka „odznaki, medale”). 
• Rozpoczęło się procedura wyłaniania kandyda-
tów do godności członka honorowego SEP, którą 
prowadzi Centralna Komisja Odznaczeń i Wyróż-
nien SEP. Do dnia 30 czerwca 2013 r. włącznie 
zgłoszono 24 kandydatury do tej godności. ZG SEP 
na swym zebraniu w dniu 10 października 2013 r. 
ustalił, że na XXXVI Walnym Zjeździe Delegatów 
SEP w Szczecinie godność członka honorowego 
SEP zostanie nadana dziesięciu osobom. Obecnie 
rozpoczyna się opiniowanie kandydatów przez 
członków honorowych. W oparciu o te wyniki usta-
lona zostanie kolejność kandydatów na liście do 

głosowania. Tak ustalona lista zostanie poddana 
procedurze wyborczej kolejno: najpierw na posie-
dzeniu Rady Prezesów SEP w Katowicach oraz póź-
niej na zebraniu ZG SEP w Warszawie. Suma gło-
sów oddanych przez prezesów oddziałów oraz 
członków ZG SEP zadecyduje o ostatecznym kształ-
cie listy kandydatów do godności członka honoro-
wego, którą ZG SEP w czerwcu 2014 r. przedłoży 
na XXXVI WZD SEP. 
• Dziś 25 listopada 2013 r. w siedzibie OZW SEP 
w Katowicach odbędzie się kolejne z cyklu spotkań  
prezesa SEP prof. Jerzego Barglika z członkami ho-
norowymi SEP. Tym razem w spotkaniu będą uczest-
niczyć Koledzy z województw śląskiego i opolskiego. 
Relacja ze spotkania w jutrzejszym Infosepiku.  

Współpraca BBJ SEP z Wydziałem Elektro-
techniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej   
Podczas trwających w dniach 19 - 21 listopada 
2013 r. VI Lubelskich Targów Energetycznych od-
było się spotkanie dziekana Wydziału Elektrotech-
niki i Informatyki Politechniki Lubelskiej prof. Da-
nuty Stryczewskiej z sekretarzem generalnym SEP 
Kol. Andrzejem Boroniem oraz dyrektorem Biura 
Badawczego do spraw Jakości Kol. Marcinem 
Ocioszyńskim. Podczas spotkania omówiono moż-
liwe formy współpracy, w tym między innymi: 
kwestię odbywania praktyk i staży studenckich 
w laboratoriach BBJ SEP w Lublinie, realizację 
prac dyplomowych w oparciu o projekty realizo-
wane w BBJ SEP, objęcie wybranych laboratoriów 
Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechni-
ki Lubelskiej akredytacją BBJ SEP, wspólną reali-
zację projektów unijnych. Ustalono, że współpraca 
ta będzie realizowana w oparciu o porozumienie 
pomiędzy Stowarzyszeniem Elektryków Polskich 
a Politechniką Lubelską, którego tekst jest obecnie 
przygotowywany.  

Opracowano na podstawie informacji przeslanej  
przez dyrektora BBJ SEP Kol. Marcina Ocioszyńskiego. 

Prośba 
Już tylko kilka dni pozostało do zakończenia akcji 
ankietyzacji przygotowanej i prowadzonej przez 
młodych członków SEP z Oddziału Gdańskiego 
Stowarzyszenia. Gorąco zachęcam do wejścia na 
główną stronę internetową SEP (lub wprost na 
stronę Oddziału Gdańskiego SEP) i wypełnienie 
ankiety! Zajmie to nie więcej niż kilkanaście mi-
nut. Wyniki ankiety będą pomocne przy opraco-
waniu strategii rozwoju Stowarzyszenia Elektry-
ków Polskich na najbliższe lata.  

Prezes SEP Jerzy Barglik  


