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Zarząd Koła SEP nr 229 Konstancin-Jeziorna, 10.12.2013 r.
przy PSE SA 

Sprawozdanie z działalności Koła SEP nr 229
przy PSE SA

(w kadencji 2011-2013)

I. Sprawy organizacyjne

Kolo SEP nr 229 rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 stycznia 2011 r. w związku z utworze-
niem nowego Koła 229 i pozostawieniem dotychczasowego, Koła 206, lecz działającego już tylko przy
PGE SA.

Zarząd nowego Koła SEP nr 229, wybrany w dniu 1 grudnia 2010 r. na specjalnym Zebraniu Spra-
wozdawczo – Organizacyjno - Wyborczym w związku z utworzeniem, jak powiedziano to już wyżej
nowego Koła 229. Zarząd ten działał niezmiennie w całej kadencji 2011-2013 w następującym składzie:

1.   Henryk Gładyś – prezes
2.   Jerzy Szastałło – wiceprezes
3.   Magdalena Seliga-Zielska – sekretarz
4.   Anna Seliga – skarbnik
5.   Janusz Drużycki – członek
6.   Waldemar Gochnio – członek
7.   Daniel Owczarek – członek

Również Komisja Rewizyjna działała w niezmiennym składzie:

1. Ryszard Marcińczak – przewodniczący
2. Edward Rękawek – członek
3. Jan Syta – członek

Na początku 2011 r. Koło nr 229 liczyło 108 członków, zaś obecnie na koniec na koniec 2013 r.
103 członków.

Pięciu naszych członków Koła 229 jest równocześnie członkami Koła nr 206, z wyjątkiem jedne-
go członka, Zasłużonego Seniora SEP, zwolnionego z opłacania składek. 

II. Działalność Koła

Na główną działalność Koła w całej kadencji złożyły się:
-     organizacja seminariów samodzielnie przez Koło lub z udziałem innych organów SEP,
- udział aktywistów Koła SEP w innych seminariach, konferencjach i debatach organizowanych

przez SEP, NOT lub inne instytucje i organizacje,
- pozostała bieżąca działalność, a w tym m. in. informowanie członków Koła o różnych organizowa-

nych przez inne organy SEP imprezach, głównie przez Komisję Współpracy Technicznej OW SEP
(KWT), która organizowała różne wycieczki techniczne,

- spotkania gwiazdkowe członków Koła, z tym, że w latach 2011 – 2012 były to spotkania wspólne z
pracownikami PSE SA.

W każdym roku Koło organizowało 3 – 4 seminaria i łącznie w latach 2011 – 2013 zorganizowa-
no 10 seminariów. Jedno z nich miało charakter seminarium wyjazdowego (było to seminarium w dniu
6 listopada 2013 r., w firmie JM-Tronik Sp. z o.o. w Warszawie wspólnie z Kołem nr 206 i Kolegium
Sekcji Energetyki OW SEP).
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Poza tą działalnością członkowie Zarządu Koła i nie tylko działali aktywnie przy organizacji wielu
konferencji naukowo-technicznych, organizowanych przez OW SEP, Centralne Kolegium Sekcji Ener-
getyki SEP, Komitet Naukowo-Techniczny FSNT NOT Gospodarki Energetycznej, Komitet Automaty-
ki SEP lub Zespół Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT. Część członków Koła angażowała się
również w inne akcje, wśród których należy m.in. wymienić starania o powstanie w PSE SA Izby Tra-
dycji, popularyzacja wielkiego uczonego – Michała Doliwo-Dobrowolskiego oraz starania o utworze-
nie Energetycznego Centrum Strategicznego (ECS), zainicjowanego przez Walny Zjazd Delegatów SEP
w Łodzi w 2006 r. 

III. Odznaki i medale SEP

W kadencji 2011 – 2013 7-miu członków Koła otrzymało Medal im Pawła Jana Nowackiego
oraz jeden członek godność Zasłużonego Seniora SEP.

IV. Sprawy finansowe

Głównymi wydatkami Koła był coroczny zakup kalendarzy SEP dla członków Koła. Poza tym Koło
prowadziło oszczędną gospodarkę finansową i pozostałe wydatki na organizację różnych imprez były
niewielkie, ponieważ:

a) część referatów wygłaszanych na seminariach była wygłaszana społecznie,

b) koszty organizowanych imprez były dzielone proporcjonalnie pomiędzy organizatorów tych im-
prez, co zwykle dotyczyło imprez Koła SEP nr 229 wspólnie z Kołem 206 i Kolegium Sekcji Ener-
getyki OW SEP,

c) brak było w ostatnich latach dodatkowych kosztów związanych z organizacją spotkań gwiazdko-
wych, gdyż Zarząd PSE SA w całym okresie kadencji 2011 –2013 zapraszał członków naszego
Koła do wspólnego spotkania się z pracownikami PSE SA.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że sytuacja finasowa Koła 229 jest dobra, pomi-
mo braku już od kilku lat dotacji dla Koła z ZG SEP.

Na zakończenie niniejszego sprawozdania, Prezes i zarząd Koła SEP nr 229 składają odpowiednie
podziękowania tym wszystkim, którzy przyczynili się do owocnej działalności naszego Koła. Bliższe
szczegóły dotyczące tych podziękowań podane zostały w sprawozdaniu z działalności Koła w 2013 ro-
ku i są one aktualne dla całej kadencji 2011 – 2013.

Z koleżeńskim pozdrowieniem w imieniu Zarządu Koła SEP nr 229 

Prezes Koła nr 229
Henryk Gładyś


