
R E KO M E N D A C J E   S E P
Oddział Zagłębia Węglowego stowarzyszenia elektryków Polskich przywiązuje dużą wagę do świadectw rekomenda-

cyjnych. Wydawanie rekomendacji seP jest formą realizacji statutowych zadań naszego stowarzyszenia elektryków Polskich, 

dotyczących dbałości o jakość wyrobów i usług w zakresie szeroko pojętej elektryki. chcemy zwłaszcza eksponować przed-

siębiorstwa zlokalizowane na naszym terenie. rekomendować je wszystkim, którzy doceniają wysoki standard świadczo-

nych usług, profesjonalizm, rzetelnych i kompetentnych ludzi. Pokazywać i zachęcać do zapoznania się z dobrymi produkta-

mi i usługami, podkreślać ich wartość i niezaprzeczalne walory.

rekomendacje seP wydawane są firmom zarejestrowanym i prowadzącym działalność w  rzeczypospolitej Polskiej, 

na ich wniosek. rekomendacja stowarzyszenia elektryków Polskich jest wyróżnieniem potwierdzającym zdolność konkret-

nej firmy do świadczenia usług określonego rodzaju i produkcji określonych wyrobów na wysokim poziomie technicznym 

i jakościowym w zakresie elektryki. jednocześnie wnosi wartość dodaną w postaci wzajemnego poznania się wyróżnianych 

świadectwem rekomendacyjnym seP przedsiębiorstw oraz nawiązywania bezpośrednich i bliskich kontaktów osobistych 

osób zarządzających tymi przedsiębiorstwami. dlatego Zarząd OZW seP preferuje wspólne, zespołowe uroczyste wręczanie 

świadectw rekomendacyjnych seP. 

W dniu 23 czerwca br. w sali konferencyjnej instytutu Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG 

w katowicach przy ul. Leopolda 31 odbyło się  27. zebranie Zarządu OZW seP, członków Zarządu, członków Honorowych seP, 

zasłużonych seniorów, członków komisji rewizyjnej Oddziału, członków sądu koleżeńskiego Oddziału oraz prezesów kół. 

Ze  względu na trwanie stanu zagrożenia epidemiologicznego powyższe zebranie zostało zaplanowane i przeprowadzone 

w  trybie hybrydowym w celu zachowania zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Na  zebranie osobiście zostali zaproszeni 

szefowie firm produkujących wyroby i świadczących usługi z dziedziny elektryki, którzy ubiegali się o przedłużenie terminu 

ważności świadectwa rekomendacyjnego na następne trzy lata. swoją obecnością zaszczycili nas: dyrektor TAURON Wytwa-

rzanie S.A. Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie szymon jagodzik, prezes Zarządu Computers & Control Sp. z o.o. Bogdan 

Węglowski i wiceprezes  Zarządu PHU GEMARK Sp. z o.o. krzysztof Zieliński. Pomimo wielu obowiązków służbowych i napiętych 

kalendarzy spotkań znaleźli oni czas na wspólne spotkanie z Zarządem naszego stowarzyszenia. W trakcie zebrania nastąpiło 

uroczyste wręczenie uzyskanych świadectw rekomendacyjnych seP. 

Wcześniej, w dniu 19 kwietnia 2021 r., ze względu na obowiązujące wówczas surowe obostrzenia i ograniczenia związane 

z koronawirusem, świadectwo rekomendacyjne seP zostało wręczone na spotkaniu w bardzo wąskim gronie w siedzibie 

Oddziału Zagłębia Węglowego seP, dla Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Ośrodka Pomiarów i Automatyki na ręce 

dyrektora Ośrodka rzeczoznawstwa i Pomiarów cBidGP, prezesa koła seP nr 41 kolegi Aleksandra ucki. informację o tym miłym 

wydarzeniu zamieściliśmy w „Śląski Wiadomościach elektrycznych” nr 3/2021 w dziale kalendarium Oddziału Zagłębia Węglo-

wego seP. Aktualnie w OZW seP ważne świadectwo rekomendacyjne seP posiadają następujące przedsiębiorstwa:

 ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA z siedzibą w katowicach przy ul. jesionowej 15,

 Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 8,

 Computers & Control Sp. z o.o. z siedzibą w katowicach przy ul. Hutniczej 10,

 ELEKTROBUDOWA SA z siedzibą w katowicach przy ul. Porcelanowej 12,

 FAMUR SA Systemy Chodnikowe REMAG Oddział Katowice z siedzibą w katowicach przy ul. Boya Żeleńskiego 105,

 Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w katowicach ul. Leopolda 31,

 PHU GEMARK Sp. z o.o. z siedzibą w katowicach przy ul. kossutha 2,

 Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „PRO NOVUM” Sp. z o.o. z siedzibą w katowicach przy ul. Wróbli 38,

 Przedsiębiorstwo Elektroenergetyki i Budownictwa „ELPIN” Sp. z o.o. z siedzibą w katowicach przy ul. Oswobodzenia 77,

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe SAN-EL Sp. z o.o. z siedzibą w katowicach przy ul. krótkiej 5,

 TAURON Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w katowicach przy ul. siemianowickiej 60,

 TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łaziska z siedzibą w łaziskach Górnych przy ul. Wyzwolenia 30,

 TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Jaworzno III z siedzibą w jaworznie przy ul. Promiennej 51,

 TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Siersza z siedzibą w Trzebini,

 TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łagisza z siedzibą  w Będzinie przy ul. Pokoju 14,

 HASO Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Tychach przy ul. Towarowej 20.

Zarząd Oddziału Zagłębia Węglowego seP tą drogą pragnie serdecznie podziękować przedsiębiorstwom, które po-

siadają świadectwo rekomendacyjne seP za dotychczasową owocną współpracę, za zdolność tworzenia więzi i obustronne 

współdziałanie na rzecz osiągania wspólnych celów, realizacji określonych zadań i wspólnego rozwiązywania problemów 

dla dobra naszego stowarzyszenia i zaangażowanych przedsiębiorstw przemysłowych.
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Rekomendację odbiera Szymon Jagodzik – dyrektor TAURON Wytwarzanie S.A. 
Oddział Elektrownia Łagisza

Od lewej: Krzysztof Borkiewicz, Jerzy Barglik, Krzysztof Zieliński  
– wiceprezes PHU GEMARK Sp. z o.o., Mariusz Saratowicz

REKOMENDACJE
Uroczyste wręczenie Świadectw Rekomendacyjnych  
podczas XXVII zebrania Zarządu OZW SEP w instytucie Sieć Badawcza 
ŁUKASIEWICZ – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach

Od lewej: Jerzy Barglik, Bogdan Węglowski – prezes Computers & Control Sp. z o.o.,  
Mariusz Saratowicz


