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TYGODNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 
KAŻDY WTOREK  

Zebranie Prezydium ZG SEP 
     W dniu 22 marca w Biurze SEP odbyło się II 
w kadencji zebranie Prezydium ZG SEP. Obra-
dom przewodniczył prezes SEP Jerzy Barglik. 
Obecni byli członkowie Prezydium: wicepreze-
si: Andrzej Boroń, Janusz Kłodos, Janusz Jasio-
na, sekretarz ZG SEP Jerzy Bielawski oraz  
osoby zaproszone na posiedzenie:  przewodni-
czący Głównej Komisji Rewizyjnej Tomasz Ko-
łakowski, czł. ZG SEP Lech Nowosad, wicepre-
zes Oddziału Warszawskiego SEP Tadeusz 
Karwat, Sekretarz Generalna Jolanta Arendar-
ska oraz Ewa Materska z Działu Prezydialnego. 
Prezydium przyjęło do wiadomości informacje 
Prezesa, wysłuchało i zaakceptowało informacje 
Sekretarz Generalnej. Prezydium wysłuchało i 
przyjęło do akceptującej wiadomości informacje 
przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego 
Tadeusza Karwata o przygotowaniach do uro-
czystości Międzynarodowego Dnia Elektryki 
zaplanowanych na dzień 14 czerwca 2007. Wi-
ceprezes SEP Andrzej Boroń  przedstawił in-
formację o aktualnej sytuacji finansowej Stowa-
rzyszenia oraz o stanie prac przygotowujących 
sprawozdanie finansowe SEP. Omówiono przy-
gotowania do Światowego Dnia Społeczeństwa 
Informacyjnego. Wiceprezes SEP Janusz Kło-
dos przedstawił pierwszą wersję sprawozdania 
merytorycznego SEP z działalności w 2006 ro-
ku. Wiceprezes SEP Janusz Jasiona omówił 
przebieg zebrań Centralnej Komisji Informaty-
zacji odbytych w Szczecinie, na których omó-
wiono ramowy program informatyzacji Stowa-
rzyszenia. Po dyskusji zaproponowano, aby na 
kolejnym posiedzeniu Prezydium zaplanowa-
nym na 25 kwietnia 2007 roku omówić program 
konkretnych przedsięwzięć zaproponowanych 
przez CKI, a także ustosunkować się do działal-
ności forum SEP. Wiceprezes SEP Andrzej 
Boroń omówił stan przygotowań do wdrożenia 
w Stowarzyszeniu systemu zarządzania jakością 
według normy ISO 9001. W najbliższym termi-
nie odbędzie się spotkanie wiceprezesa Andrze-
ja Boronia z dyrektorem BBJ Januszem Okól-
skim. Po tym spotkaniu i uzgodnieniu szczegó-
łowego programu szkoleniowego odbędzie się 

pierwsze zebranie organizacyjne w tej sprawie, 
na które zostaną zaproszeni przedstawiciele jed-
nostek organizacyjnych SEP, które zadeklaro-
wały udział w przedsięwzięciu. W kolejnym 
punkcie zebrania omówiono stan prac i harmo-
nogram działań na rzecz budowy małych elek-
trowni wodnych. Zobowiązano Lecha Nowosa-
da do przygotowania szerszej informacji na ten 
temat na najbliższe zebranie ZG SEP w dniu 12 
kwietnia. Powołano skład komisji konkursowej 
w konkursie im. Prof. Mieczysława Pożaryskie-
go na najlepsze artykuły opublikowane w cza-
sopismach naukowo-technicznych Stowarzy-
szenia Elektryków Polskich w 2006 r. Prezy-
dium podjęło decyzję o poszerzeniu listy imprez 
targowych objętych patronatem Stowarzyszenia 
o Targi Budownictwa i Energetyki GO-
BUD’2007, które odbędą  w dniach 25-27 maja 
w Gorzowie Wielkopolskim. Prezydium prze-
dyskutowało także kwestię działań Stowarzy-
szenia na rzecz pozyskiwania członków wspie-
rających SEP. Omówiono sprawy bieżące dzia-
łalności Biura SEP. Jak już wspomniano wcze-
śniej kolejne zebranie Prezydium ZG SEP od-
będzie się w dniu 25 kwietnia. 
Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyj-
nego 
     Trwają przygotowania do Światowego Dnia 
Społeczeństwa Informacyjnego. Pracom Komi-
tetu Honorowego ŚDSI przewodniczy wicepre-
mier Ludwik Dorn, a wiceprzewodniczącymi 
Komitetu są: Minister Transportu Jerzy Pola-
czek, prezes SEP Jerzy Barglik i prezes PTI 
Andrzej Marciniak. Prezes SEP spotkał się w 
dniu 22 marca w siedzibie Ministerstwa Trans-
portu z podsekretarzem stanu Eugeniuszem 
Wróblem. Omówiono przebieg imprez ŚDSI 
oraz skład Komitetu Honorowego imprezy. 
Przypomnijmy, że najważniejsze imprezy Świa-
towego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w 
części organizowanej przez Stowarzyszenie 
Elektryków Polskich  to: uroczystości w Tech-
nikum Łączności im. Janusza Groszkowskiego 
w Warszawie: objęcie szkoły patronatem Sto-
warzyszenia 16 maja, Oficjalna Sesja, Wystawa 
i Sesje Studenckie w Politechnice Warszaw-
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skiej, uroczysty koktajl podczas którego zostaną  
wręczone nagrody i wyróżnienia  w Politechni-
ce Warszawskiej 17 maja, IX konferencja Okrą-
głego Stołu objęta patronatem Marszałka RP 
Marka Jurka – Sala Kolumnowa Sejmu RP – 18 
maja, imprezy plenerowe „Nowy Świat Społe-
czeństwa Informacyjnego” – 18-19 maja  Insty-
tut Łączności przy współpracy ze Stowarzysze-
niem. Swe imprezy organizuje też Polskie To-
warzystwo Informatyczne oraz Stowarzyszenie 
Inżynierów Telekomunikacji.  Szczegóły można 
znaleźć na głównej stronie internetowej SEP 
oraz na stronie internetowej Światowego Dnia 
Społeczeństwa Informacyjnego pod adresem: 
www.sdsi.pl.  Na stronie internetowej dostępna 
jest usługa internetowa „Zapytaj eksperta IT, 
gdzie można zasięgnąć porad na różne tematy 
związane z informatyka , elektroniką i teleko-
munikacją.  
                                           
Misja gospodarcza SEP na targi AMPER w 
Pradze 
   19 osób reprezentujących polskie firmy elek-
trotechniczne z Częstochowy, Gdańska, Kato-
wic, Krakowa, Kutna, Łodzi, Tych, Wrocławia i 
Warszawy uczestniczy w rozpoczętej wczoraj 
misji gospodarczej na Międzynarodowe Targi 
Elektrotechniczne Amper’2007. Organizatorem 
misji jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich, 
Część kosztów wyjazdu pokrywa Ministerstwo 
Gospodarki. Oficjalne otwarcie targów nastąpi 
dziś. Impreza trwać będzie przez cztery najbliż-
sze dni do 30 marca. Targi AMPER 2007 od-
bywają się na terenie centrum wystawiennicze-
go PVA Letňany na obrzeżach Pragi. .Stoiska 
targowe otwarte są w godzinach 9.00 – 17.00. 
Obecnych jest 16 polskich firm, w tym między 
innymi Lumel SA oraz ZPUE Włoszczowa. 
Czynne będzie oddzielne stoisko przygotowane 
przez ambasadę polską w Pradze. Targi cieszą 
się dużym zainteresowaniem firm z całego 
świata. Program wizyty obejmuje nie tylko in-
dywidualne zwiedzanie terenów wystawienni-
czych, ale także udział uczestników  misji go-
spodarczej:  w spotkaniu z przedstawicielami 
firmy Tereninvest – organizatora imprezy - wto-
rek godz, 13.30,  w seminarium „Czeski Prze-
mysł Elektrotechniczny” organizowanym przez 
Wydział Promocji, Handlu i Inwestycji Amba-
sady RP w Pradze – środa godz. 14.30, w uro-

czystym  ogłoszeniu zwycięzcy w konkursie na 
najlepszy produkt wystawiany na targach - Zło-
ty Amper’2007 – czwartek godz. 19 – słynna hi-
storyczna sala Bethelem Chapel w centrum pra-
skiej Starówki. Na czwartek 29 marca przewi-
dziano także część turystyczną imprezy – zwie-
dzanie z przewodnikiem najpiękniejszych za-
bytków Pragi. W misji gospodarczej uczestni-
czy prezes SEP, który niezależnie od spotkań na 
terenach targowych planuje spotkania z przed-
stawicielami Czeskich Stowarzyszeń Elektry-
ków oraz Izby Gospodarczej Przemysłu Elektro-
technicznego. Szersza relacja z targów Am-
per’2007 w kolejnym Infosepiku oraz w czaso-
pismach stowarzyszeniowych.  
 
Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna „Eu-
roelektra 2007” 
     Znane są już ostateczne rozstrzygnięcia IX 
Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej Euro-
elektra. Przypominamy, że zawody finałowe 
odbyły się w dniach 9-11 marca w Akademii 
Morskiej w Gdyni. Władze centralne SEP  pod-
czas tej fazy Olimpiady reprezentowała Sekre-
tarz Generalna Jolanta Arendarska. Wyniki i na-
zwiska laureatów zostaną oficjalnie ogłoszone 
podczas piątkowej uroczystości w Zespole 
Szkól Elektronicznych w Bydgoszczy. W uro-
czystości ogłoszenia wyników zapowiedział 
swój udział prezes SEP Jerzy Barglik. W zawo-
dach finałowych uczestniczyło 23 uczniów z 
kilkunastu szkół z całej Polski. W grupie elek-
tronicznej laureatem został Marcin Bieda, uczeń 
Liceum im. Jana Pawła II z Rzeszowa, nato-
miast w grupie elektrycznej zwycięzcą  Olim-
piady został Krzysztof Wójcik z IX Liceum 
Ogólnokształcącego w Szczecinie. Pełna lista 
laureatów i finalistów Olimpiady jest ogłoszona 
na stronie internetowej SEP. Uczniowie mają 
prawo do wstępu bez egzaminu (procedury 
kwalifikacyjnej) na kierunki elektryczne i elek-
troniczne  większości polskich uczelni technicz-
nych. Obszerna relacja z uroczystości ogłosze-
nia wyników i wręczenia nagród laureatom 
Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej „Euro-
elektra” w kolejnym Infosepiku oraz w czasopi-
smach stowarzyszeniowych.  Podczas uroczy-
stości w Bydgoszczy prezes SEP wręczy prze-
wodniczącej Komitetu Głównego Olimpiady 
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Zofii Miszewskiej medal im. prof. Stanisława 
Fryze.  
 
Zebrania, spotkania, konferencje, imprezy  
   W dniu 22 marca o godz. 1030 w Biurze SEP 
w Warszawie odbyło się zebranie Głównej Ko-
misji Rewizyjnej SEP. Obradom przewodniczył 
Tomasz Kołakowski.   
  W dniu 26 marca w Szczecinie odbyło się 
Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału 
Szczecińskiego SEP. Z tej okazji Prezes SEP 
przesłał list do delegatów z Oddziału Szczeciń-
skiego SEP 
  Tego samego dnia, czyli w poniedziałek 26 
marca w Domu Technika w Warszawie odbyło 
się zebranie plenarne Polskiego Komitetu 
Oświetleniowego SEP. 
  W Warszawskim Domu Technika odbyło się 
zebranie założycielskie nowego koła SEP dzia-
łającego przy Oddziale Warszawskim. Koło to 
przygotowuje się do przekształcenia w samo-
dzielnie działający Oddział  
    Dziś, w dniu 27 marca w Opolu odbędą się  
Opolskie Dni Elektryki. Prezes SEP skierował 
list do uczestników imprezy. ZG SEP na tej im-
prezie będzie reprezentował członek ZG SEP 
Andrzej Ciepły.  
  Także dziś 27 marca  w Sali B Domu Techni-
ka w Warszawie odbędzie się zebranie Central-
nego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń 
Elektrycznych SEP. W programie zebrania mię-
dzy innymi odczyt na temat ochrony przeciwpo-
rażeniowej w układach elektronicznych oraz in-
formacja o projektowanej budowie farmy wia-
trowej w Kisielikach.  
  W dniach 28-30 marca w Bielsku-Białej odbę-
dzie się wiosenne seminarium Komitetu Auto-
matyki Elektroenergetycznej SEP poświęcone 
działaniu automatyki elektroenergetycznej w 
warunkach awaryjnych systemu 
  W najbliższy piątek 30 marca Prezes SEP Je-
rzy Barglik przebywać będzie z wizytą w Byd-
goszczy. Uczestniczyć będzie w uroczystym 
ogłoszeniu wyników IX Olimpiady Elektrycznej 
i Elektronicznej „Euroelektra” i wręczenia na-
gród laureatom i finalistom imprezy, a następnie 
w spotkaniu z Zarządem Oddziału Bydgoskiego 
SEP oraz w posiedzeniu Komitetu Głównego 
Olimpiady.  

   Tego samego, czyli w piątek, dnia 30 marca 
br. w Krakowie odbędzie się III Seminarium  
"Rynki energii po uwolnieniu cen"      
  W dniu 3 kwietnia 2007 roku w godzinach od 
11.00 do 13.30 w Sali Kinowej Muzeum Tech-
niki (PKiN) Pl. Defilad 1 w Warszawie odbę-
dzie się konferencja na temat:„Zamierzenia w 
zakresie zasilania aglomeracji warszawskiej w 
energię elektryczną”. 
   W dniu 4 kwietnia w Biurze SEP odbędzie się 
I zebranie Komitetu Organizacyjnego Między-
narodowego Dnia Elektryki.  
   W dniu 11 kwietnia w Energoaparaturze SA 
odbędzie się zebranie Zarządu OZW SEP, pod-
czas którego Prezes Oddziału Teresa Skowroń-
ska wręczy rekomendację SEP dla firmy. Jest to 
już kolejne przedłużenie rekomendacji dla tej 
firmy.  
   Tego samego dnia w Biurze SEP w Warsza-
wie odbędzie się spotkanie Prezesa SEP z Za-
rządem Oddziału Elektroniki, Informatyki i Te-
lekomunikacji SEP 
  W dniu 12 kwietnia w siedzibie STOEN SA (I 
część) oraz w Biurze SEP (II część) odbędzie 
się kolejne zebranie Zarządu Głównego SEP. W 
przerwie między obu częściami posiedzeń od-
będzie się spotkanie członków wspierających 
SEP. 
    W tym samym dniu w Sali F Warszawskiego 
Domu Technika odbędzie się zebranie Polskie-
go Komitetu Ochrony Odgromowej. SEP. pra-
com Komitetu przewodniczy prof. Zdobysław 
Flisowski. 
   W dniu 13 kwietnia w Politechnice Warszaw-
skiej odbędzie się zebranie Komitetu Organiza-
cyjnego Światowego Dnia Społeczeństwa In-
formacyjnego.  
   W tym samym dniu w Katowicach odbędzie 
się wspólne zebranie Prezydiów Oddziału Kra-
kowskiego i Oddziału Zagłębia Węglowego 
SEP 
   W dniach 17-19 kwietnia w Łodzi odbędą 
Międzynarodowe Targi Komunikacji Elektro-
nicznej. Swe stoisko na targach mieć będzie 
Oddział Łódzki SEP. Przewiduje się przyznanie 
na targach medalu Prezesa SEP 
     W dniu 25 kwietnia w Warszawie odbędzie 
się kolejne, III w kadencji zebranie Prezydium 
ZG SEP 
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    W dniu 27 kwietnia w Ministerstwie Gospo-
darki odbędzie się seminarium poświecone za-
łożeniom nowego prawa energetycznego. Na 
wniosek Ministerstwa Gospodarki organizato-
rem tego seminarium jest Stowarzyszenie Elek-
tryków Polskich. Jest to pierwsze z cyklu semi-
nariów poświęconych tej tematyce 
        
Informacje w skrócie  
• W dniu 17 marca w Katowicach prezes 

SEP spotkał się z redaktorem naczelnym 
„Energetyki” Tomaszem Kołakowskim i 
redaktor naczelną Spektrum Iwona Gajdo-
wą. Celem spotkania było omówienie bie-
żących spraw działalności Zakładu Wy-
dawniczego „Energia”. W spotkaniu 
uczestniczyła Sekretarz Generalna SEP Jo-
lanta Arendarska  

• Tego samego dnia odbyło się odbyło się 
spotkanie prezesa SEP z Ryszardem Mig-
dalskim wicedyrektorem ZIAD Bielsko-
Biała SA poświęcone przygotowaniom do 
Targów Energetycznych „ENERGETAB”. 
W spotkaniu uczestniczyli: Jolanta Aren-
darska, Bogumił Dudek i Tomasz Koła-
kowski. 

• W Ministerstwie Transportu powstał pro-
jekt dokumentu „Strategia szerokopasmo-
wego dostępu do usług społeczeństwa in-
formacyjnego na lata 2007-2013. Stowa-
rzyszenie Elektryków Polskich przygoto-
wało i przesłało  do Ministerstwa uwagi do 
niniejszego dokumentu 

• Trwa kolejna edycja konkursu na najak-
tywniejsze koło SEP. W dniu 21 kwietnia 
spotka się komisja konkursowa i dokona 
oceny sprawozdań nadesłanych przez koła. 
Uroczyste wręczenie proporców i nagród 
laureatom dokonane zostanie w dniu 14 
czerwca podczas uroczystości Międzynaro-
dowego Dnia Elektryki. 

• Prezes SEP spotkał się w dniu 22 marca w 
Katowicach z przedstawicielami BOBRME 
Komel Jakubem Bernatem i Mieczysławem 
Jakubcem, Fundacji na rzecz Efektywnego 
Zuzycia Energii Szymonem Liszką oraz 
Impast Automotive Technologies Stanem 
Szadkowskim. Przedmiotem rozmowy była 
budowa samochodu elektrycznego w Pol-
sce 

• Podczas spotkania z wiceministrem Trans-
portu Eugeniuszem Wróblem w dniu 22 
marca prezes SEP przedstawił propozycję 
działań Stowarzyszenia na rzecz moderni-
zacji transportu kolejowego i drogowego  

• W Oddziale Bydgoskim SEP staraniem 
członka honorowego SEP Tadeusza Dom-
żalskiego trwają prace nad przygotowaniem 
wydawnictwa poświęconego pamięci Al-
fonsa Hoffmanna – twórcy elektroenerge-
tyki polskiej. 

• Trwa kolejna edycja konkursu im. prof. 
Mieczysława Pożarskiego na najlepszy ar-
tykuł opublikowany w prasie stowarzysze-
niowej. Prace konkursowe oceniać będzie 
komisja pracująca  w następującym skła-
dzie: prof., prof. Mieczysław Hering 
(przewodniczący), Jan Machowski, Stani-
sław Krzemiński, Antoni Dmowski, An-
drzej Dąbrowski (członkowie). W pracach 
komisji z głosem doradczym uczestniczyć 
będzie dziekan Rady Prezesów Jerzy Sza-
stałło Termin nadsyłania zgłoszeń mija z 
dniem 18 kwietnia 

• W dniu 23 marca Prezes SEP spotkał się w 
Brukseli w prezydentem UIE prof. Ronnie 
Belmansem. Przedmiotem spotkania były 
przygotowania do przyszłorocznego kon-
gresu UIE zaplanowanego na 19-21 maja.  
W spotkaniu uczestniczyli aktualny i obec-
ny sekretarz generalny UIE Koen Russel i 
Michel Machiels 

• Trwają przygotowania do IV posiedzenia 
Rady Prezesów, które odbędzie się w 
dniach 11-12 maja (piątek – sobota) w To-
runiu. Przypominamy o potwierdzaniu 
uczestnictwa prezesów Oddziałów do koń-
ca miesiąca.  

• W czwartek 12 kwietnia o godz. 1300 w sie-
dzibie centrali Stoen SA w Warszawie na 
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 odbę-
dzie się spotkanie prezesa SEP z członkami 
wspierającymi Stowarzyszenia. Po otwar-
ciu zebrania przez Prezesa SEP Jerzego 
Barglika i prezesa Stoen SA Harry Schura 
odbędzie się prezentacja działań obu insty-
tucji oraz przedstawienie propozycji zasad 
nowych form współpracy Stowarzyszenia z 
firmami maja status członków wspierają-
cych SEP  


