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Cykl seminariów na temat nowego prawa
energetycznego
Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków
Polski wraz z Ministerstwem Gospodarki przygotowuje cykl seminariów dotyczących proponowanych zmian w prawie energetycznym.
Cykl obejmuje cztery seminaria pod wspólnym
tytułem „Nowe prawo energetyczne”. A oto daty i terminy poszczególnych seminariów: piątek
27 kwietnia, sala w Ministerstwie Gospodarki „
Założenia zmian regulacji w zakresie elektroenergetyki i ciepłownictwa, wtorek 22 maja
2007 we Wrocławiu (ostateczny termin tego
seminarium może jeszcze ulec zmianie) „Kwalifikacje energetyczne”, czwartek 31 maja „System bilansowania” Warszawa (sala zostanie
podana później). Cykl seminariów zostanie zakończony debatą podsumowującą organizowaną
wspólnie z Parlamentarnym Zespołem ds. Energetyki w dniu 14 czerwca 2007r. w Warszawie
w dniu, w którym Stowarzyszenie Elektryków
Polskich świętuje Międzynarodowy Dzień Elektryki. Pierwsze z seminariów odbędzie się w
piątek 27 kwietnia o godz. 1100. W programie
seminarium: otwarcie przez Ministra Gospodarki i Prezesa SEP, wystąpienie przedstawiciela
Ministerstwa Gospodarki: Nowe prawo energetyczne – podstawowe założenia przyszłych uregulowań prawnych w zakresie elektroenergetyki wraz z proponowanym harmonogramem prac
w odniesieniu do dyrektywy 2005/89/WE, wystąpienie przedstawicieli SEP: Proponowane
zmiany prawa energetycznego w zakresie elektroenergetyki – referuje przedstawiciel SEP,
Taryfowanie w Elektroenergetyce, Taryfowanie
w energetyce cieplnej, Uprawnienia regulatora
na rynku energii elektrycznej i ciepła (ref.
przedstawiciel URE). Dyskusję prowadzić będą:
redaktorzy naczelni „Energetyki”: Tomasz Kołakowski i „Wokół Energetyki” Andrzej Nehrebecki. Na godz. 1400 zaplanowano podsumowanie dyskusji przez Ministra Gospodarki i prezesa SEP, a następnie odbędzie się konferencja
prasowa. Przewiduje się udział ok. 100 osób.
Zgłoszenia na kartach zgłoszeń dostępnych na
stronie internetowej SEP pod adresem

www.sep.com.pl. Rezerwacja miejsca na seminarium będzie potwierdzona drogą elektroniczną, ze względu na ograniczoną pojemność
sali w Ministerstwie Gospodarki. Każdy uczestnik otrzyma materiały seminaryjne drogą elektroniczną na co najmniej trzy dni przed terminem seminarium. Do tematyki powrócimy obszernie w kolejnym Infosepiku.
Jeszcze o Olimpiadzie Elektrycznej i Elektronicznej Euroelektra
Przed tygodniem w Infosepiku informowaliśmy o ceremonii wręczenia nagród laureatom
IX Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej
„Euroelektra”. W tygodniu przedświątecznym
prezes SEP przesłał listy z podziękowaniem za
aktywny udział w przygotowaniach zawodów
do przewodniczącej Komitetu Głównego Olimpiady Zofii Miszewskiej, wiceprzewodniczącego Komitetu, głównego autora pytań egzaminacyjnych prof. Ryszarda Wojtyny. W listach tych
prezes SEP wyraził nadzieję na dalsze ich zaangażowanie w działalność Komitetu Głównego
Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”. W oddzielnych listach prezes SEP podziękował fundatorowi nagród: prezesowi Apatora SA Januszowi Niedźwieckiemu

Rys.1 Od lewej na pierwszym planie: Zofia Miszewska, Janusz
Niedźwiecki (w głębi), laureat Olimpiady, prof. Ryszard Wojtyna.

i dziekanowi Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni prof. Januszowi Mindykowskiemu za zaproszenie laureatów na rejs żaglowcem „Dar Młodzieży” lub statkiem Hory-
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-2zont II i znakomitą organizację zawodów finałowych.

Rys.2 Prof. Janusz Mindykowski (drugi z lewej) odczytuje list
Rektora Akademii Morskiej informujący o zaproszeniu laureatów Olimpiady na rejs żaglowcem „Dar Młodzieży” lub statkiem szkolnym „Horyzont II”

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego 2007
Trwają przygotowania do Światowego Dnia
Społeczeństwa Informacyjnego. W najbliższy
piątek 13 kwietnia o godz. 1300 w gmachu Poczty Polskiej w Warszawie przy ul. Królewskiej 1
odbędzie się zebranie Komitetu Organizacyjnego Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Pracom Komitetu Honorowego ŚDSI
przewodniczy wicepremier Ludwik Dorn, a wiceprzewodniczącymi Komitetu są: Minister
Transportu Jerzy Polaczek, prezes SEP Jerzy
Barglik i prezes PTI Andrzej Marciniak. Prezes
SEP spotkał się w dniu 22 marca w siedzibie
Ministerstwa Transportu z podsekretarzem stanu Eugeniuszem Wróblem. Omówiono przebieg
imprez ŚDSI oraz skład Komitetu Honorowego
imprezy. Przypomnijmy, że najważniejsze imprezy Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w części organizowanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich to: uroczystości w Zespole Szkół nr 37 im. Agnieszki
Osieckiej:: objęcie Technikum Łączności im.
Janusza Groszkowskiego w Warszawie placówki wchodzącej w skład zespołu szkół patronatem Stowarzyszenia Elektryków Polskich16 maja, Oficjalna Sesja, Wystawa i Sesje Studenckie
w Politechnice Warszawskiej, uroczysty koktajl
podczas którego zostaną wręczone nagrody i
wyróżnienia w Politechnice Warszawskiej 17
maja, IX konferencja Okrągłego Stołu objęta
patronatem Marszałka RP Marka Jurka – Sala
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Kolumnowa Sejmu RP – 18 maja, imprezy plenerowe „Nowy Świat Społeczeństwa Informacyjnego” – 18-19 maja Instytut Łączności przy
współpracy ze Stowarzyszeniem. Swe imprezy
organizuje też Polskie Towarzystwo 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 informatyką, elektroniką i telekomunikacją. W dniu 16 maja (środa) o godz.
1100 spotkanie w Zespole Szkół nr 37 w Warszawie im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie
przy alei Stanów Zjednoczonych 24 zainauguruje stowarzyszeniową część obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Po
wystąpieniu dyrektora Szkoły głos zabierze prezes SEP, a następne podpisane zostanie porozumienie o objęciu Technikum Łączności patronatem Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Wygłoszony zostanie referat okolicznościowy,
a następnie podjęta zostanie decyzja o powołaniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szkół
Łączności. Z okolicznościowym programem artystycznym wystąpi szkolny teatr „Nora”. Imprezę zakończy spotkanie towarzyskie. W dniu
17 maja (czwartek) odbędzie się oficjalna sesja
w Politechnice Warszawskiej. Program tej części obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa
Informacyjnego zostanie omówiony w kolejnym
Infosepiku. W dniu 18 maja w Sali Kolumnowej
Sejmu RP odbędzie się VIII konferencja Okrągłego Stołu „Polska w drodze do społeczeństwa
informacyjnego”. W piśmie z dnia 23 marca
Dyrektor Generalny kierujący Gabinetem Marszałka Sejmu Paweł Kwaśniak poinformował o
objęciu konferencji patronatem Marszałka Sejmu Marka Jurka, a także o wyrażeniu zgody na
organizację konferencji w Sali Kolumnowej
Sejmu.
Zebrania, spotkania, konferencje, imprezy
• W dniach 28-30 marca w Bielsku-Białej odbyło
się wiosenne seminarium Komitetu Automatyki
Elektroenergetycznej SEP poświęcone działaniu
automatyki elektroenergetycznej w warunkach
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awaryjnych systemu. Szersza relacja w czasopiśmie „Automatyka Elektroenergetyczna”.
W sobotę 31 marca prezes SEP spotkał się 2
Biurze SEP z wiceprezesem Andrzejem Boroniem. Omówiono bieżące sprawy działalności
ZG SEP. W spotkaniu uczestniczyła Sekretarz
Generalna Jolanta Arendarska oraz po. dyrektor
Ośrodka Warszawskiego SEP Jerzy Kuciński
Wiceprezes SEP Andrzej Boroń spotkał się w
dniu 3 kwietnia (wtorek) w Łodzi w dyrektorem
BBJ Januszem Okólskim i Główną Księgową
Marzena Gniado
W dniu 4 kwietnia prezes SEP spotkał się z pracownikami Biura SEP, a następnie uczestniczył
w spotkaniu Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Dnia Elektryki z udziałem Tadeusza Karwata, Jerzego Bielawskiego i Jerzego
Szastałły.
Oddział Zagłębia Węglowego SEP objął honorowym patronatem II edycję konkursu dla dzieci z klas trzecich i czwartych szkół podstawowych pt. „Pstryczek – Elektryczek”. Konkurs
ten organizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Mikołaja Kopernika
w Rudzie Śląskiej, której reprezentantem w
OZW SEP jest Cecylia Wojtowicz. Finał zawodów odbył się w przedświąteczną środę 4
kwietnia. Wszystkie dzieci otrzymały drobne
upominki.
Prezes SEP spotkał się w dniu 5 kwietnia w
prezesem PSE Południe sp. zoo Henrykiem
Spieriewką oraz odbył krótkie przedświąteczne
spotkania w redakcji „Energetyki’ i w Biurze
OZW SEP
Dziś o godz. 1400 w kościele pw. św. JózefaRobotnika w Katowicach - Wełnowcu przy ul.
Mikusińskiego 8 odbędzie msza święta i ceremonia pogrzebowa śp. Czesława Sajdaka.
W dniu 11 kwietnia (środa) w katowickiej Energoaparaturze SA odbędzie się zebranie Zarządu
OZW SEP, podczas którego prezes Oddziału
Teresa Skowrońska wręczy rekomendację SEP
dla firmy. Jest to już kolejne przedłużenie rekomendacji dla tej firmy
W dniu 11 kwietnia o godz. 1215 w Sali Konferencyjnej Zakładu Maszyn Elektrycznych Politechniki Warszawskiej (budynek „Pod Kominem”), ul. Nowowiejska 20 A odbędzie się zebranie Prezydium Centralnej Komisji Młodzie-
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ży i Studentów SEP. W początkowej części posiedzenia weźmie udział prezes SEP
Tego samego dnia w Biurze SEP w Warszawie
o godz. 16 odbędzie się spotkanie Prezesa SEP z
Zarządem Oddziału Elektroniki, Informatyki i
Telekomunikacji SEP,
Także o godz. 16 w Sali Muzeum Techniki odbędzie się zebranie kola SEP nr 801 przy Oddziale Warszawskim 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
programie zebrania między innymi: przyjęcie
zmian w regulaminie Funduszu Stypendialnego,
informacja o programie budowy małych elektrowni wodnych, zagadnienia normalizacyjne
oraz dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i
merytorycznym SEP za rok 2006 W przerwie
między obu częściami posiedzeń w siedzibie
STOEN SA odbędzie się spotkanie członków
wspierających SEP.
W tym samym dniu w Sali F Warszawskiego
Domu Technika odbędzie się zebranie Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej. SEP. Pracom Komitetu przewodniczy prof. Zdobysław
Flisowski.
Jak już wspomniano wcześniej w dniu 13
kwietnia w siedzibie Poczty Polskiej odbędzie
się zebranie Komitetu Organizacyjnego Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego.
W tym samym dniu o godz. 1500 w Katowicach
odbędzie się wspólne zebranie Prezydiów Oddziału Krakowskiego i Oddziału Zagłębia Węglowego SEP.
W dniu 14 kwietnia (sobota) w Łodzi odbędą
się zebrania Rad Nadzorczych BBJ SEP oraz
COSiW
W dniach 16-18 kwietnia w Poznaniu odbędzie
się konferencja „Zastosowania komputerów w
elektrotechnice”. Komitetowi Naukowemu konferencji przewodniczy prof. Stanisław Bolkowski.
W dniach 16-20 kwietnia w Hanowerze odbędą
się tradycyjne targi Hannover Messe 2007
W dniach 17-19 kwietnia w Kamieniu Śląskim
odbędzie się seminarium 8SPE 2007 „Problemy
eksploatacyjne elektroenergetyki, elektromechaniki i energoelektroniki”. Udział w seminarium zapowiedział euro-deputowany, były premier Jerzy Buzek. Prezes SEP przesłał list z po10 kwietnia 2007

-4dziękowaniem za zaproszenie na to seminarium
na ręce przewodniczącego Komitetu Programowego, członka honorowego SEP prof. Jerzego Hickiewicza
• Dokładnie w tym samym terminie, czyli w
dniach 17-19 kwietnia w Łodzi odbędą Międzynarodowe Targi Komunikacji Elektronicznej Intertelecom’2007. Swe stoisko na targach mieć
będzie Oddział Łódzki SEP. Przewiduje się
przyznanie na targach medalu Prezesa SEP
• W dniu 19 kwietnia (czwartek) w Biurze SEP
odbędzie się kolejne zebranie Zespołu ds. Programów Unijnych
• W dniu 25 kwietnia (środa) w Biurze SEP w
Warszawie odbędzie się kolejne, III w kadencji
zebranie Prezydium ZG SEP
•

•

•

•

Informacje w skrócie
Prezes SEP Jerzy Barglik wysłał listy z podziękowaniem do ambasadora Polski w Republice
Czeskiej Jana Pastwy, I Sekretarza Ambasady
ds. ekonomicznych Ewy Borzęckiej Auch i I
Sekretarza Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze Zdzisława Stasiaka z podziękowaniem za znakomitą współpracę polskiej placówki dyplomatycznej przy
organizacji misji gospodarczej na targi Amper’2007
Radca Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady RP w Hiszpanii Jan Włodarczyk
przesłał na adres Prezesa SEP list z podziękowaniem za nadesłane materiały informacyjne o
SEP. Materiały te zostaną w najbliższym czasie
zamieszczone na stronie internetowej Ambasady
Zakończyła się procedura przyznawania rekomendacji poznańskiej firmie: Energetyka Poznańska Zakład Oświetlenia Drogowego Sp. z
o.o. W tym wypadku okres ważności rekomendacji upływa z dniem 11 grudnia 2009 roku.
Rekomendacja Energoaparatury SA z Katowic
zachowuje swą ważność do dnia 18 listopada
2009 roku
W Oddziale Bydgoskim SEP staraniem członka
honorowego SEP, byłego prezesa Oddziału
Bydgoskiego SEP, Tadeusza Domżalskiego
trwają prace nad przygotowaniem wydawnictwa
– monografii poświęconego pamięci Alfonsa
Hoffmanna – twórcy elektroenergetyki polskiej.
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Monografia zostanie wydana nakładem Centralnego Ośrodka Szkolenia i Wydawnictw SEP
• Trwa kolejna edycja konkursu im. prof. Mieczysława Pożaryskiego na najlepszy artykuł opublikowany w prasie stowarzyszeniowej. Prace
konkursowe oceniać będzie komisja pracująca
w następującym składzie: prof., prof. Mieczysław Hering (przewodniczący), Jan Machowski,
Stanisław Krzemiński, Antoni Dmowski, Andrzej Dąbrowski (członkowie). W pracach komisji z głosem doradczym uczestniczyć będzie
dziekan Rady Prezesów, prezes Oddziału Warszawskiego SEP Jerzy Szastałło Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 18 kwietnia, a uroczyste wręczenie nagród laureatom nastąpi w
dniu 14 czerwca 2007 roku.
• W końcową fazę wchodzi konkurs na najaktywniejsze koło SEP. W dniu 21 kwietnia nastąpi
rozstrzygnięcie konkursu na szczeblu ogólnopolskim. Wręczenie proporców dla najlepszych
kół nastąpi w dniu 14 czerwca 2007 roku
• Trwają przygotowania do IV posiedzenia Rady
Prezesów, które odbędzie się w dniach 11-12
maja (piątek – sobota) w Toruniu. Pod koniec
tygodnia do oddziałów zostanie rozesłany program merytoryczny posiedzenia.
Podziękowania
W imieniu własnym, a także w imieniu pracowników Biura SEP pragnę serdecznie podziękować
za liczne życzenia świąteczne, jakie napłynęły w
ostatnich dniach na mój adres oraz do Biura SEP
od koleżanek, kolegów oraz sympatyków SEP z
kraju i z zagranicy. To bardzo miłe, że o nas pamiętacie. Dziękuję!
Jerzy Barglik

Wszyscy czekamy na prawdziwie wiosenną pogodę. Także magnolia czeka, aby w pełni rozwinąć płatki swych kwiatów…..
Wielkanoc 2007
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