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TYGODNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 
KAŻDY WTOREK  

Zebranie ZG SEP 
     W dniu 12 kwietnia w sali konferencyjnej 
Stoen SA (część I) oraz w Biurze SEP (część II) 
odbyło się XII zebranie ZG SEP.  Obradom 
przewodniczył prezes SEP Jerzy Barglik. W po-
siedzeniu uczestniczyli: wiceprezesi: Andrzej 
Boroń, Janusz Jasiona i Zenon Stodolski, sekre-
tarz ZG SEP Jerzy Bielawski oraz Andrzej Cie-
pły, Marek Grzywacz, Zbigniew Lange, Jan 
Musiał, Lech Nowosad, Piotr Szymczak, An-
drzej Wawrzyński, Krzysztof Woliński (człon-
kowie). Obecni byli zaproszeni na zebranie: 
przewodniczący GKR Tomasz Kołakowski, 
dziekan Rady Prezesów Jerzy Szastałło oraz 
Sekretarz Generalna Jolanta Arendarska.  
 

Rys.1 Prezes SEP Jerzy Barglik (stoi) otwiera zebranie Zarządu Głów-
nego SEP w siedzibie STOEN SA  od lewej siedzą Alfred Hebisch 
(tłumacz), Harry Schur (prezes Stoen SA), Jolanta Arendarska (Sekre-
tarz Generalna SEP), Zenon Stodolski (wiceprezes SEP), Krzysztoff  
Miśkiewicz (Stoen SA)                                       fot. Krzysztof Woliński 
Na wstępie słowa powitania do uczestników 
skierował prezes STOEN SA Harry Schur. Na-
stępnie rozpoczęła się część robocza posiedze-
nia. ZG SEP przyjął informacje prezesa oraz se-
kretarz generalnej oraz protokół z poprzedniego 
zebrania ZG SEP. W kolejnym punkcie zebrania 
przewodniczący Centralnej Komisji Norm i 
Przepisów Elektrycznych Jerzy Bielawski 
omówił problematykę działalności normaliza-
cyjnej w SEP. ZG SEP przyjął informację na ten 
temat do wiadomości. Przewodniczący Central-
nej Komisji Finansów i Działalności Gospodar-

czej SEP Lech Nowosad przedstawił harmono-
gram prac związanych z budową przez SEP ma-
łych elektrowni wodnych. Po dyskusji, w której 
udział wzięli między innymi Jerzy Barglik, Ma-
rek Grzywacz i Tomasz Kołakowski ZG SEP 
przyjął  informację na ten temat prosząc jedno-
cześnie o przedstawienie na kolejnym, zebraniu 
bliższej informacji o harmonogramie budowy 
elektrowni wodnej „Rzędziany”. Na wniosek 
przewodniczącego Centralnej Komisji Młodzie-
ży i Studentów SEP Piotra Szymczaka ZG SEP 
zaakceptował regulamin Funduszu Stypendial-
nego SEP oraz powołał Kapitułę Funduszu. Wi-
ceprezes SEP Zenon Stodolski omówił spra-
wozdanie merytoryczne SEP za II półrocze 
2006 roku. ZG SEP przyjął tryb dalszych prac 
nad tym dokumentem. Ustalono, że członkowie 
ZG SEP prześlą do dnia 25 kwietnia swoje 
uwagi do sprawozdania. Po uwzględnieniu 
uwag przez Prezydium sprawozdanie zostanie 
przesłane do zaopiniowania Radzie Prezesów.  
Po przerwie na lunch członkowie ZG SEP 
uczestniczyli w spotkaniu prezesa z członkami 
wspierającymi SEP (relacja poniżej). Jak już 
wspomniano wcześniej II część zebrania ZG 
SEP odbyła się w Biurze SEP. Na wstępie tej 
części obrad ZG SEP wysłuchał informacji 
Przewodniczących komisji i zespołów. ZG SEP, 
a także podjął uchwały porządkowe o zmianach 
nazw i uzupełnieniu składów komisji i zespo-
łów. Następnie wiceprezes, skarbnik SEP An-
drzej Boroń omówił sprawozdanie finansowe 
SEP za rok 2006. ZG SEP przyjął sprawozdanie 
do akceptującej wiadomości i przekazał je do 
zaopiniowania Radzie Prezesów SEP. W kolej-
nym punkcie porządku obrad Sekretarz Gene-
ralna SEP Jolanta Arendarska przedstawiła in-
formacje o przygotowaniach do Światowego 
Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (o tych 
sprawach mowa jest w oddzielnym rozdziale In-
fosepika). Wyjątkowo obszerny był tym razem 
ostatni punkt porządku obrad: Sprawy różne. Po 
dyskusji ZG SEP podjął uchwały:  o akceptacji 
treści aneksów z WUP i PZU w sprawie projek-
tu elektryków wiejskich oraz o ogłoszeniu kon-
kursu na stanowisko dyrektora Ośrodka War-
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szawskiego IRSEP. ZG SEP podjął kilka  usta-
leń szczegółowych związanych z realizacją 
przyjętych uchwał. Wysłuchał informacji o spo-
tkaniu Prezesa SEP z  Zarządem Oddziału Elek-
troniki, Informatyki i Telekomunikacji i podjął 
stosowną uchwałę w tej sprawie. Ustalił tryb 
prac nad zmianami regulaminu Biura SEP. Po 
dyskusji ZG SEP przyjął do wiadomości zamiar 
koła nr 801 działającego przy Oddziale War-
szawskim SEP przekształcenia w niezależny 
Oddział specjalistyczny z siedzibą w Warsza-
wie. Przekazał do zaopiniowania przez Central-
ną Komisję Odznaczeń i i Wyróżnień SEP kwe-
stii ustanowienia medalu im. prof. Obrąpalskie-
go przyznawanego do tej pory przez Oddział 
Gliwicki SEP. Podjął decyzję w sprawie rozsze-
rzenia listy konferencji i imprez wystawienni-
czych objętych patronatem SEP. Kolejne zebra-
nie ZG SEP odbędzie się zgodnie z harmono-
gramem w dniu 17 maja 2007 roku. O miejscu 
zebrania i godzinie rozpoczęcia obrad członko-
wie ZG SEP zostaną powiadomieni oddzielnie.  
 
Spotkanie z członkami wspierającymi 
   Punktualnie o godz. 13 w sali konferencyjnej 
STOEN SA rozpoczęło się spotkanie Zarządu 
Głównego SEP z członkami wspierającymi 
Stowarzyszenia. Obecni byli wysocy rangą 
przedstawiciele firm i instytucji będących 
członkami wspierającymi SEP na szczeblu ZG 
SEP: Szef Dywizji Systemy Energetyczne ABB 
sp.zoo w Warszawie Jarosław Sokołowski, 
dziekan Wydziału Elektroniki prof. Grzegorz 
Różycki z Wojskowej Akademii Technicznej, 
dyrektor naczelny Instytutu Technologii Elek-
tronowej prof. Cezary Ambroziak, z-ca dyrekto-
ra naczelnego Instytutu Elektrotechniki Zdzi-
sław Rawicki, Główny Inżynier BOT Elektrow-
ni Bełchatów Józef Kopaczewski, Patrick Lefe-
bvre dyrektor branży PTD Siemens Polska oraz 
dyrektor Waldemar Gwizda z tej samej firmy, 
wiceprezes Twelve Electric sp.zoo Krzysztof 
Dąbrowski, dyrektor ds. programowych Pol-
skiego Centrum Promocji Miedzi sp.zoo z Wro-
cławia Kazimierz Zakrzewski, Dyrektor Zarzą-
dzający APS Energia Dariusz Drabik, Maciej 
Morgen z Działu Sprzedaży Schneider Electric 
Polska Sp. z o.o.  w Warszawie,  Antoni Mar-
kiewicz dyrektor ds.. Usług Koncernu Energe-
tycznego Energa SA z Torunia, gospodarz spo-

tkania Harry Schur Prezes Stoen SA oraz 
Krzysztof Miśkiewicz Główny Menadżer tej 
firmy, Robert Stelmaszczyk prezes Stoen Ope-
rator, Jerzy Szastałło dyrektor w Departamencie 
Infrastruktury Sieciowej PSE Operator. Spotka-
nie otworzył prezes SEP Jerzy Barglik, a na-
stępnie uczestników spotkania powitał prezes 
STOEN SA Harry Schur. Następnie głos zabrał 
Krzysztof Miśkiewicz, który przedstawił cieka-
wą prezentację informującą o działalności 
STOENU w Polsce i w Europie. Z kolei prezes 
SEP Jerzy Barglik przedstawił obszerną infor-
mację o działalności Stowarzyszenia Elektry-
ków Polskich. W toku ożywionej dyskusji poru-
szono szereg ważnych tematów proponując wie-
le nowych konkretnych form współpracy po-
między SEP a członkami wspierającymi. Drugą 
cześć spotkania  prowadził członek ZG SEP 
Piotr Szymczak. W tym fragmencie zebrania 
sporo uwagi poświęcono sprawie szerszego 
włączenia w nurt działalności stowarzyszenio-
wej młodych elektryków. Zebrani zgodnie uzna-
li, że zebranie było bardzo udane i pożyteczne. 
Uznano za celowe organizowanie takich zebrań 
w siedzibach członków wspierających co naj-
mniej dwa razy w roku. Po spotkaniu prezes 
SEP wystosował list do prezesa STOEN SA 
dziękując mu za udzielenie gościny i stworzenie 
dogodnych warunków do odbycia spotkania.  
 
Cykl seminariów na temat nowego prawa 
energetycznego  
     Zarząd Główny  Stowarzyszenia Elektryków 
Polski wraz z Ministerstwem Gospodarki przy-
gotowuje cykl seminariów dotyczących propo-
nowanych zmian w prawie energetycznym. 
Cykl ten obejmuje cztery seminaria pod wspól-
nym tytułem „Nowe prawo energetyczne”. A 
oto daty i terminy poszczególnych seminariów: 
piątek 27 kwietnia,  sala w Ministerstwie Go-
spodarki „ Założenia zmian regulacji w zakresie 
elektroenergetyki i ciepłownictwa, wtorek 15 
maja 2007 we Wrocławiu  „Kwalifikacje ener-
getyczne”, czwartek 31 maja „System bilanso-
wania” Warszawa (sala zostanie podana póź-
niej). Cykl seminariów zostanie zakończony de-
batą podsumowującą organizowaną wspólnie z 
Parlamentarnym Zespołem ds. Energetyki w 
dniu 14 czerwca 2007r. w Warszawie w dniu, w 
którym Stowarzyszenie Elektryków Polskich 
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świętuje Międzynarodowy Dzień Elektryki. 
Pierwsze z seminariów odbędzie się w piątek 27 
kwietnia o godz. 1100. W programie semina-
rium: otwarcie przez Ministra Gospodarki i Pre-
zesa SEP, wystąpienie przedstawiciela Minister-
stwa Gospodarki: Nowe prawo energetyczne – 
podstawowe założenia przyszłych uregulowań 
prawnych  w zakresie elektroenergetyki wraz z 
proponowanym harmonogramem prac  w odnie-
sieniu do dyrektywy 2005/89/WE, wystąpienie 
przedstawicieli SEP: Proponowane zmiany 
prawa energetycznego w zakresie elektroener-
getyki  – referuje przedstawiciel  SEP, Taryfo-
wanie w Elektroenergetyce, Taryfowanie w 
energetyce cieplnej, Uprawnienia regulatora na 
rynku energii elektrycznej i ciepła (ref. przed-
stawiciel URE). Dyskusję prowadzić będą: re-
daktorzy naczelni „Energetyki”: Tomasz Koła-
kowski i  „Wokół Energetyki” Andrzej Nehre-
becki. Na godz. 1400 zaplanowano podsumowa-
nie dyskusji przez Ministra Gospodarki i preze-
sa 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 semi-
narium będzie potwierdzona drogą elektro-
niczną, ze względu na ograniczoną pojemność 
sali w Ministerstwie Gospodarki. Każdy uczest-
nik otrzyma materiały seminaryjne drogą elek-
troniczną na co najmniej  trzy dni przed termi-
nem seminarium. Do tematyki powrócimy  w 
kolejnym Infosepiku.  
 
Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyj-
nego 2007 
     Trwają intensywne przygotowania do Świa-
towego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. W 
ubiegły piątek 13 kwietnia o godz. 1300 w gma-
chu Poczty Polskiej w Warszawie przy ul. Kró-
lewskiej 1 odbyło się zebranie Komitetu Orga-
nizacyjnego Światowego Dnia Społeczeństwa 
Informacyjnego (relacja z zebrania w kolejnym 
Infosepiku). Przypomnijmy, że pracom Komite-
tu 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. Przygotowywane są spe-
cjalne wydania czasopism stowarzyszeniowych: 

Elektroniki, Przeglądu Telekomunikacyjnego i 
Spektrum. Wydrukowany został okolicznościo-
wy plakat.  

 

Rys.2 Sekretarz Generalna Jolanta Arendarska prezentuje plakat 
Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Pierwszej 
oceny dokonuje przewodniczący GKR Tomasz Kołakowski, w 
środku (w głębi) Główna Księgowa Irena Kołaczyńska, prezes 
SEP Jerzy Barglik                                      fot. Krzysztof Woliński 
   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 stowa-
rzyszeniową część obchodów Światowego Dnia 
Społeczeństwa Informacyjnego. Po wystąpieniu 
dyrektora Szkoły głos zabierze prezes SEP, a 
następne podpisane zostanie porozumienie  o 
objęciu Technikum Łączności patronatem Sto-
warzyszenia Elektryków Polskich. Wygłoszony 
zostanie referat okolicznościowy,  a następnie 
podjęta zostanie decyzja o powołaniu Ogólno-
polskiego Stowarzyszenia Szkół Łączności. Z 
okolicznościowym programem artystycznym 
wystąpi szkolny teatr „Nora”. Imprezę zakończy 
spotkanie towarzyskie. W dniu 17 maja (czwar-
tek) odbędzie się oficjalna sesja w Politechnice 
Warszawskiej. Program tej części obchodów 
Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjne-
go 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 informacyj-
nego” objęta patronatem Marszałka Sejmu.    
Swe imprezy organizuje też Polskie Towarzy-
stwo Informatyczne oraz Stowarzyszenie Inży-
nierów Telekomunikacji. Szczegóły można zna-
leźć na głównej stronie internetowej SEP Na 
stronie internetowej SEP dostępna jest usługa 
internetowa „Zapytaj eksperta IT, gdzie można 
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zasięgnąć porad na różne tematy związane z in-
formatyką, elektroniką i telekomunikacją. Do 
kwestii Światowego Dnia Społeczeństwa In-
formacyjnego powrócimy obszernie w kolejnym 
Infosepiku.  
 
Zebrania, spotkania, konferencje, imprezy  

• W dniu 11 kwietnia prezes SEP Jerzy Barglik 
uczestniczył w otwarciu zebrania Kola Senio-
rów Oddziału Elektroniki, Informatyki i Tele-
komunikacji. Wspólnie z prezesem Oddziału 
wręczył trzem członkom koła odznaczenia sto-
warzyszeniowe  

• Tego samego dnia w katowickiej Energoapara-
turze SA odbyło się zebranie Zarządu OZW 
SEP, podczas którego prezes Oddziału Teresa 
Skowrońska i wiceprezes Henryk Tymowski 
wręczyli rekomendację SEP dla tej firmy.  

• Tego samego dnia w Auli AGH w trakcie uro-
czystości wręczenia dyplomów ukończenia stu-
diów przez ubiegłorocznych absolwentów Wy-
działu Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki 
i Elektroniki AGH odbyło się podsumowanie 
40-tej edycji Konkursu SEP „Na Najlepszą Pra-
cę Dyplomową”. Zgłoszono 28 prac. Jury pod 
przewodnictwem członka honorowego SEP 
prof. Kazimierza Bisztygi postanowiło przyznać 
dyplomy i nagrody pieniężne dla Autorów 13 
prac. Nagrody wręczył: Dziekan Wydziału 
EAIiE prof. Tomasz Szmuc w towarzystwie 
prezesa Oddziału Krakowskiego SEP Jana 
Strzałki.  Dyplomami uhonorowano również 
opiekunów nagrodzonych i wyróżnionych prac. 

• Prezes SEP Jerzy Barglik uczestniczył w części 
zebrania Prezydium Centralnej Komisji Mło-
dzieży i Studentów SEP odbytego w dniu 11 
kwietnia w Sali Konferencyjnej Zakładu Ma-
szyn Elektrycznych Politechniki Warszawskiej  

• Tego samego dnia w Biurze SEP w Warszawie 
o godz. 16 odbyło się spotkanie Prezesa SEP z 
Zarządem Oddziału Elektroniki, Informatyki i 
Telekomunikacji SEP,  

• Także w dniu 11 kwietnia o godz. 16 w Sali 
Muzeum Techniki odbędzie się zebranie koła 
SEP nr 801 przy Oddziale Warszawskim SEP. 
Obecny był wiceprezes Oddziału Warszawskie-
go Tadeusz Karwat. 

• W dniu 13 kwietnia o godz. 1500 w Katowicach 
odbyło się wspólne zebranie Prezydiów Oddzia-
łu Krakowskiego i Oddziału Zagłębia Węglo-

wego SEP. Spotkanie upłynęło w niezwykle mi-
lej atmosferze. Obecni byli prezesi obu zaprzy-
jaźnionych Oddziałów Teresa Skowrońska i Jan 
Strzałka, a także prezes SEP Jerzy Barglik i wi-
ceprezes SEP Janusz Kłodos. 

• Zaplanowane na sobotę posiedzenia Rad Nad-
zorczych BBJ SEP i COSiW odbędą się dziś, 
czyli we wtorek 17 kwietnia w Łodzi.   

• Od wczoraj w Poznaniu trwa konferencja „Za-
stosowania komputerów w elektrotechnice”.  

• Od poniedziałku w Hanowerze trwają tradycyj-
ne targi Hannover Messe 2007 

• Dziś w Kamieniu Śląskim rozpoczyna się semi-
narium 8SPE 2007 „Problemy eksploatacyjne 
elektroenergetyki, elektromechaniki i energo-
elektroniki”. Prezes SEP Jerzy Barglik przesłał 
list z podziękowaniem za zaproszenie na to se-
minarium na ręce przewodniczącego Komitetu 
Programowego, członka honorowego SEP prof. 
Jerzego Hickiewicza 

• Dziś w Łodzi rozpoczynają się Międzynarodo-
we Targi Komunikacji Elektronicznej Intertele-
com’2007. Udział w spotkaniu targowym pod-
czas zostaną wręczone medale targowe zapo-
wiedział prezes SEP. Czynne jest stoisko SEP 
obsługiwane przez Oddział Łódzki SEP, a także 
oddzielne stoisko Przeglądu Telekomunikacyj-
nego.  

• W dniu 19 kwietnia (piątek) w Biurze SEP od-
będzie się kolejne zebranie Zespołu ds. Progra-
mów Unijnych 

• Zaplanowane na czwartek 26 kwietnia zebranie 
Prezydium ZG SEP odbędzie się ostatecznie 
dzień później, czyli w piątek 27 kwietnia o 
godz. 1530 w Biurze SEP w Warszawie.   
 

Rys.3 Magnolia z poprzedniego Infosepika w pięć dni później 
fot. Jerzy Barglik 
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