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TYGODNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 
KAŻDY WTOREK  

Seminaria na temat nowego prawa energe-
tycznego  
     W piątek 27 kwietnia o godz. 1100 w Sali 
Ministerstwa Gospodarki w Warszawie odbyło 
się pierwsze z cyklu  trzech seminariów poświę-
conych pracom nad nowym prawem energe-
tycznym. Tematykę seminarium dobrze oddaje 
jego tytuł „Nowe prawo energetyczne – założe-
nia zmian regulacji w zakresie elektroenergetyki 
i ciepłownictwa”. Minister Gospodarki Piotr 
Woźniak powierzył organizację cyklu semina-
riów Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. W 
seminarium uczestniczyły 54 osoby reprezentu-
jące różne firmy i instytucje energetyczne. Po 
otwarciu seminarium przez prezesa SEP Jerzego 
Barglika i krótkim wystąpieniu dyrektora De-
partamentu Energetyki Andrzeja Kani prowa-
dzenie obrad przejęli Andrzej Nehrebecki i To-
masz Kołakowski.  

 
Rys.1 Przed chwilą prezes SEP Jerzy Barglik (pierwszy z lewej) 
otworzył seminarium. Obok od lewej dyrektor Departamentu Ener-
getyki Ministerstwa Gospodarki Andrzej Kania, oraz dwójka prowa-
dzących  seminarium: Andrzej Nehrebecki redaktor naczelny Wokół 
Energetyki i Tomasz Kołakowski redaktor naczelny „Energetyki”.  
fot. Ewa Materska 
Jako pierwszy wystąpił Jerzy Maślanka z De-
partamentu Energetyki Ministerstwa Gospodar-
ki. Mówił on o podstawowych założeniach ure-
gulowań prawnych w zakresie elektroenergety-
ki, w szczególności w zakresie implementacji 
dyrektywy 2005/89/WE. Z kolei prof. Jan Pop-
czyk z Politechniki Śląskiej przedstawił propo-
nowane zmiany prawa energetycznego w zakre-
sie elektroenergetyki. Wojciech Błażejczyk, 
przedstawiciel Zakładu Energetycznego War-

szawa Teren SA. omówił zasady regulacji taryf 
dla energii elektrycznej  

Rys. 2  Jerzy Maślanka (drugi z lewej w głębi) z Departamentu 
Energetyki Ministerstwa Gospodarki prezentuje swój referat 
 fot. Ewa Materska 
Andrzej Boroń wiceprezes SEP, a równocześnie 
dyrektor Zespołu Elektrociepłowni Dalkia Łódź 
oraz Maciej Zapałowski z Izby Gospodarczej 
Ciepłowników Polskich przedstawili referat pt.” 
Zasady regulacji taryf dla ciepła”. Ostatni refe-
rat pt. „Uprawnienia regulatora na rynku energii 
elektrycznej i ciepła”  składający się z trzech 
części wygłosili przedstawiciele Urzędu Regu-
lacji Energetyki: wiceprezes Wiesław Wójcik,  
zastępca Dyrektora Departamentu Promowania 
Konkurencji Robert Guzik oraz dyrektor Depar-
tamentu Taryf Tomasz Kowalak. Po prezentacji 
referatów odbyła się dyskusja, w której udział 
wzięli Ryszard Chojak członek honorowy SEP, 
Jacek Szymczak prezes Izby Gospodarczej Cie-
płowników Polskich, Jacek Piekacz (Vatenfall 
Heat), Tomasz Kowalak (URE), Maciej Zapa-
łowski (Dalkia), Janusz Bil (Vatenfal Heat), 
Henryk Wawrzyniak (Oddział Gdański SEP) i 
Andrzej Nehrebecki (Wokół Energetyki). 
Wszyscy uczestnicy seminarium, którzy podali 
swe adresy e-mailowe otrzymają dziś lub naj-
później jutro rano elektroniczne wersje prezen-
tacji. Kolejne seminarium z cyklu tym razem na 
temat ” System kwalifikacji w Prawie Energe-
tycznym i jego spójność z systemami kwalifika-
cji w krajach UE oraz Dyrektywą 2005/36/WE 
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodo-
wych” odbędzie się w dniu 15 maja o godz. 1200 
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we Wrocławiu (Hotel „Wrocław” przy ul. Po-
wstańców Śląskich 7 w pobliżu dworca PKP). 
Po otwarciu spotkania przez Prezesa SEP, 
przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki i Pre-
zesa Oddziału Wrocławskiego SEP odbędzie się 
cześć referatowa. Głównym tematem semina-
rium będzie kwestia oceny funkcjonowania sys-
temu kwalifikacji oraz jego spójność z syste-
mami kwalifikacji w krajach UE i dyrektywą 
2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych oraz propozycje zmian dla zapew-
nienia tej spójności. Referaty przedstawią 
przedstawiciele  Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich,  Ministerstwa Gospodarki, Naczelnej 
Organizacji Technicznej, Urzędu Dozoru Tech-
nicznego, Państwowej Inspekcji Pracy,  Towa-
rzystwa Polskie Elektrownie i Izby Gospodar-
czej Ciepłowników Polskich. Seminarium za-
kończy się dyskusją ok. godz. 1600. Nazwiska 
prelegentów zostaną podane na stronie interne-
towej SEP. Istnieje możliwość zarezerwowania 
noclegów. Informacji w tej sprawie udziela Od-
dział Wrocławski SEP. III seminarium na temat 
„Systemy bilansowania” odbędzie się w czwar-
tek 31 maja  w Warszawie. Cykl seminariów 
zostanie zakończony debatą podsumowującą 
organizowaną wspólnie z Parlamentarnym Ze-
społem ds. Energetyki w dniu 12 czerwca 2007 
r. (a nie jak podawano wcześniej w dniu 14 
czerwca). Zapraszamy! 
Zebranie Prezydium ZG SEP 
     W piątek 27 kwietnia o godz. 1530 w Biurze 
SEP odbyło się III w kadencji zebranie Prezy-
dium ZG SEP. W posiedzeniu uczestniczyli: 
prezes SEP Jerzy Barglik, wiceprezesi Andrzej 
Boroń, Janusz Jasiona, Janusz Kłodos i Zenon 
Stodolski oraz zaproszeni do udziału w posie-
dzeniu: Sekretarz Generalna Jolanta Arendar-
ska, członek ZG SEP Marek Grzywacz. i kie-
rowniczka Działu Prezydialnego Małgorzata 
Gregorczyk. Program zebrania obejmował mię-
dzy innymi: omówienie aktualnej sytuacji finan-
sowej SEP, akceptacja uwag wniesionych przez 
członków ZG SEP do sprawozdania meryto-
rycznego SEP za rok 2006, informacje o przy-
gotowaniach do Światowego Dnia Telekomuni-
kacji i Społeczeństwa Informacyjnego, omó-
wienie działalności Forum SEP oraz wstępne 
omówienie projektu zmian regulaminu Biura i 
Sekretarza Generalnego. Prezydium zapoznało 

się z wynikami konkursu na najaktywniejsze 
koło SEP oraz omówiło przygotowania do Rady 
Prezesów. Kolejne zebranie Prezydium ZG SEP 
odbędzie się w czwartek 31 maja o godz. 1530 w 
Biurze SEP. 

. 

Rys.3 Członkowie Prezydium ZG SEP i zaproszeni goście po za-
kończeniu zebrania w dniu 27 kwietnia (od lewej Marek Grzy-
wacz, Jolanta Arendarska, Janusz Jasiona, Jerzy Barglik, An-
drzej Boroń, Małgorzata Gregorczyk, Janusz Kłodos, Zenon 
Stodolski                                                           fot. Ewa Materska 
 
Światowy Dzień Telekomunikacji i Społe-
czeństwa Informacyjnego 2007 
     Trwają ostatnie przygotowania do Świato-
wego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa 
Informacyjnego. W piątek 11 maja o godz. 1300 
w Biurze SEP odbędzie się przedostatnie zebra-
nie Komitetu Organizacyjnego imprezy. Przy-
pomnijmy, że 17 maja to rocznica podpisania 
pierwszej międzynarodowej umowy telegraficz-
nej. Począwszy od 1973 roku dzień ten jest ob-
chodzony jako Światowy Dzień Telekomunika-
cji. Po decyzji Światowego Forum Społeczeń-
stwa Informacyjnego Zgromadzenie Ogólne 
ONZ ustanowiło 17 maja Dniem Społeczeństwa 
Informacyjnego. Konferencja ITU w Antalya 
(Turcja) postanowiła ostatecznie świętować 17 
maja jako Światowy Dzień Telekomunikacji i 
Społeczeństwa Informacyjnego. W środę 9 maja 
o godz. 1400 w Domu Dziennikarza przy ul. 
Foksal w Warszawie odbędzie się debata „Co 
dalej ze społeczeństwem informacyjnym w Pol-
sce? Przypomnijmy, że najważniejsze imprezy 
centralne Światowego Dnia Telekomunikacji i 
Społeczeństwa Informacyjnego w części orga-
nizowanej przez Stowarzyszenie Elektryków 
Polskich  i Instytut Łączności to: 

• w dniu 16 maja (środa):  
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godz. 1100 - uroczystości w Zespole Szkół nr 37 
im. Agnieszki Osieckiej: objęcie patronatem 
SEP Technikum Łączności im. Janusza Grosz-
kowskiego w Warszawie, placówki wchodzącej 
w skład zespołu szkół, ew. przyznanie stypen-
dium uczniowi tej szkoły i wręczenie legityma-
cji SEP członkom koła przy tej szkole. Na godz. 
1430 zaplanowana jest konferencja prasowa,  

• w dniu 17 maja (czwartek): 
godz. 930 konferencja Instytutu Łączności „No-
wa Telekomunikacja – usługi dla społeczeństwa 
informacyjnego” godz. 1100 Uroczystości Świa-
towego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa 
Informacyjnego w Politechnice Warszawskiej: 
Aula Główna: otwarcie wystawy, między inny-
mi prezentacje studentów WAT, IBS PAN, Po-
litechniki Łódzkiej, firm informatycznych i te-
lekomunikacyjnych, godz. 1500 oficjalna sesja, 
przesłanie Sekretarza Generalnego UIT, wystą-
pienia oficjalne, wręczenie odznaczeń stowarzy-
szeniowych, referat ks. prof. Tadeusza Zasępy, 
dyskusja. Godz. 1730 koktajl, wręczenie Statu-
etek Ministra Transportu, spotkanie towarzy-
skie.  

• w dniu 18 maja (piątek): 
godz. 1100 IX konferencja Okrągłego Stołu ob-
jęta patronatem Marszałka Sejmu RP – Sala Ko-
lumnowa Sejmu RP, od godz. 1400 imprezy ple-
nerowe Instytutu Łączności „Nowy Świat Spo-
łeczeństwa Informacyjnego”. 
Bliższe informacje na stronie internetowej SEP 
Zapraszamy do udziału w imprezach Światowe-
go Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa In-
formacyjnego! 
Zebrania, konferencje, spotkania, fakty w 
skrócie 

• Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego 
Straży Pożarnej w liście z dnia 11 kwietnia do 
Prezesa SEP potwierdził gotowość włączenia 
się tej instytucji do kampanii społecznej „Bez-
pieczny Kontakt z elektrycznością”.  

• W dniu 17 kwietnia odbyło się zebranie Komisji 
Kwalifikacyjnej Izby Rzeczoznawców, podczas 
którego zatwierdzono postępowanie w sprawie 
nadania rekomendacji SEP firmom z Gdańska, 
Katowic (2), Warszawy, Jaworzna i Włoszczo-
wej. 3 osoby rekomendowane przez Oddział 
Szczeciński SEP zostały rzeczoznawcami SEP. 

• W odpowiedzi na pismo Oddziału Warszaw-
skiego SEP prezes SEP wyraził zgodę na wej-
ście w skład Komitetu Honorowego VII konfe-
rencji „Optymalizacja w Elektroenergetyce” za-
planowanej na dzień 26 września 2007 roku 

• W czwartek 19 kwietnia w Biurze SEP z udzia-
łem 9 osób odbyło się pod przewodnictwem 
Andrzeja Ciepłego kolejne zebranie Zespołu ds. 
Programów Unijnych SEP. Omawiano m.in. 
regulamin Zespołu, który zostanie przedstawio-
ny do zatwierdzenia przez ZG oraz uzgodniono 
plan pracy Zespołu. Główne elementy tego pla-
nu to: organizacja kursu dla członków SEP z 
zakresu opracowywania wniosków do funduszy 
UE, ustalenie i wskazanie kierunków działań 
/programy operacyjne i priorytety kierunkowe z 
funduszy UE/ w wystąpieniach aplikacyjnych 
przez SEP, prowadzenie informacji w sprawie 
kryteriów i trybu uruchamiania przez Rząd 
środków finansowanych z funduszy unijnych 
dla realizacji poszczególnych programów, usta-
lenie i wskazywanie instytucji pośredniczących 
i pomagających przy realizacji podejmowanych 
projektów, inicjowanie i współdziałanie przy 
realizacji projektów wspólnych z instytucjami i 
podmiotami gospodarczymi, opiniowanie przy-
gotowywanych wniosków aplikacyjnych, pro-
wadzenie oceny przebiegu realizowanych w 
SEP projektów, okresowa analiza  efektów i po-
noszonych kosztów, prezentacja problematyki 
Zespołu i realizowanych przez SEP projektów 
współfinansowanych ze środków UE na posie-
dzeniach ZG. Przygotowana została prezenta-
cja komputerowa: „Fundusze strukturalne UE 
dla przedsiębiorstw 2007-2013”.  

• W dniu 25 kwietnia Wydziałowa Rada Samo-
rządu Studentów Wydziału Elektrotechniki, Au-
tomatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii 
Górniczo-Hutniczej oraz Zarząd Studenckiego 
Koła SEP nr 19 przy AGH zorganizowali I edy-
cję Konkursu Wiedzy Elektrycznej dla abitu-
rientów techników województwa małopolskie-
go. W konkursie uczestniczyło 49 uczniów z 13 
szkół. Zwycięzcą został Grzegorz Kisała z Po-
wiatowego Zespołu nr 2 Szkół Ogólnokształcą-
cych Mistrzostwa Sportowego i Technicznych 
w Oświęcimiu, który z rąk Dziekana Wydzia-
łu prof. dr hab. inż. Tadeusza Szmuca otrzymał 
główną nagrodę – komputer. 
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• W czwartek 26 kwietnia pod przewodnictwem 
członka ZG SEP Marka Grzywacza odbyło się 
zebranie Centralnej Komisji Organizacyjnej 
SEP poświęcone w całości rozpatrzeniu i przy-
jęciu regulaminów Centralnej Komisji Odzna-
czeń i Wyróżnień  SEP 

• Ukazał się drukiem ujednolicony tekst Statutu 
SEP ze zmianami wprowadzonymi na Zjeździe 
w Łodzi. Tekst dostępny jest także na stronie in-
ternetowej SEP 

• Prezes SEP i wiceprezes Zenon Stodolski spo-
tkali się w piątek 27 kwietnia z wiceprezesem 
PSE Operator Jarosławem Kułakowskim. Tema-
tem spotkania były kwestie współpracy pomię-
dzy SEP a PSE Operator. Kolejne spotkania 
wyznaczono na środę 23 maja.  

• Tego samego dnia prezes SEP spotkał się dwu-
krotnie z prezesem OEIT Janem Grzybowskim. 
Ze strony ZG SEP w spotkaniach uczestniczyli 
wiceprezesi: Andrzej Boroń, Janusz Jasiona i 
Zenon Stodolski 

• W końcowej fazie druku jest podwójny numer 
(4-5/2007) biuletynu organizacyjnego i nauko-
wo-technicznego „Spektrum” poświęcony nie-
mal w całości Światowemu Dniu Telekomuni-
kacji i Społeczeństwa Informacyjnego 

• W dniu 4 maja prezes SEP uczestniczył we 
Frankfurcie w spotkaniu Komitetu Wyko-
nawczego Eurelu 
 

 
 

Fot. 4 Siedziba VDE we Frankfurcie. To tylko jeden z trzech 
budynków należących do tego stowarzyszenia 

• Rozpoczęła pracę komisja konkursowa ocenia-
jąca najlepsze artykuły opublikowane w czaso-
pismach stowarzyszeniowych w roku 2006. Po-
dobnie jak w latach poprzednich pracom komi-
sji przewodniczy prof. Mieczysław Hering. 

Wręczenie nagród nastąpi w dniu 14 czerwca 
2007 roku podczas uroczystości Międzynaro-
dowego Dnia Elektryki.  

• Od wczoraj w Centrum Kongresowym „War-
szawianka” w Jachrance trwa XXX Jubileuszo-
wa konferencja Polskiej Izby Komunikacji 
Elektronicznej. Prezes SEP wysłał na adres pre-
zesa PIKE stosowny list gratulacyjny 

• Dziś w Sali 117 Polskiej Agencji Atomistyki 
odbędzie się III spotkanie Komitetu Programo-
wego konferencji „Polska Energetyka Jądrowa” 
zaplanowanej na listopad 2007 roku. ZG SEP 
będzie na tym spotkaniu reprezentował wice-
prezes Zenon Stodolski 

• W dniach 9-11 maja w Kazimierzu Dolnym 
odbędzie się konferencja „Rynek Energii Elek-
trycznej”  objęta patronatem SEP. Organizato-
rem konferencji jest Politechnika Lubelska i od-
dział Lubelski SEP 

• W dniu 10 maja wiceprezes SEP Janusz Jasiona 
będzie uczestniczył w zebraniu Zarządu Oddzia-
łu Skierniewickiego SEP 

• W dniach 11-12 maja w Toruniu odbędzie się 
IV posiedzenie Rady Prezesów SEP 

• W dniu 12 maja w Toruniu w trakcie posiedze-
nia Rady Prezesów  odbędzie się I posiedzenie 
kapituły Funduszu Stypendialnego. Na stronie 
internetowej SEP zamieszczony jest komplet 
dokumentów związanych z działalnością Fun-
duszy stypendialnego 

• W dniu 17 maja o godz. 1200 w Sali 206 w gma-
chu głównym Politechniki Warszawskiej odbę-
dzie się 13. zebranie ZG SEP 

• W dniu 18 maja we Włoszczowej odbędzie się 
seminarium z okazji powołania koła SEP przy 
ZPUE Włoszczowa. Prezes SEP skierował list z 
podziękowaniem za zaproszenie na to spotka-
nie.  

• Tego samego dnia w Budapeszcie odbędzie się 
spotkanie zarządu programu LPQIVES. Ze 
strony polskiej w spotkaniu wezmą udział:  pre-
zes Oddziału Krakowskiego Jan Strzałka i 
przewodniczący Polskiego Komitetu ds. Jakości 
Energii SEP prof.  Zbigniew Hanzelka  
Podziękowanie 
 Chciałbym wszystkim, którzy w dniu 23 kwietnia złożyli 
mi życzenia imieninowe podziękować za wzruszającą 
pamięć. Nie wszystkim mogłem podziękować osobiście. 
Serdecznie dziękuję za wszystkie kartki, e-maile i sms-y!                
Jerzy Barglik  


