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TYGODNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ  
W KAŻDY WTOREK  

Spis treści 
•  Minął I rok  kadencji SEP naczelnych władz SEP  
• Zebrania, spotkania, imprezy, pozostałe informacje  

w skrócie  
Minął I rok kadencji władz naczelnych SEP 
minął  
    W ubiegłym tygodniu minął pierwszy rok ka-
dencji nowych władz naczelnych Stowarzysze-
nia Elektryków Polskich. Jedno nie ulega wąt-
pliwości, czas biegnie bardzo szybko.  
W dzisiejszym wydaniu Infosepika kilka wstęp-
nych uwag na ten temat. Do kwestii tej powró-
cimy w kolejnych wakacyjnych Infosepikach.  
A oto w syntetycznym skrócie niektóre sprawy, 
które udało się zrealizować w pierwszym roku: 
W zakresie działalności gospodarczej 
- uporządkowanie systemu pełnomocnictw dla 
Oddziałów oraz podjęcie stosownych uchwał  
o powierzeniu oddziałom nie posiadającym 
osobowości prawnej funkcji zwykłego zarządu 
użytkowaną częścią majątku, 
- podpisanie umów z oddziałami posiadającymi 
osobowość prawną,  
- podjęcie szybkich działań na rzecz poprawy 
działalności agend gospodarczych SEP - ogło-
szenie konkursów, wyłonienie nowego dyrekto-
ra BBJ SEP, powierzenie funkcji p.o. Dyrektora 
COSIW-u Sekretarz Generalnej,  
- rozpoczęcie projektu budowy małych elek-
trowni wodnych przez Zakład Innowacyjno-
Wdrożeniowy SEP, po uruchomieniu w grudniu 
ub. roku pierwszej elektrowni przez Oddział 
Radomski SEP, 
- osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego 
SEP w wysokości ponad 270 000 złotych wobec 
ujemnego wyniku w roku 2005,  
- zahamowanie tendencji spadkowych w BBJ 
SEP i wyraźny wzrost aktywności tej agendy,  
- znaczna poprawa wyników finansowych  
COSiW,  
- spłata znacznej części pożyczek od Oddziałów 
zaciągniętych w poprzedniej kadencji,  
- mimo skrajnie trudnych okoliczności, korzyst-
na renegocjacja warunków umowy z WUP,  
- utworzenie Biura Studiów i Analiz, udział  
w pierwszych przetargach, 

W zakresie działalności statutowej i organiza-
cyjnej 
- opracowanie ramowego planu pracy na kaden-
cję, z powierzeniem realizacji konkretnych te-
matów członkom ZG SEP, 
- nawiązanie bliskiej współpracy z Minister-
stwami: Gospodarki, Transportu, Rolnictwa, 
Budownictwa oraz Sejmem i Senatem, 
- uzupełnienie wyposażenia Biura SEP: zakup 
sprzętu komputerowego i rzutników, 
- utworzenie działu obsługi prawnej w Biurze 
SEP,  
- szybka rejestracja Statutu oraz rozpoczęcie 
prac nowej Komisji Statutowej, 
- zorganizowanie, wspólnie z Ministerstwem 
Gospodarki, cyklu seminariów na temat nowego 
„ Prawa Energetycznego”,  
- podpisanie umów o współpracy z UDT oraz  
z PSE – Operator, 
- zorganizowanie Zjazdu Eurelu w Krakowie 
oraz aktywny udział w pracach tej organizacji, 
- regularne wydawanie tygodnika internetowego 
Infosepik, 
- istotna poprawa systemu aktualizacji i sposobu 
zamieszczania informacji na stronie interneto-
wej SEP, uruchomienie z dniem 3 lipca 2007 
roku, strony internetowej dla członków ZG 
SEP, 
- nowa formuła wydawania „Spektrum”, jako 
biuletynu organizacyjnego i naukowo-
technicznego,  
- położenie silnego nacisku na działalność statu-
tową SEP, przeznaczenie dodatkowych środków 
na ten cel, 
- nowa formuła organizacji zebrania świątecz-
nego SEP z nagrodami Prezesa dla osób wyróż-
niających się w działalności statutowej i prowa-
dzeniem imprezy przez ludzi młodych, 
- uroczysta forma rozstrzygnięcia konkursów na 
najaktywniejsze koło SEP i konkursu im. Mie-
czysława Pożaryskiego (wrzesień 2006 - Poli-
technika Warszawska, czerwiec 2007 – Instytut 
Elektrotechniki), 
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- wznowienie po latach przerwy przygotowy-
wania kroniki SEP, a także uzupełnienie zale-
głości z kilku poprzednich lat, 
- wznowienie działalności Funduszu Stypen-
dialnego i przyznanie pierwszego stypendium 
według znowelizowanego regulaminu dla 
ucznia technikum,  
- objęcie patronatem SEP Technikum Łączności 
w Warszawie, jako pierwszej średniej szkoły 
technicznej, 
- opracowanie regulaminu konkursu na najlep-
szego opiekuna, wychowawcę młodzieży, 
-ustanowienie medalu im. Michała Doliwo-
Dobrowolskiego, z myślą o wyróżnianiu mło-
dych członków SEP,  
- bardzo udany przebieg misji gospodarczych w 
Hiszpanii październik 2006 (Matelec) i Cze-
chach marzec 2007 (Amper), 
- aktywna współpraca z organizatorami targów, 
przyznanie sześciu Medali Prezesa SEP, w tym 
po raz pierwszy na Targach w Łodzi, Bełchato-
wie i Gorzowie Wklp,  
- zorganizowanie cyklu konferencji i stoisk SEP 
na Targach: w Bielsku-Białej, Warszawie, Kiel-
cach, Łodzi, Bełchatowie, Poznaniu i Gorzowie, 
- zorganizowanie Światowego Dnia Telekomu-
nikacji i Społeczeństwa Informacyjnego według 
nowej formuły, przy dużym nacisku na sprawy 
młodzieży, VIII Konferencji Okrągłego Stołu w 
Sejmie i imprez organizowanych przez Oddzia-
ły SEP,  
- nowa formuła imprezy z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Elektryki, ukierunkowana na 
sprawy stowarzyszeniowe, 
Na dziś tyle. Jak już wspomniałem na wstępie 
do kwestii tej powrócimy za dwa tygodnie  
w kolejnym Infosepiku, pisząc o planach na  
II półrocze br. 
Zebrania, spotkania, konferencje, imprezy, 
informacje - w wielkim skrócie 

• Minister Transportu Jerzy Polaczek przesłał list 
do Prezesa SEP, wyrażający zadowolenie z do-
brze rozwijającej się współpracy pomiędzy re-
sortem transportu a Stowarzyszeniem Elektry-
ków Polskich.  

• Prezes SEP przesłał list Dyrektorowi Biura Or-
ganizacyjno-Prawnego Senatu RP Piotrowi 
Świąteckiemu z podziękowaniem za pomoc  
w zorganizowaniu IV z cyklu seminariów doty-

czących nowego „Prawa Energetycznego”  
w gmachu Senatu RP w dn. 13.06. br.  

• Prezes SEP przesłał list do Dyrektora Instytutu 
Elektrotechniki w Warszawie Stefana Paradow-
skiego z podziękowaniem za umożliwienie zor-
ganizowania tegorocznych obchodów Między-
narodowego Dnia Elektryki na terenie Instytutu 
i gościnne przyjęcie Uczestników tego spotka-
nia. 

• Zarząd Oddziału Krakowskiego SEP podjął 
uchwałę o rozpoczęciu z dn. 1.08.br. samo-
dzielnej działalności gospodarczej po uzyskaniu 
osobowości prawnej. Przypomnijmy, że Oddział 
Krakowski jest siódmym Oddziałem SEP posia-
dającym osobowość prawną.  

• Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał 
Kleiber i Przewodniczący Komitetu IV Nauki 
Techniczne prof. Władysław Włosiński przeka-
zali w liście do Prezesa SEP oficjalne stanowi-
sko Polskiej Akademii Nauk w sprawie rozwoju 
polskiej energetyki. 

• Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teore-
tycznej i Stosowanej ogłosiło rok 2007 rokiem 
prof. Tadeusza Cholewickiego. Przewodniczący 
PTETiS prof. Krzysztof Kluszczyński w liście 
do Prezesa SEP zwrócił się  o przyłączenie się 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich do tej ini-
cjatywy. Przypomnijmy, że jednym z pięciu 
doktorów wypromowanych przez prof. Tade-
usza Cholewickiego jest były prezes SEP  
prof. Stanisław Bolkowski. 

• Członek honorowy SEP Ryszard Chojak wziął 
udział jako przedstawiciel SEP w dniu  
18 czerwca w zwyczajnym posiedzeniu wspól-
ników spółki wydawniczej „Inżynier Budownic-
twa”.  

• W dniach 19-22 czerwca prezes SEP uczestni-
czył w Padwie (Włochy) w Międzynarodowej 
Konferencji „Heating by Electromagnetic Sour-
ces”. 

• W dn. 20.06. br. Wiceprezes SEP Zenon Stodol-
ski wziął udział w konferencji zorganizowanej 
w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie  
pt. „Energooszczędne oświetlenie – perspekty-
wy rozwoju w Europie i w Polsce” przez Kra-
jową Agencję Poszanowania Energii oraz Polski 
Komitet Oświetleniowy SEP. 

• Tego samego dnia członek ZG SEP Lech No-
wosad uczestniczył w uroczystym seminarium 
„Polsko - Japońskie Partnerstwo na rzecz Efek-
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tywności Energetycznej” zorganizowanym  
w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie  
w ramach 50. rocznicy wznowienia kontaktów 
dyplomatycznych między Polską a Japonią. 

• Także w dn. 20.06. br. Sekretarz Generalna SEP 
Jolanta Arendarska wzięła udział, jako zapro-
szony obserwator, w pracach Komisji Egzami-
nacyjnej na dyplom technika - elektryka w Ze-
spole Szkół nr 28 im. Synów Pułku w Warsza-
wie. 

• W dn. 22.06. br. Sekretarz Generalna SEP Jo-
lanta Arendarska wzięła udział w obradach VI 
Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa i przekazała pre-
zesowi PIIB okolicznościowy list gratulacyjny 
od Prezesa SEP.  

• Prezes SEP wystosował okolicznościowy list 
gratulacyjny do Dziekana Wydziału Elektro-
techniki, Informatyki i Telekomunikacji Uni-
wersytetu Zielonogórskiego prof. Andrzeja Pie-
czyńskiego z okazji obchodzonego w dn. 22.06. 
br. jubileuszu 40-lecia działalności tego Wy-
działu. Zarząd Główny SEP nadał z tej okazji 
Wydziałowi medal im. prof. Janusza Groszkow-
skiego. 

• W dn. 23.06.br. Sekretarz Generalna SEP Jolan-
ta Arendarska wzięła udział w imieniu Prezesa 
SEP w Letniej Wielkiej Gali i Wystawie Firm 
Business Centre Club, które odbyło się na tere-
nie Wyścigów Konnych w Warszawie. Spotka-
nie stanowiło okazję do uzgodnienia form 
współpracy pomiędzy BCC a Stowarzyszeniem 
Elektryków Polskich.  

• W dn. 25.06.br. odbyło się pierwsze w nowej 
kadencji zebranie Komitetu Elektrotechniki Pol-
skiej Akademii Nauk. Przewodniczącym Komi-
tetu został ponownie prof. Kazimierz Zakrzew-
ski z Politechniki Łódzkiej, wiceprzewodniczą-
cym prof. Stanisław Bolkowski, a sekretarzem 
prof. Tadeusz Skoczkowski prezes Krajowej 
Agencji Poszanowania Energii. W skład Komi-
tetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk 
wchodzi także prof. Jerzy Barglik – Prezes SEP.  

• Prezes SEP spotkał się w dniu 26 czerwca 
w Biurze SEP ze swym poprzednikiem prof. 
Stanisławem Bolkowskim i wręczył mu nomi-
nację jako reprezentanta SEP w Radzie Nadzor-
czej wydawnictwa FSNT NOT - Sigma.  

• Zaplanowane na 26.06.br. zebranie Rady Nad-
zorczej Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP w War-

szawie nie odbyło się. Przewodniczący Rady 
Zenon Stodolski ustalił nowy termin zebrania 
Rady Ośrodka na dzień 16 lipca.  

• Także 26.06. br. Prezes SEP wziął udział  
w uroczystym zebraniu Senatu Politechniki 
Warszawskiej w Małej Auli Uczelni, podczas 
którego odbyła się  uroczystość promocji dokto-
rów i doktorów habilitowanych, wręczenie od-
znaczeń państwowych i rozstrzygnięcie konkur-
su Siemensa.  

• Tego samego dnia w Sali Kominkowej War-
szawskiego Domu Technika odbyło się zebranie 
Zarządu Oddziału Warszawskiego SEP. W po-
czątkowej części posiedzenia uczestniczył Pre-
zes SEP, który wręczył list wiceprezesowi Od-
działu Warszawskiego Tadeuszowi Karwatowi 
z podziękowaniem za organizację uroczystości 
Międzynarodowego Dnia Elektryki.  

• Podczas posiedzenia Rady Wydziału Elektrycz-
nego Politechniki Warszawskiej Prezes SEP 
oraz Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. 
Stanisław Wincenciak wręczyli dyplomy laure-
atom odpowiednio II i III nagrody w konkursie 
im. Mieczysława Pożaryskiego za najlepszy ar-
tykuł opublikowany w prasie stowarzyszenio-
wej w roku 2006: prof. Stanisławowi Ziemian-
kowi oraz prof. Stefanowi Barlikowi.  

• W dn. 27.06. br. odbyło się w Warszawie posie-
dzenie Rady Krajowej FSNT NOT. Podczas ze-
brania SEP reprezentowali: Zenon Stodolski, 
Ryszard Chojak, Lech Nowosad, Andrzej Wilk. 
Obecny był czł. ZG SEP i wiceprezes FSNT 
NOT Zbigniew Lange.  

• W tym samym dniu Sekretarz Generalna SEP 
Jolanta Arendarska uczestniczyła w Domu 
Dziennikarza w początkowej sesji seminarium 
zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo 
Informatyczne. 

• Także 27.06. br. Prezes SEP spotkał się z JM 
Rektorem Wojskowej Akademii Technicznej  
dr inż. Adamem Sową. Omówiono proponowa-
ne tematy współpracy. W spotkaniu uczestni-
czyli ze strony Wojskowej Akademii Technicz-
nej: Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich Woj-
ciech Kocańda i Prezes koła SEP Stanisław Ko-
natowski, a ze strony Stowarzyszenia Elektry-
ków Polskich Sekretarz Generalna SEP Jolanta 
Arendarska.  

• W dn. 28.06. br. w Biurze SEP pod przewodnic-
twem prof. Mirosława Wciślika z Politechniki 
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Świętokrzyskiej odbyło się zebranie Polskiego 
Komitetu Elektrotermii SEP i SITPH. W począt-
kowej części zebrania uczestniczył Prezes SEP. 
Omówiono stan przygotowań do uroczystości ju-
bileuszu 50-lecia Komitetu. 

• Tego samego dnia Członek Zarządu Oddziału 
Warszawskiego SEP Andrzej Marusak uczestni-
czył w imieniu Prezesa SEP w konferencji eduka-
cyjnej zorganizowanej przez Instytut Maszyn Ma-
tematycznych w Warszawie. Prezes SEP skiero-
wał list z podziękowaniem za zaproszenie do dr. 
Andrzeja Wilka – p.o. Dyrektora IMM.  

• Prezes SEP i Sekretarz Generalna spotkali się  
w Biurze SEP z prezesem Związku Inżynierów 
Polskich na Litwie Tadeuszem Andrzejewskim. 
Omówiono przygotowania do październikowej 
konferencji Polska-Litwa Most Energetyczny, 
której współorganizatorem będzie Stowarzyszenie 
Elektryków Polskich. Więcej informacji o plano-
wanej konferencji wkrótce. 

• W dn. 28.06.br. Prezes SEP spotkał się w War-
szawie z Prezesem Philips Poland Bogdanem Ro-
galą. W spotkaniu uczestniczyła Sekretarz Gene-
ralna SEP Jolanta Arendarska. Uzgodniono formy 
współpracy SEP z Philips Poland i Philips Light-
ning Poland.  

• Odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Elektroni-
ki, Informatyki i Telekomunikacji SEP  
w Warszawie. Ustalono termin Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Oddziału 

• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
przesłało do Biura SEP informację o wysokości 
dofinansowania na działalność wydawniczą  
i naukowo-techniczną. Niebawem podpisana bę-
dzie stosowna umowa. 

• W dn. 29.06. br. odbyła się uroczystość jubileuszu 
20-lecia firmy C&T Elmech z Pruszcza Gdań-
skiego – laureata Medalu Prezesa SEP przyznane-
go podczas tegorocznych, majowych Międzyna-
rodowych Targów Energetyki Expopower w Po-
znaniu za „Xinus-filtr aktywny”. W uroczysto-
ściach jubileuszowych uczestniczyła Sekretarz 
Generalna Jolanta Arendarska i przekazała list od 
Prezesa SEP.  

• Tego samego dnia prezes SEP Jerzy Barglik u-
czestniczył w Katowicach w Biurze OZW SEP w 
spotkaniu z „Zasłużonym Seniorem SEP” Bogda-
nem Szparagą. 

 

• W dn. 2.07. br. Prezes SEP i Prezes OZW SEP 
Teresa Skowrońska zwiedzili teren budowy 
bloku energetycznego z kotłem fluidalnym 
o mocy 460 MW w Elektrowni Łagisza w Bę-
dzinie, a następnie spotkali się z prezesem 
i członkami Zarządu Koła SEP przy PKE Elek-
trownia Łaziska.  

• W dn. 2.07. br. nadeszła bardzo smutna wiado-
mość o śmierci mgr inż. Jerzego Wątroby byłego 
długoletniego dyrektora naczelnego i prezesa Za-
rządu Będzińskiego Zakładu Elektroenergetycz-
nego. Pogrzeb odbywa się dziś o godz. 14.00 
w Sosnowcu. Cześć Jego pamięci! 

• Rada Dyrektorów Eurelu na spotkaniu w dn. 
25.05. br. we Frankfurcie podjęła decyzję o pod-
jęciu prac przygotowawczych do projektu mię-
dzynarodowego wspierającego aktywność mło-
dych członków europejskich stowarzyszeń elek-
tryków. W pracach zespołu przygotowującego 
projekt będzie uczestniczył przedstawiciel SEP  

• W dn. 17.08. br. w sali C Warszawskiego Domu 
Technika odbędzie się uroczyste wspólne zebra-
nie Zarządu Głównego SEP i Oddziału War-
szawskiego SEP im. Kazimierza Szpotańskiego z 
okazji Jubileuszu Urodzin członka honorowego 
SEP Jacka Szpotańskiego. Wkrótce będą rozsy-
łane zaproszenia na to spotkanie. 

• W dn. 7-8 września br. w Zamościu odbędzie się 
V posiedzenie Rady Prezesów SEP. Wkrótce bę-
dą rozsyłane zaproszenia na to spotkanie. Osoby 
zainteresowane wzięciem udziału w poprzedza-
jącym Radę Prezesów spotkaniu dyskusyjnym i 
wycieczce do Lwowa proszone są także o zare-
zerwowanie na ten cel także dni 5 i 6 września.  

• Trwają intensywne przygotowania do Ogólnopol-
skich  Dni Młodego Elektryka zaplanowanych na 
11-14 października 2007 roku. Więcej informacji 
wkrótce. 

• Rozpoczynają się długo oczekiwane wakacje. 
Nareszcie! Życzę wszystkim Czytelnikom tygo-
dnika internetowego Infosepik miłego i słonecz-
nego wypoczynku, nabrania sił i energii do no-
wych zadań i działań. W okresie wakacji Infose-
pik ukazywał się będzie w cyklu dwutygodnio-
wym. Następne wydanie Infosepika dokładnie za 
2 tygodnie, czyli 17 lipca. Życząc jeszcze raz 
udanych wakacji już teraz zapraszam do lektury 
wakacyjnych Infosepików. 
   Jerzy Barglik 


