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DZIENNIK INTERNETOWY STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLS KICH 
 

•  

DZIENNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. 

Zebrania Komisji Sejmowych 
• Ustalony został nowy termin zebrania Sejmowej Ko-

misji Gospodarki z punktem porządku obrad dotyczą-
cym pierwszego czytania projektu poselskiego w 
sprawie ustawy o zmianie ustawy prawo energetyczne. 
Projekt zmian przewiduje korektę zapisu art.54 mó-
wiącego o okresowości uprawnień kwalifikacyjnych. 
Posiedzenie odbędzie się we wtorek 1 lutego o godz. 
1630 w sali nr 24 budynku  Sejmu RP. Kwestię zmian 
w prawie energetycznym będzie na posiedzeniu uza-
sadniał przewodniczący Podkomisji Sejmowej ds. 
Energetyki poseł Andrzej Czerwiński. W posiedzeniu 
weźmie udział wiceprezes SEP Kol. Stefan Granato-
wicz, który przedstawi i obszernie uzasadni negatywne 
stanowisko Stowarzyszenia Elektryków Polskich 
w sprawie zmian zapisu artykułu 54 nowelizowanego 
prawa energetycznego.  
Uprzejma prośba do prezesów oddziałów o pilną i nie-
zawodną rozmowę na ten temat z parlamentarzystami z 
Waszych okręgów wyborczych. Podczas tego samego 
posiedzenia Komisji Sejmowej będzie takŜe omawiana 
kwestia rozpatrzenia sprawozdania podkomisji nad-
zwyczajnej pracującej nad rządowym projektem usta-
wy o efektywności energetycznej  

• W środę 2 lutego 2011 r. o godz. 1000 pod przewodnic-
twem posła Zbigniewa Rynasiewicza odbędzie się po-
siedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury poświęco-
ne pierwszemu czytaniu poselskiego projektu ustawy o 
zmianie ustawy prawo telekomunikacyjne. Uzasadnie-
nie zmian w ustawie przedstawi poseł Janusz Piecho-
ciński. Stowarzyszenie Elektryków Polskich przygo-
towało na prośbę Ministerstwa Infrastruktury uwagi do 
projektu nowej ustawy. W zebraniu weźmie udział 
przedstawiciel naszego Stowarzyszenia.  

Zebranie noworoczne Koła Terenowego SEP 
w Busku-Zdroju 
Zarząd Koła Terenowego SEP przy RZE Busko zor-
ganizował spotkanie noworoczne z dyrekcją i kierow-
nictwem Rejonowego Zakładu Energetycznego Bu-
sko. W spotkaniu wzięli udział: Czesław Maj dyrektor 
zakładu, Bogusław Metryka kierownik techniczny, 
kierownicy oddziałów, kierownicy posterunków ener-
getycznych. W sumie 15 osób w tym 13 członków 
Koła SEP. Spotkanie prowadził prezes Koła kol. An-
drzej Wadowski. W swoim wystąpieniu przypomniał 
najwaŜniejsze wydarzenia minionego roku, w tym  
odbycie tradycyjnego szlaku pierwszych bojów Ko-
mendanta Józefa Piłsudskiego na Ponidziu dla 
uczczenia 92 rocznicy odzyskania niepodległości 
przez państwo polskie, a takŜe udział 33 członków 
Koła w uroczystości 60-lecia Oddziału Kieleckiego 

SEP. Z kolei dyrektor Czesław Maj przedstawił temat 
na zbliŜającą się XV konferencję naukowo techniczną 
pt. „Inteligentne sieci elektroenergetyczne”. Zarząd 
Koła przystąpi do opracowania programu konferencji, 
jak równieŜ do poszukiwania sponsorów – powiedział 
prezes Andrzej Wadowski.  

 
Fot. 1. Uczestnicy spotkania noworocznego koła SEP w Busku Zdroju 
(stoi prezes Koła Kol. Andrzej Wadowski). 

NaleŜy podkreślić, Ŝe konferencje organizowane w 
Busku na stałe weszły do programu działania Oddzia-
łu Kieleckiego SEP. Na zakończenie spotkania, które 
upłynęło w miłej atmosferze prezes Koła Kol. Andrzej 
Wadowski podziękował wszystkim za włączanie się 
do pracy społecznej, Ŝycząc jak najlepszych osiągnięć 
w pracy zawodowej, zdrowia i szczęścia w Nowym 
Roku.                                                      Andrzej Wadowski 

Krótko 
• We wtorek 25 stycznia 2011 r. w Nowej Hucie odbyło 

się spotkanie Zarządu Oddziału Nowohuckiego SEP 
z członkami Koła Seniorów, którzy ukończyli odpo-
wiednio 80 i 85 lat. Dla Jubilatów przygotowano oko-
licznościowe upominki. Atmosferę spotkania rozgrzała 
dyskusja o planowanej budowie elektrowni jądrowej 
i alternatywnych źródłach energii. Jubilaci podkreślali 
koleŜeński aspekt tego spotkania”.                Krzysztof Zięba 

• W środę 26 stycznia 2011 r. o godz. 1630 w Sali C 
Warszawskiego Domu Technika odbyło się Nad-
zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Oddzia-
łu Warszawskiego SEP im. Kazimierza Szpotań-
skiego. Uczestnicy podjęli uchwały niezbędne w 
procesie starań o ustanowienie osobowości prawnej 
Oddziału. 

• Dziś o godz. 1300 w Ministerstwie Infrastruktury pod 
przewodnictwem Ministra Infrastruktury Cezarego 
Grabarczyka odbędzie się I zebranie Komitetu Ho-
norowego Światowego Dnia Telekomunikacji i Spo-
łeczeństwa Informacyjnego SEP. Relacja ze spotka-
nia w kolejnym Infosepiku. 


