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DZIENNIK INTERNETOWY STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLS KICH 
 

•  

DZIENNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. 

Zebranie Podkomisji Sejmowej 
Wczoraj, 30 marca br. o godz. 1430 w sali nr 12 bu-
dynku G Sejmu RP w Warszawie odbyło się kolejne 
zebranie Sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej do 
rozpatrzenia poselskich projektów ustawy o zmianie 
ustawy prawo energetyczne (tzw. ustawa przecin-
kowa). Stowarzyszenie Elektryków Polskich będą 
reprezentowali Kol. Kol.: wiceprezes SEP Stefan 
Granatowicz oraz sekretarz generalny SEP Andrzej 
Boroń. Szersza relacja z posiedzenia Podkomisji au-
torstwa wiceprezesa SEP Kol. Stefana Granatowicza 
ukaŜe się w kolejnym Infosepiku.  

XXI Opolskie Dni Elektryki 
W dniu 29 marca br. juŜ po raz dwudziesty pierwszy w 
Auli Politechniki Opolskiej odbyły się Opolskie Dni 
Elektryki. Organizatorami imprezy byli: Oddział Opol-
ski SEP reprezentowany przez prezesa Oddziału Kol. 
Leszka Kosiorka oraz Wydział Elektrotechniki, Auto-
matyki i Informatyki Politechniki Opolskiej reprezen-
towany przez Dziekana prof. Mariana Łukaniszyna.  
Otwarcia imprezy dokonał JM Rektor Politechniki 
Opolskiej prof. Jerzy Skubis. W swym pełnym pasji 
wystąpieniu skierowanym do licznie zgromadzonej 
młodzieŜy, w tym potencjalnych studentów, przedsta-
wił wizję i perspektywę rozwoju Uczelni. W części 
oficjalnej głos zabrali takŜe były rektor Politechniki 
Opolskiej, senator RP prof. Piotr Wach. ZG SEP re-
prezentował autor niniejszego komunikatu, który  
w imieniu prezesa SEP przekazał Ŝyczenia udanych 
obchodów oraz złoŜył gratulacje podjęcia tak dobrej 
inicjatywy propagowania elektryki w środowisku opol-
skim. Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki 
i Informatyki prof. Marian Łukaniszyn przedstawił re-
ferat pt. „ Oferta edukacyjna i aktualne moŜliwości stu-
diowania na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki 
i Informatyki Politechniki Opolskiej w 45 rocznicę 
powstania Wydziału”. Zaprezentował program studiów 
i zareklamował korzyści wynikające z uzyskania dy-
plomu na tym kierunku nauki. Prezes Oddziału Opol-
skiego SEP kol. Leszek Kosiorek zaprezentował doro-
bek stowarzyszenia, przedstawił laureata na najlepszą 
pracę dyplomową z elektryki i Ŝyczył udanych obrad.  

W dalszej części imprezy wygłoszono kilka referatów. 
O wybranych zagadnieniach jakości energii elektrycz-
nej traktował referat prof. Mariana Pasko i dr Marcina 
MaciąŜka z Politechniki Śląskiej. Były prezes Oddzia-
łu Opolskiego SEP, a obecnie prof. Politechniki Opol-
skiej Kol. Waldemar Skomudek mówił o budowie in-
teligentnych sieci „Smart Grid” w Polsce. Tematem re-
feratu Kol. Andrzeja Przytulskiego z Politechniki 
Opolskiej była próba odpowiedzi na pytanie jak głębo-

ko wnikają fale elektromagnetyczne z telefonów ko-
mórkowych w głąb naszego ciała”. O stuleciu Oddzia-
łu Elektrotechnicznego Politechniki Lwowskiej mówił 
przewodniczący Centralnej Komisji Historycznej SEP 
Kol. Jerzy Hickiewicz, prof. Politechniki Opolskiej. 
O wielofunkcyjnych wyłącznikach róŜnicowo-
prądowych z członem nadprądowym LIMAT DN 
przeznaczonym do kontroli napięcia w sieci zasilającej, 
prądu róŜnicowego w przewodzie PE, ciągłości prze-
wodów N oraz PE mówił Dyrektor Regionalny ETI 
Polam Sp. z o.o. mgr inŜ. Krzysztof Kozak. Część refe-
ratową Opolskich Dni Elektryki zakończyły wystąpie-
nia laureatów konkursu prac dyplomowych zrealizo-
wanych przez absolwentów Wydziału Elektrotechniki, 
Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.  

Tradycyjnie juŜ, równolegle z Opolskimi Dniami Elek-
tryki młodzieŜ szkół średnich Opolszczyzny miała 
moŜliwość, w ramach Dni Otwartych Wydziału Elek-
trotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki 
Opolskiej, zwiedzić laboratoria oraz zapoznać się 
z prezentacjami firm ETI Polam oraz Zakładów Wy-
twórczych Aparatury Elektrycznej.  

Według mojej oceny obchody XXI Opolskich Dni 
Elektryki mogą stanowić wzór dla innych uczelni jako 
przykład bardzo dobrego zaprezentowania zawodu 
elektryka i wzorowej współpracy Oddziału SEP z u-
czelnią. Szersza relacja z XXI Opolskich Dni Elektryki 
ukaŜe się w czasopismach stowarzyszeniowych. 

 Członek ZG SEP Kol. Krzysztof Kolonko 

Zebranie Zarządu Oddziału  
Nowohuckiego SEP 
29 marca br. pod przewodnictwem prezesa Oddziału 
Kol. Krzysztofa Zięby odbyło I w bieŜącym roku ze-
branie Zarządu Oddziału Nowohuckiego SEP. Spra-
wozdanie z działalności statutowej oraz finansowej 
w formie prezentacji multimedialnej przedstawił sekre-
tarz Oddziału Kol. Stefan Szyller. Po dyskusji zatwier-
dzono przedstawione sprawozdania. Tradycyjnie w ze-
braniu uczestniczyli: prezes honorowy Oddziału Kol. 
Józef Krzeczowski oraz Prezesi kół.  

Krzysztof Zięba Prezes Oddziału 

Krajowe Ramy Kwalifikacji  
W dniu 29 marca br. w Centrum Partnerstwa Spo-
łecznego „Dialog” w Warszawie odbyła się kolejna 
debata nad modelem krajowych ram kwalifikacji. 
Zreferowanie zostały wyniki prac z poprzedniego 
spotkania i pracy w grupach roboczych. Kolejne 
spotkanie odbędzie się w dniu 19 kwietnia br., 
a następne w dniu 10 maja br.  

                                              Lech Dziewierz COSiW 


