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DZIENNIK INTERNETOWY STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLS KICH 
 

•  

DZIENNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. 

Zebranie Sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej 
W dniu 30 marca br. w Sejmie RP odbyło się kolej-
ne posiedzenie Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmo-
wej powołanej do rozpatrzenia poselskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy prawo energetyczne. Ze 
strony Stowarzyszenia Elektryków Polskich w po-
siedzeniu wzięli udział: autor niniejszego komunika-
tu oraz sekretarz generalny SEP Kol. Andrzej Boroń. 
Posiedzeniu Podkomisji przewodniczył poseł An-
drzej Czerwiński. Obecna była podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Gospodarki pani Joanna Strzelec 
Łobodzińska. Podkomisja rozpatrywała wniesione 
zmiany do projektu poselskiego o zmianie ustawy - 
Prawo energetyczne w tym do Art. 54 ust.1a „spraw-
dzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych po-
wtarza się co pięć lat”, który proponowano skreślić. 
Pomimo przedstawienia obszernego stanowiska SEP 
w tej sprawie, wykazania niezgodności wprowadza-
nych zmian do projektu ustawy z Konstytucją oraz 
szerokiej dyskusji, Podkomisja Sejmowa (obecnych 
było czterech posłów na sześciu członków Podkomi-
sji) niejednogłośnie odrzuciła proponowane przez 
Stowarzyszenie zmiany, utrzymując proponowane 
uprzednio skreślenie Art. 54 ust 1a. W uzasadnieniu 
Podkomisja stwierdziła, Ŝe ideą zmian zwiększają-
cych bezpieczeństwo jest liberalizacja przepisów, 
a nie ich zaostrzanie w związku z czym nie widzi się 
konieczności zdawania egzaminów kwalifikacyj-
nych co pięć lat, a całą odpowiedzialność za bezpie-
czeństwo pracy przy urządzeniach elektrycznych na-
leŜy przerzucić na przedsiębiorstwa, zwłaszcza na 
duŜe przedsiębiorstwa energetyczne. Uzasadnienie 
to poparło równieŜ Ministerstwo Gospodarki. Spra-
wa ta niezwykle waŜna dla bezpiecznej eksploatacji 
urządzeń elektrycznych jest bardzo trudna, ale nie 
jest jeszcze przegrana, gdyŜ od tego stanowiska 
przysługuje nam wniesienie zastrzeŜeń na etapie 
dalszych prac legislacyjnych.  

Wiceprezes SEP Stefan Granatowicz 

Dziś w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich 
• Dziś o godz. 1300 w sali konferencyjnej budynku 

B4 w Katowicach przy ul. Jordana 25 odbędzie się 
wspólne zebranie Oddziałowej Sekcji Energetyki 
oraz Koła SEP nr 1 przy PSE Południe SA. Uczest-
nicy wysłuchają referatu prezesa PSE Południe SA, 
a zarazem wiceprezesa OZW SEP Kol. Henryka 
Spierewki na temat „Alfons Hoffmann – pionier 
i współtwórca polskiej elektroenergetyki”. 

• O tej samej porze w salce konferencyjnej Central-
nego Ośrodka Szkolenia i Wydawnictw SEP 
w Warszawie odbędzie się zebranie Komitetu Or-

ganizacyjnego Międzynarodowego Dnia Elektryki 
2011. Posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego 
przewodniczyć będzie wiceprezes SEP Kol. Jerzy 
Szastałło. Seminarium z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Elektryki odbędzie się w dniu 
8 czerwca 2011 roku na terenie Instytutu Elektro-
techniki w Warszawie – Międzylesiu. 

• Koło SEP nr 18 przy EnergaPro SA Oddział we 
Wrocławiu zostało załoŜone w dniu 27 marca 1951 
roku. Obchodzi więc piękny jubileusz 60-lecia. Od 
szeregu lat prezesem Koła jest Kol. Tadeusz Oli-
chwer. Dziś o godz.1630 w salach konferencyjnych 
Hotelu Orbis we Wrocławiu przy ul. Powstańców 
Śląskich 7 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Ze-
branie Członków Koła SEP nr 18. W zebraniu weź-
mie udział prezes Oddziału Wrocławskiego SEP 
Kol. Krzysztof Nowicki, który wręczy wyróŜniają-
cym się członkom Koła SEP odznaczenia stowa-
rzyszeniowe  oraz przekaŜe list gratulacyjny od 
Prezesa SEP. 

• Dziś dobiegają końca Międzynarodowe Targi Elek-
tryczne i Elektroniczne AMPER organizowane w 
dniach 29 marca - 1 kwietnia 2011 roku na terenach 
wystawienniczych w Brnie (Czechy). Przypomnij-
my, Ŝe poprzednie edycje targów odbywały się 
w stolicy Czech, w Pradze. Podobnie jak w latach 
poprzednich na targach czynne było stoisko Stowa-
rzyszenia Elektryków Polskich.  

Krótko 
• XVIII spotkanie zespołu merytorycznego „Energia 

– Efekt – Środowisko” odbyte w dniu 25 marca 
w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie po-
święcone było prezentacji doświadczeń z realizacji 
audytów energetycznych w zakładach produkcyj-
nych. Więcej o tej kwestii w jednym z najbliŜszych 
numerów kwartalnika „Audytor Energetyczny” 
w tekście autorstwa uczestnika spotkania zespołu 
merytorycznego Kol. Henryka Gładysia. 

• Wiceprezes SEP Kol. Jan Strzałka został członkiem 
utworzonego przy Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie zespołu zajmującego się inteligentny-
mi sieciami (smart grid), Gratulujemy! 

• 31 marca 2011 roku był dla Sekretarza Generalne-
go SEP Kol. Andrzeja Boronia ostatnim dniem pra-
cy w firmie Dalkia Polska. Od dziś Jego jedynym 
miejscem pracy jest Biuro Stowarzyszenia Elektry-
ków Polskich w Warszawie. 

• We wczorajszej Rzeczpospolitej zamieszczono ar-
tykuł red. Sławomira Wikariaka o likwidowaniu 
barier w e - administracji! 


