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•  

DZIENNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. 

Wznawiamy Infosepik 
Po tygodniowej przerwie wznawiamy wydawanie 
Infosepika. Podobnie jak przed przerwą aż do wa-
kacji nasz dziennik internetowy będzie ukazywał 
się pięć razy w tygodniu od poniedziałku do piątku. 
Zapraszamy nie tylko do lektury, a także do nadsy-
łania materiałów.  

Spotkanie Stowarzyszenia  
Transplantacji Serca 
W dniu 5 lutego 2012 r. odbyła się coroczna uroczy-
stość związana z Międzynarodowym Dniem Chore-
go. Stowarzyszenie Transplantacji Serca zaprosiło 
do uczestnictwa w spotkaniu okolicznościowym 
przedstawicieli SEP oraz COSiW. Po Mszy Świętej 
odprawionej w Bazylice Świętego Krzyża, w Pałacu 
Kazimierzowskim Uniwersytetu Warszawskiego 
odbyło się spotkanie panelowe z członkami stowa-
rzyszeń grupujących osoby po przeszczepach narzą-
dów oraz chirurgami, personelem medycznym, hie-
rarchami kościoła katolickiego oraz reprezentantami 
władz RP. SEP-COSiW reprezentował Kol. Jerzy 
Szczurowski, który w swoim wystąpieniu podkreślił 
wagę aktywizacji zawodowej po transplantacji na-
rządu. Warto przypomnieć, że wśród pracowników 
COSIW jest osoba po przeszczepie serca.  

                                  Jarosław Cyrynger 

Zebranie Głównej Komisji Odznaczeń  
i Wyró żnień FSNT NOT 
W dniu 7 lutego 2012 r. w Warszawskim Domu 
Technika odbyło się posiedzenie plenarne Głównej 
Komisji Odznaczeń i Konkursów FSNT NOT 
z udziałem Prezes FSNT NOT Ewy Mańkiewicz 
Cudny. W posiedzeniu uczestniczyła z ramienia SEP 
autorka niniejszego komunikatu, która jest 
sekretarzem Komisji. Zaprezentowała sprawozdanie 
działalności GKOiK FSNT NOT za rok 2011, 
z którego wynika m. in., że nasze stowarzyszenie 
jako najliczniejsze w FSNT NOT, jest na dobrym 
poziomie pod względem liczby składanych 
wniosków o odznaki NOT, natomiast brak jest 
z naszego środowiska wniosków o medal im. Feliksa 
Kucharzewskiego (za zasługi w dziedzinie 
piśmiennictwa i czasopiśmiennictwa technicznego) 
oraz o medal im. Piotra Stanisława Drzewieckiego 
(za wybitne zasługi w rozwoju techniki lub 
działalności społecznej). Ponadto należy 
wspomnieć, że wznowiony został Konkurs Mistrza 
Techniki FSNT NOT i w 2011 r. odbył się finał 
pierwszej edycji po wznowieniu Konkursu. Podczas 
posiedzenia omówiono również propozycje zmian 

i uzupełnień do obowiązującego regulaminu odznak 
honorowych NOT.                   Małgorzata Gregorczyk 

Wybory Zarządu Polskiej Sekcji IEEE Polska 
W dniach 24 stycznia - 3 lutego 2012 r. odbyły się wy-
bory Zarządu IEEE Polska na dwuletnią kadencję 
2012-2013. Wybory przeprowadzono w głosowaniu 
korespondencyjnym (elektroniczne). Frekwencja wy-
niosła około 32%. W wyniku wyborów wyłoniono 
czteroosobowy Zarząd Polskiej Sekcji IEEE w nastę-
pującym składzie: prof. Maciej Ogorzałek (Uniwer-
sytet Jagieloński) – przewodniczący, 282 głosy, prof. 
Ryszard Romaniuk (Politechnika Warszawska) – wice-
przewodniczący 272 głosy, dr Piotr Chołda (Akademia 
Górniczo-Hutnicza) – sekretarz, 269 głosów, dr Andrzej 
Miękina (Politechnika Warszawska) – skarbnik – 272 
głosy. Gratulujemy!  
Prezes SEP Kol. Jerzy Barglik przesłał 
przewodniczącemu Zarządu IEEE Polska Kol. 
Maciejowi Ogorzałkowi serdeczne gratulacje z okazji 
ponownego wyboru na tę odpowiedzialna funkcję.  

Krótko  
• W poniedziałek 6 lutego 2012 r., a więc w wyz-

naczonym terminie, Sekretarz Generalny SEP 
Kol. Andrzej Boroń przekazał do Ministerstwa 
Gospodarki oficjalne stanowisko Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich w sprawie projektów 
prawa energetycznego i prawa o odnawialnych 
źródłach energii. Pełne teksty obu dokumentów 
zamieszczone są na głównej stronie 
internetowej SEP.  

• Prezes SEP Kol. Jerzy Barglik przesłał 
w miniony poniedziałek list gratulacyjny do 
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
pani Magdaleny Gaj, a także list z po-
dziękowaniem za wieloletnią współpracę 
poprzedniej prezes UKE pani Annie 
Streżyńskiej.  

• W dniu 8 lutego 2012 r. Sekretarz Generalny 
SEP Kol. Andrzej Boroń i pani Marta 
Wiśniewska z Sekretariatu Prezesa SEP wzięli 
udział w spotkaniu ekspertów dotyczącym 
przygotowań do konferencji pt.: „Mobilność 
zawodowa a strategia Europa 2020”. Konferencja 
odbędzie się w sali „Kolumnowej” Sejmu RP 
w dniu 21 lutego br. i będzie zorganizowana 
przez Stowarzyszenie Humaneo. Patronatu 
konferencji udzieliły: Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej, Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego i Polska Konfederacja 
Pracodawców Prywatnych Lewiatan. 


