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TYGODNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 
KAŻDY WTOREK  

Słowo wstępne 
Szanowne Koleżanki i Koledzy,  
Członkowie Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 
   Oddajemy do Waszych rąk pierwszy, sygnalny 
numer tygodnika internetowego Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich. Tygodnik będzie ukazywać się 
wyłącznie w wersji elektronicznej do pobrania ze 
strony internetowej SEP. Numer kolejny ukaże się w 
pierwszy wtorek stycznia z datą 2 stycznia 2007 ro-
ku. I potem już w każdy wtorek można będzie wejść 
na stronę www.sep.com.pl i pobrać najnowszy nu-
mer INFOSEPIKA. Tylko wyjątkowo dziś, podczas 
zebrania świąteczno-noworocznego Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich z przyjaciółmi i sympatykami 
Stowarzyszenia dostępna jest pewna ograniczona 
liczba wydrukowanych egzemplarzy nr 1/2006 ty-
godnika. Nazwa INFOSEPIK ma na razie charakter 
roboczy, a jej ostateczna wersja ustalona zostanie w 
oparciu o propozycje zgłaszane przez Czytelników. 
Niniejszym zapraszam do nadsyłania takich propo-
zycji. Laureat tego mini-konkursu otrzyma nagrodę-
niespodziankę. W każdym numerze INFOSEPIKA 
będzie można znaleźć najświeższe informacje o ak-
tualnych wydarzeniach, ważnych i mniej ważnych 
spotkaniach, podjętych decyzjach. Informacja będzie 
opracowana zwięźle, po szersze dane trzeba będzie 
jak dotychczas sięgać do magazynu informacyjnego 
SEP Spektrum, do strony internetowej lub do ofi-
cjalnych dokumentów. Chcemy, aby na elektronicz-
nych stronach tygodnika ukazywały się nie tylko in-
formacje o działalności ZG SEP i Biura SEP, ale 
otwieramy łamy tygodnika także na wydarzenia z 
naszych Oddziałów, Sekcji, Komitetów i Agend. 
Szybka wymiana informacji między jednostkami or-
ganizacyjnymi naszego Stowarzyszenia jest niezwy-
kle ważna i potrzebna. Jeśli dzięki temu wydawnic-
twu uda się chociaż w niewielkim stopniu wzmocnić 
tą wymianę to cel ukazania się tygodnika interneto-
wego zostanie osiągnięty. A teraz już zapraszam do 
lektury pierwszego numeru tygodnika internetowe-
go, który będzie poświęcony niemal w całości pre-
zentacji ciekawszych wydarzeń z pierwszego półro-
cza działalności nowych władz naczelnych Stowa-
rzyszenia Elektryków Polskich  

Jerzy Barglik 

Prezes SEP 

Spotkanie świąteczno-noworoczne 
Dziś o godz. 15.30 w Sali A Domu Technika odbę-
dzie się spotkanie świąteczno-noworoczne z przyja-
ciółmi i sympatykami Stowarzyszenia. Spotkanie 
będą prowadzić młodzi koledzy z Centralnej Komi-
sji Młodzieży i Studentów. Wręczone zostaną od-
znaczenia stowarzyszeniowe, dyplomy laureatom 
konkursu na najlepsza pracę dyplomową z zakresu 
jakości energii oraz po raz pierwszy wyróżnienia 
Prezesa SEP w sześciu kategoriach: działalność mło-
dzieżowa, działalność statutowa, nauka i edukacja, 
pracownik SEP, działalność wydawnicza, współpra-
ca z przemysłem. Cześć oficjalna spotkania potrwa 
około 20 minut. Spotkanie umili występ Zespołu 
Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej. Podczas 
części towarzyskiej będzie okazja do rozmów, skła-
dania sobie życzeń, dzielenia się opłatkiem. Będzie 
także okazja do wniesienia wpłat na Fundusz Sty-
pendialny SEP poprzez datki pieniężne, zakupy ce-
giełek i deklaracje wpłat na odpowiednich drukach. 
Zachęcamy do tej formy wspomożenia naszej naj-
zdolniejszej młodzieży szkół średnich i studentów. 
 
Działalność Centralnej Komisji Młodzie-
ży i Studentów  
Priorytetem Stowarzyszenia Elektryków Polskich 
jest niewątpliwie działalność na rzecz młodego po-
kolenia, stąd waga ,,i znaczenie Centralnej Komisji 
Młodzieży i Studentów. Komisja ta od samego po-
czątku rozpoczęła bardzo ożywioną działalność. W 
dniu 6 października w Politechnice Warszawskiej 
odbyło się inauguracyjne posiedzenie CKMiS. Pre-
zes SEP wręczył nominacje członkom Komisji. 
Obecny był prezes OEIT prorektor Politechniki 
Warszawskiej ds. studenckich Andrzej Jakubiak. W 
spotkaniu wzięli udział członkowie honorowi SEP: 
Jacek Szpotański i Kazimierz Gawąd.  Powołano 
Studencka Radę Koordynacją, koordynowane są 
działania na rzecz powołania przy wszystkich wy-
działach elektrycznych i elektronicznych studenc-
kich kół SEP. Jutro w Sali 115 Klubu Wojskowej 
Akademii Technicznej w Warszawie przy ul. Kali-
skiego 25A odbędzie się kolejne zebranie Komisji.  
W programie zebrania między innymi zaopiniowa-
nie projektu ustanowienia medalu im. Michała Do-
liwo-Dobrowolskiego dla wyróżniającej się mło-
dzieży działającej w Stowarzyszeniu. Komisja po-
dejmie decyzje, co do swej struktury i podziału za-
dań. Pracom CKMiS przewodniczy Piotr Szymczak. 
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Fundusz Stypendialny SEP 
     Po kilkuletniej przerwie w projekcie budżetu SEP 
na przyszły rok znalazły się środki na Fundusz Sty-
pendialny w wysokości 20 000 zł. Jest spora nadzie-
ja, że w rzeczywistości środki te będą znacznie 
większe. Celowi powiększenia funduszu służy 
zbiórka środków podczas dzisiejszego spotkania  
świątecznego. Obowiązujący regulamin Funduszu 
można znaleźć na stronie internetowej SEP. W 
obecnej wersji fundusz umożliwia przyznawanie 
stypendiów studentom wyższych uczelni. Na stycz-
niowym zebraniu ZG SEP planowana jest noweliza-
cja regulaminu w sposób umożliwiający objęcie sys-
temem stypendiów także wyróżniającej się młodzie-
ży szkół średnich.  

Konkursy na dyrektorów agend 
     Już na początku kadencji ogłoszono konkursy na 
dyrektorów agend gospodarczych SEP. Do udziału 
w konkursie na dyrektora Centralnego Ośrodka 
Szkolenia i Wydawnictw zgłosiły się 4 osoby, przy 
czym dwie z nich wycofały się przed końcową fazą 
konkursu Komisja  postanowiła nie rozstrzygać 
konkursu i nadal powierzyć pełnienie obowiązków 
dyrektora COSiW sekretarz generalnej Jolancie 
Arendarskiej. Najwyżej oceniona w konkursie pani 
Wanda Roman została z dniem 1 grudnia na okres 6 
miesięcy zatrudniona w Biurze SEP na stanowisku 
specjalisty ds. marketingu i public relations. Do 
konkursu na stanowisko Dyrektora Biura Ba-
dawczego ds. Jakości zgłosiło się trzech kandyda-
tów. Dyrektorem BBJ SEP został Janusz Okólski, 
który z dniem 1 grudnia 2006 roku oficjalnie objął 
swe obowiązki. 

 Nowe pełnomocnictwa 
    Jednym z pierwszych posunięć nowych władz 
naczelnych Stowarzyszenia było uporządkowa-
nie systemu pełnomocnictw wydawanych przez 
Prezesa i Skarbnika. Na zebraniu ZG SEP w 
dniu 7 września podjęto stosowne uchwały. Od 
dnia 8 września obowiązują pełnomocnictwa 
rodzajowe wydane prezesowi i skarbnikowi od-
działów, dyrektorowi i głównej księgowej 
agend oraz sekretarz generalnej i głównej księ-
gowej SEP. Pełnomocnictwa wydane prezesom 
i skarbnikom oddziałów nie posiadających oso-
bowości prawnej umożliwiają wydawanie dal-
szego pełnomocnictwa wyłącznie do wspólnego 
działania z prezesem lub skarbnikiem. Kopie 
wszystkich pełnomocnictw wtórnych powinny 
być złożone w Dziale  Obsługi Prawnej SEP.  

Dział Obsługi Prawnej 
     Od 16 września w strukturze Biura SEP funkcjo-
nuje Dział Obsługi Prawnej. Radca Prawny Jacek 
Beli opiniuje dokumenty prawne, wszelkie umowy 
podpisywane przez wszystkie jednostki organizacyj-
ne SEP, szczególnie te o wartości powyżej 100 000 
zł, prowadzi doradztwo i informację prawną. Zachę-
camy do korzystania z usług działu.  

Jubileusze i uroczystości 
W okresie pierwszych sześciu miesięcy kadencji 
prezes SEP uczestniczył w wielu uroczystościach 
jubileuszowych organizowanych przez jednostki 
SEP i instytucje współpracujące między innymi w 
Instytucie Elektrotechniki, ZNPW REMAG, Od-
dziale Rzeszowskim SEP,  Oddziale Lubelskim 
SEP, Oddziale Tarnobrzeskim SEP, w Oddziale 
Szczecińskim 60 lat oraz w kole SEP w Busku-
Zdroju  a także w uroczystościach z okazji Dnia 
Energetyka w BOT Elektrowni Bełchatów  i PKE 
SA. W wielu uroczystościach uczestniczyli w imie-
niu Prezesa SEP wiceprezesi i członkowie ZG SEP: 
między innymi: Zenon Stodolski w Instytucie Tele-
Radiotechnicznym, Przemysłowym Instytucie Elek-
troniki, Oddziale Radomskim SEP 50 lat,  Janusz 
Kłodos w Oddziale Wrocławskim i Marek Grzy-
wacz – w Oddziale Częstochowskim,  

Komisje kwalifikacyjne 
W piątek 7 lipca br. Prezes SEP spotkał się z preze-
sem Urzędu Regulacji Energetyki Leszkiem Juch-
niewiczem. W spotkaniu uczestniczyli ze strony ZG 
SEP wiceprezes Zenon Stodolski a ze strony URE 
wiceprezes Wiesław Wójcik i dyrektor Zdzisław 
Muras. Podczas tego spotkania prezes URE poin-
formował o zamiarze rezygnacji Urzędu z obsługi i 
powoływania komisji kwalifikacyjnych. Od tej pory 
ZG SEP utrzymuje ścisłe kontakty z Ministerstwem 
Gospodarki, FSNT NOT i UDT w celu koordynacji 
prac nad nowelizacją prawa energetycznego. Wysto-
sowane zostały pisma w tej sprawie do Ministra Go-
spodarki, a w dniu 6 grudnia odbyło się spotkanie 
prezesa SEP z ministrem Woźniakiem. W piątek 8 
grudnia dziekan Rady Prezesów Jerzy Szastałło 
uczestniczył w Ministerstwie Gospodarki w spo-
tkaniu Grupy roboczej ds. założeń nowej ustawy 
– Prawo energetyczne w zakresie elektroenerge-
tyki. 
Medale Prezesa 
W okresie ostatnich sześciu miesięcy komisje kon-
kursowe przyznały trzy medale Prezesa. Podczas 
targów ENERGETAB medal Prezesa SEP otrzymała 
firma BEZPOL spółka jawna z Myszkowa za system 
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przeciwawaryjnego wyizolowania oraz ochrony 
przeciw-przepięciowej napowietrznych stacji 
ŚN/NN. Medal został wręczony przez Prezesa SEP 
podczas Targów w dniu 12 września W sobotę 9 
grudnia prezes SEP, Sekretarz Generalna Jolanta 
Arendarska  oraz red. Naczelny miesięcznika „Ener-
getyka” Tomasz Kołakowski złożyli wizytę w sie-
dzibie firmy.   W dniu 28 września 2006 r. podczas 
Międzynarodowych Targów "Światło 2006" oraz 
"Elektrotechnika 2006" w Warszawie Jerzy Barglik 
wręczył Medal Prezesa SEP za ISE-Inteligentny 
System Ewakuacji produkowany przez TM Techno-
logie Sp. z o.o. z Krakowa. W dniu 10 listopada pre-
zes SEP i Sekretarz Generalna Jolanta Arendarska 
złożyli wizytę w siedzibie firmy. Medal Prezesa SEP 
został także przyznany w dniu 25 października 
2006r. podczas 2. Targów Technicon - Targi Nauki i 
Techniki odbywających się w Gdańsku. Nagrodzony 
wyrób to  syntetyzator mowy IVONA produkowany 
przez IVO SOFTWARE Sp. z o.o. z Gdyni. Ze 
względu na wyjazd służbowy Prezesa SEP termin 
wręczenia medalu Prezesa uległ przesunięciu i zo-
stanie ustalony w najbliższym czasie.  
Mała elektrownia wodna 
W dniu 8 grudnia Prezes SEP uczestniczył  w uro-
czystym otwarciu Małej Elektrowni Wodnej Koszo-
rów w Koszorowie Gm. Chlewiska będącej własno-
ścią Oddziału Radomskiego SEP. Już w chwilę po 
oficjalnym przecięciu wstęgi energia elektryczna 
popłynęła do sieci. Po uroczystości odbyło się ze-
branie Zarządu Oddziału. Wszyscy uczestnicy o-
trzymali certyfikaty potwierdzające udział w oficjal-
nym uruchomieniu pierwszej elektrowni wodnej bę-
dącej własnością Stowarzyszenia Elektryków Pol-
skich. 
Energetyka jądrowa 
Stowarzyszenie Elektryków Polskich od lat nie-
zmiennie uważa za celową budowę w Polsce elek-
trowni atomowej.  Stowarzyszenie deklarowało wie-
lokrotnie i jest gotowe także obecnie podjąć się dzia-
łań na rzecz promocji energetyki jądrowej i zwięk-
szenia świadomości społecznej w tej sprawie. Po 
odbytej przed kilku dniami rozmowie prezesa SEP z 
Ministrem Gospodarki trzej przedstawiciele SEP w 
tym prof. Zbigniew Celiński włączeni zostali do 
grupy ekspertów Ministerstwa Gospodarki zajmują-
cych się ta tematyką. 
Zjazd Eurelu 
W dniach 9-10 listopada w Krakowie odbył się bar-
dzo dobrze zorganizowany przez Oddział Krakowski 
SEP Walny Zjazd Eurelu - Federacji Europejskich 
Stowarzyszeń Inżynierów Elektryków. Uczestniczyli 
w nim przedstawiciele stowarzyszeń  z Austrii, Nie-

miec, Polski, Rumunii, Szwecji, Szwajcarii i Włoch. 
Obrady prowadził Jan Strojny, urzędujący prezydent 
Eurelu. Nowym prezydentem wybrano dr. Gunthera 
Rabensteinera z Austrii. Przewodniczącym Komitetu 
Wykonawczego został Peter Reichel także z Austrii, 
a przewodniczącym Rady Dyrektorów  dr Hans 
Zimmer (Niemcy). ZG SEP reprezentowali: prezes 
Jerzy Barglik oraz przewodniczący Centralnej Ko-
misji Współpracy z Zagranicą Janusz Borowski. 
Obecna była Sekretarz Generalna SEP Jolanta Aren-
darska. Kolejny Zjazd Eurelu odbędzie się w dniach 
19-20 października 2007 roku w Wiedniu.  

Seminarium „Elektroenergetyka na tere-
nach wiejskich”  
    W dn. 19-21.11.br. w Nałęczowie odbyła się III 
Ogólnopolska Konferencja „Elektroenergetyka na 
terenach wiejskich”. Prezes Rady Ministrów Jaro-
sław Kaczyński objął tą imprezę honorowym patro-
natem. W otwarciu konferencji wziął udział Prezes 
SEP, a w całej konferencji uczestniczyła Sekretarz 
Generalna Jolanta Arendarska. Program I TVP wy-
emitował krótką wypowiedź wiceprezesa SEP Ze-
nona Stodolskiego. W konferencji uczestniczyło ok. 
100 osób reprezentujących instytucje z całej Polski, 
referaty opublikowano w materiałach konferencyj-
nych, a wnioski z konferencji zostaną przekazane 
między innymi premierowi i ministrom.  
 
Kolejne Oddziały uzyskały osobowość 
prawną  
Do pięciu wzrosła liczba oddziałów SEP posiadają-
cych osobowość prawną. Kolejne 2 oddziały uzyska-
ły osobowość prawną ostatnio.  Są to Oddział Szcze-
ciński i Oddział Gliwicki SEP. Przypomnijmy, że 
pierwszym oddziałem posiadającym osobowość 
prawną był Oddział Zagłębia Węglowego SEP (od 
2000 roku), następne dwa to  Oddział Radomski i 
Łódzki. Kolejne kilka oddziałów jest w trakcie dzia-
łań na rzecz uzyskania osobowości prawnej. Na 25 
stycznia 2007 roku zapowiedziane jest Nadzwyczaj-
ne Walne Zgromadzenie Oddziału Elektroniki, In-
formatyki i Telekomunikacji poświęcone między in-
nymi podjęciu uchwały w sprawie osobowości 
prawnej oddziału.   
Misja gospodarcza na targi Matelec 
W dniach 23 - 28.10.2006 r. w Madrycie odbyła się 
Międzynarodowa Wystawa Sprzętu Elektrycznego i 
Elektronicznego „MATELEC 2006”. W misji go-
spodarczej, której organizatorem było Stowarzysze-
nie Elektryków Polskich, udział wzięli reprezentanci 
firm z Białegostoku, Gdańska, Krakowa, Kutna, 
Tomaszowa Lubelskiego i Warszawy. W dniu 
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25.10.2006 r. w Ambasadzie Polskiej odbyło się 
spotkanie z I Sekretarzem Ambasady RP w Madry-
cie Janem Włodarczykiem oraz z Radcą Handlowym 
Ambasady Mirosławem Węglarczykiem. Pan Jan 
Włodarczyk wystąpił z propozycją zorganizowania 
podczas EXPO 2008, które odbędzie się w Hiszpanii 
w Saragossie (czerwiec - wrzesień 2008) w Pawilo-
nie Polskim stoiska SEP wspólnie z firmami energe-
tycznymi i Ambasadą Polską. Delegacji polskiej 
przewodniczył  Krzysztof Woliński - członek ZG 
SEP, redaktor naczelny „Wiadomości Elektrotech-
niczne”. 

Biuro Studiów i Analiz 
Nową agenda SEP jest Biuro Studiów i Analiz, któ-
rego pracom przewodniczy wiceprezes SEP Zenon 
Stodolski. Bliższe informacje o celach i zadaniach 
tej agendy na stronie internetowej SEP.  
Statut SEP 
Przekazano do rejestracji nowy statut SEP uwzględ-
niający zmiany uchwalone  przez XXXIII WZD 
SEP. Organ rejestrujący ponownie nie zgodził na 
przewidziane w uchwalonym Statucie głosowanie 
korespondencyjne. W ciągu kilku najbliższych dni 
ujednolicony tekst nowego Statutu powinien zostać 
przez Sąd przekazany do Stowarzyszenia.  
Magazyn „Spektrum” 
W ślad za wcześniejsza informacją prezesa SEP z 
dnia 30 listopada  Rada Nadzorcza COSiW ogłosiła 
konkurs na stanowisko redaktora naczelnego maga-
zynu Spektrum. Zgłaszanie kandydatur do dnia 29 
grudnia do godz. 12. Rozstrzygnięcie konkursu na-
stąpi do końca stycznia 2007 roku. Z warunkami 
konkursu można zapoznać się na stronie interneto-
wej SEP.  
W wielkim skrócie 
• We wtorek 5 grudnia odbyło się zebranie Cen-

tralnej Komisji Odznaczeń i Wyróżnień SEP 
• Jolanta Arendarska została powołana na funkcję 

przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego 
Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjne-
go 2007 

• W czwartek 7 grudnia prezes SEP spotkał się z 
dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy Tade-
uszem Zającem oraz prezesem Stoen SA Harrym 
Schurem 

• Tego samego dnia odbyło się posiedzenie Rady 
Nadzorczej COSiW 

•  W tym samym dniu wiceprezes SEP Andrzej 
Boroń i Sekretarz Generalna SEP Jolanta Aren-
darska uczestniczyli w zebraniu Zarządu EIT po-
święconym ustosunkowaniu się do uchwal ZG w 
sprawie projektu szkolenia elektryków wiejskich 

• Także  w tym samym dniu członkowie honorowi 
SEP Jacek Szpotański i Stanisław Bolkowski 
oraz wiceprezes SEP Zenon Stodolski uczestni-
czyli w jubileuszu 60-lecia Oddziału Białostoc-
kiego SEP.  

• Prezes SEP wystosował pismo do Premiera RP 
Jarosława Kaczyńskiego z prośbą o objęcie pa-
tronatem kampanii społecznej na rzecz bezpiecz-
nej eksploatacji urządzeń elektrycznych. 

• W piątek 8 grudnia wiceprezes SEP Andrzej 
Boroń uczestniczył w uroczystościach jubileuszu 
Oddziału Kaliskiego SEP 

• W tym samym dniu Czł. ZG SEP Zbigniew Lan-
ge uczestniczył w finale konkursu „Primus Eks-
pert 2006 w kategorii „informatyk” – kontynuacji 
ubiegłorocznego konkursu „Primus Inter Pares” , 
który SEP objęło patronatem branżowym. 

• Członek ZG Zbigniew Lubczyński uczestniczył 
w minioną sobotę w uroczystościach jubileuszu 
Oddziału Jeleniogórskiego SEP 

• Prorektor Politechniki Warszawskiej prof. An-
drzej Jakubiak zrezygnował z pełnienia funkcji 
prezesa Oddziału Elektroniki, Informatyki i Te-
lekomunikacji SEP 

• Od Zjazdu SEP w Łodzi odbyły się osiem zebrań 
ZG SEP, w tym dwa nadzwyczajne poświęcone 
omówieniu kwestii podpisania przez Ośrodek 
Warszawski SEP projektu szkolenia elektryków 
wiejskich.   

• Tematem przewodnim dzisiejszego zebrania Za-
rządu Głównego SEP odbywanego wspólnie z 
Radą Prezesów będzie uchwalenie budżetu oraz 
dyskusja nad ramowym projektem programu SEP 
na kadencję 2006-2010. 

• Wczoraj odbyło się inauguracyjne posiedzenie 
Centralnej Komisji Historycznej SEP.  

• Po raz trzeci od Zjazdu dziś o godz. 11 spotyka 
się Główna Komisja Rewizyjna SEP. 

• Na piątek 15 grudnia zaplanowane są między in-
nymi zebrania CKMiS. CKKiWzO oraz Komite-
tu ds. Jakości Energii 

Życzenia 
      W tych szczególnych dniach, w których wszyscy 
oddychamy niezapomnianą atmosferą Bożego Naro-
dzenia składam wszystkich członkom i sympatykom 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich najlepsze ży-
czenia Zdrowych i Wesołych Świąt i wszelkiej po-
myślności w Nowym Roku. Życzę sukcesów w ży-
ciu osobistym i pracy zawodowej oraz  satysfakcji z 
działalności i współpracy ze Stowarzyszeniem Elek-
tryków Polskich 

Prezes SEP 
                                                                /-/ 

Jerzy Barglik 


