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TYGODNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 
KAŻDY WTOREK  

X Międzynarodowe Targi Energetyki ENEX, 
Targi Odnawialnych Źródeł Energii i konfe-
rencja „Renesans Energetyki Jądrowej 
   Wczoraj, czyli 12 lutego o godz. 10  w pawi-
lonie wystawienniczym A Targów Kielce odby-
ła się uroczystość otwarcia. X Międzynarodo-
wych Targów Energetyki ENEX oraz Targów 
Odnawialnych Źródeł Energii W uroczystości  
uczestniczyli: wiceprezes SEP Zenon Stodolski 
i Sekretarz Generalna Jolanta Arendarska. Tego 
samego dnia o godz. 20 w Restauracji Patio od-
było się uroczyste spotkanie, podczas którego 
wręczono wyróżnienia targowe. Jedna z wielu 
imprez towarzyszących targom była organizo-
wana przez Stowarzyszenie Elektryków Pol-
skich konferencja o wymownej nazwie „Rene-
sans Energetyki Jądrowej”.  Patronat nad konfe-
rencją objęło Ministerstwo Gospodarki. Teksty 
referatów zostaną wydrukowane w numerze 1-
2/2007 miesięcznika Spektrum. Mirosław Duda 
z Agencji Rynku Energii był autorem referatu 
przeglądowego pt. „Renesans energetyki ją-
drowej – świat, Europa, Polska”. W referacie 
Tadeusza Wójcika i Romana Trechcińskiego 
obszernie omówiono główne spostrzeżenia i 
wnioski z poprzednich konferencji organizowa-
nych przez SEP przy współpracy z Polskim 
Towarzystwem Nukleonicznym i innymi orga-
nizacjami. O bezpieczeństwie jądrowym traktu-
je referat Stefana Chwaszczewskiego z Instytutu 
Energii Atomowej. Ludwik Pieńkowski ze Śro-
dowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów 
Uniwersytetu Warszawskiego zastanawia się 
nad synergią przemysłu węglowego i energii ją-
drowej. OZE a energetyka jądrowa. Kryterium 
porównawcze – to tytuł referatu przygotowane-
go przez Romana Trechcińskiego. Krzysztof 
Musiał z Energoprojektu Katowice SA porów-
nuje różne technologie wytwarzania energii 
elektrycznej w Polsce. Stefan Chwaszczewski z 
Instytutu Energii Atomowej pisze o cyklu toro-
wym w energetyce jądrowej. Podczas targów 
czynne jest stoisko Stowarzyszenia, a w impre-
zie uczestniczą przedstawiciele SEP reprezentu-
jący Dział Ogólnotechniczny Biura SEP, Cen-
tralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw oraz 

Biuro Badawcze ds. Jakości.  Przedstawiciele 
SEP uczestniczyli w pracach Rady Programo-
wej targów. W skład Komisji Konkursowej 
wchodzili ze strony ZG SEP: wiceprezes SEP 
Zenon Stodolski, Sekretarz Generalna Jolanta 
Arendarska, oraz przedstawiciele Oddziału Kie-
leckiego SEP: prezes Oddziału Zygmunt Zimny 
oraz Grzegorz Mieczkowski, Krzysztof Żbi-
kowski oraz Michał Łapiński. Obszerna relacja 
z przebiegu X Międzynarodowych  Targów 
Energetyki ENEX oraz Targów Odnawialnych 
Źródeł Energii ukaże się w kolejnym Infosepi-
ku.  
Ukazał się numer 1-2/2007 miesięcznika 
Spektrum  
    W zmienionej i jak się wydaje znacznie bar-
dziej atrakcyjnej szacie graficznej oraz po raz 
pierwszy pod nowym kierownictwem redaktor 
naczelnej Iwony Gajdowej ukazał się nr 1-
2/2007 biuletynu organizacyjnego i naukowo-
technicznego SEP Spektrum.   Na 60 stronach 
tekstu wiele ciekawych informacji i artykułów. 
Na okładce zwięzła informacja o krakowskiej 
firmie TM Technologie medaliście prezesa SEP 
za inteligentny system ewakuacji, nagrodzony 
na Międzynarodowych Targach Sprzętu Oświe-
tleniowego w Warszawie. Pierwsze strony mie-
sięcznika to: słowo wstępne prezesa oraz infor-
macje z zebrań  ZG SEP i Rady Prezesów odby-
tych w dniu 14 grudnia 2006 roku. Na str.5 - 14 
relacje z zebrań świątecznych w Warszawie i 
Łodzi, imprez jubileuszowych Oddziału Lubel-
skiego SEP oraz uroczystego zebrania koła se-
niorów w Gorzowie. W dziale „Centralne Sek-
cje i Komitety Naukowo-Techniczne” obszerna  
informacja Bogumiła Dudka, przewodniczącego 
Polskiego Komitetu Bezpieczeństwa w Elektry-
ce, który  pisze o historii europejskich konfe-
rencji na temat prac pod napięciem w kontek-
ście tego, że organizację kolejnej konferencji z 
tego cyklu powierzono Polsce. Kolejne strony 
miesięcznika (str. 18 - 24) to dział „Konferen-
cje, Seminaria, Wystawy, Targi”, a w nim in-
formacja przewodniczącego Sekcji Trakcji 
Elektrycznej Jana Pabiańczyka  o konferencji 
„70 lat trakcji elektrycznej w PKP”, obszerna 
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informacja o III Ogólnopolskiej Konferencji 
„Elektroenergetyka na terenach wiejskich” obję-
tej patronatem Prezesa Rady Ministrów, pod-
sumowanie III konferencji „Inżynieria Elek-
tryczna w budownictwie” zorganizowanej przez 
Oddział Krakowski SEP oraz informacja wice-
prezesa Oddziału Poznańskiego Ryszarda Nie-
wiedziała o IX Sympozjum „Współczesne urzą-
dzenia oraz usługi elektroenergetyczne, teleko-
munikacyjne i informatyczne. Instalacje elek-
tryczne i automatyka w obiektach budowla-
nych”. Dział zamyka komunikat prasowy o od-
bywających się właśnie w Kielcach targach 
ENEX. Końcowe trzydzieści sześć stron tekstu 
zajmują referaty konferencji „Renesans energe-
tyki jądrowej” REJ 2007. O konferencji pisze-
my oddzielnie w innym miejscu Infosepika.  
Zachęcamy do prenumeraty czasopisma i do je-
go lektury. Przypominam także ponownie o ape-
lu przewodniczącego Centralnej Komisji Kół i 
Współpracy z Oddziałami Zbigniewa Lubczyń-
skiego o jak najliczniejsze przesyłanie informa-
cji o działalności kół, oddziałów, sekcji i komi-
tetów. Artykuły i komunikaty można przesyłać 
pocztą elektroniczną bądź listownie na adres re-
dakcji w COSiWie bądź wprost do redaktor na-
czelnej Iwony Gajdowej. Już wkrótce kolejny, 
tym razem pojedynczy numer 3/2007 Spektrum, 
a w nim między innymi: jubileusz Oddziału 
Białostockiego SEP, fotoreportaż z otwarcia 
pierwszej elektrowni wodnej SEP, relacja z tar-
gów ENEX, inauguracja działu „Z kart historii” 
pod redakcją Danuty Merskiej, wspomnienie o śp. 
Władysławie Pełczewskim – członku honoro-
wym SEP, doktorze honoris causa Politechniki 
Łódzkiej. Zapraszamy do lektury!.  
Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyj-
nego 
    Trwają przygotowania do tegorocznych im-
prez Światowego Dnia Społeczeństwa Informa-
cyjnego”. Głównym organizatorem ŚDSI jest 
podobnie jak w latach poprzednich Stowarzy-
szenie Elektryków Polskich. Obchody zostały 
tradycyjnie objęte honorowym patronatem Mi-
nistra Transportu, Jerzego Polaczka, W dniu 22 
lutego w Ministerstwie Transportu odbędzie się 
spotkanie Komitetu Honorowego imprezy. Pre-
zes SEP wystosował zaproszenie do Komitetu 
powołanego przed kilku dniami Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji Janusza 

Kaczmarka. Do Biura SEP napływają potwier-
dzenia udziału w spotkaniu przez poszczegól-
nych członków Komitetu Honorowego.  Uro-
czystości ŚDSI odbędą się także na terenie całe-
go kraju. Prezes SEP zwrócił się do prezesów 
Oddziałów o podanie do dnia 15 marca 2007 
planu imprez organizowanych w poszczegól-
nych środowiskach. W piśmie zawarty jest apel 
o podanie na załączonych kartach zgłoszenia 
imprez zorganizowanych w okresie pomiędzy 1-
31 maja. Mogą to być nawet niewielkie imprezy 
takie jak np. spotkanie Zarządu Oddziału po-
święcone tej tematyce, wystawa, konkurs, od-
czyt, wycieczka techniczna,  lub inne spotkanie 
okolicznościowe.  
X edycja konkursu „Z Elektryką przez 
Świat” 
     96 uczniów z 32 szkół z  22 miast woje-
wództwa śląskiego, krakowskiego i opolskiego 
uczestniczyło w X edycji konkursu dla młodzie-
ży szkól średnich o profilu elektrycznym odby-
tym w miniony czwartek w Gliwicach. Organi-
zatorami konkursu był:  Oddział Zagłębia Wę-
glowego SEP, Oddział Gliwicki SEP oraz Wy-
dział Elektryczny Politechniki Śląskiej. Komisja 
konkursowa pracowała w następującym skła-
dzie: składzie: prodziekan Wydziału Elektrycz-
nego Pol. Śl. dr hab. inż. Stefan Paszek, prof. 
Pol. Śl. oraz po dwóch przedstawicieli OZW 
SEP: Marek Krupa (główny organizator impre-
zy), Elżbieta Winczakiewicz i Oddziału Gliwic-
kiego SEP: Jan Kapinos, Roman Miksiewicz. W 
klasyfikacji indywidualnej pierwsze miejsce za-
jął Marcin Hartung z Zespołu Szkół nr 2 w 
Oświęcimiu wyprzedzając Grzegorza Kisałę z 
tej samej szkoły oraz Krzysztofa Likusa z Po-
wiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzano-
wie. Kolejne lokaty i certyfikaty uprawniające 
do studiowania na Wydziale Elektrycznym Poli-
techniki Śląskiej uzyskali:  Daniel Bujnowski z 
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcą-
cych w Chorzowie, Piotr Gromotka z Zespołu 
Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Tomasz 
Krysiński z Zespołu Szkół im. Sobieskiego w 
Katowicach, Michał Kulanek z tej samej szkoły, 
Paweł Szela z Powiatowego Centrum Eduka-
cyjne w Chrzanowie, Sebastian Barwinek z Ze-
społu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 
w Tarnowskich Górach, Mateusz Brzenczek z 
Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku, Mi-
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chał Dądela z Zespołu Szkół Techniczno-
Humanistycznych w Radzionkowie oraz Artur 
Ogonowski z Zespołu Szkół Techniczno-
Informatycznych z Gliwic.  Certyfikaty upraw-
niające do studiowania na Wydziale Elektrycz-
nym raz nagrody indywidualne wręczali: pro-
dziekani ds. Studenckich Wydziału Elektrycz-
nego Politechniki Śląskiej Stefan Paszek i Maria 
Bojarska. Nagrody książkowe dla nauczycieli-
opiekunów  wręczał czł. ZG SEP Andrzej Cie-
pły. W kategorii drużynowej trzy pierwsze 
miejsca zajęły następujące szkoły: Zespół Szkół 
nr 2 z Oświęcimia, Powiatowe Centrum Eduka-
cyjne z Chrzanowa oraz  Zespół Szkół nr 6 im. 
Jana II Sobieskiego z Katowic. Laureatom kon-
kursu w kategorii drużynowej nagrody wręczyła 
Prezes Oddziału Zagłębia Węglowego SEP – 
Teresa Skowrońska. Fundatorami nagród były 
następujące firmy: PRONOVUM sp. z o.o. z 
Katowic,  ZPBE ENERGOPOMIAR sp.z o.o. z 
Gliwic, Elektrownia Łaziska, Elektrownia Ja-
worzno, Elektrociepłownia Będzin, BOBRME 
KOMEL, PSE Południe – sp. z o.o., ZEC By-
tom SA,  Energoprojekt Katowice oraz organi-
zatorzy: OZW SEP, Oddział Gliwicki i Wydział 
Elektryczny Politechniki Śląskiej.  
 
Spotkanie w Ministerstwie Gospodarki 
     Trwają konsultacje w sprawie nowelizacji 
prawa energetycznego. Jedna ze zmian w pra-
wie dotyczyć będzie trybu powoływania komisji 
kwalifikacyjnych. W miniony czwartek w Mini-
sterstwie Gospodarki odbyło się kolejne spotka-
nie konsultacyjne w tej sprawie. W spotkaniu 
uczestniczył prezes SEP oraz wiceprezes Zenon 
Stodolski. Rozważana jest zmiana instytucji 
powołującej komisje kwalifikacyjne w związku 
z zamiarem rezygnacji z tego obowiązku przez 
Urząd Regulacji Energetyki. Rozważana jest 
koncepcja powierzenia tego zadania Urzędowi 
Dozoru Technicznego lub Federacji Stowarzy-
szeń Naukowo-Technicznych NOT. Do sprawy 
powrócimy obszernie w kolejnym Infosepiku. 
Przypominamy, że w dniu 15 marca 2007 roku 
w Domu Technika w Warszawie odbędzie się 
kolejne seminarium dla członków komisji kwa-
lifikacyjnych organizowane przez Centralną 
Komisję Uprawnień Zawodowych SEP z udzia-
łem przedstawicieli URE i Ministerstwa Gospo-
darki. 

 
Zebrania i spotkania  
 W dniu 1 lutego br. odbyło się w Warszawie 
3-cie zebranie Plenarne KNT SEP ds. Jakości 
Energii Elektrycznej. W trakcie zebrania doko-
nano podsumowania cyklu seminaryjnego za-
kończonego egzaminem na uzyskanie tytułu 
specjalisty I stopnia w zakresie JEE, oraz podję-
to decyzję o przeprowadzeniu w okresie od 
marca do listopada br. kolejnej II edycji szko-
leń. Postanowiono, że szkolenia stopnia II-go 
przeprowadzone zostaną w 2008 roku.  Podjęto 
decyzję o przeprowadzeniu w bieżącym roku 
kolejnej 3-ej edycji Konkursu na Najlepszą Pra-
cę Dyplomową w zakresie jakości energii elek-
trycznej, prace dyplomowe należy zgłaszać w 
terminie do 31 marca br. Postanowiono rozsze-
rzyć zakres zainteresowań Komitetu o zagad-
nienia efektywnego użytkowania energii elek-
trycznej i uznano za celowe wystąpienie do ZG 
SEP o zmianę nazwy Komitetu na Komitet NT 
SEP ds. Jakości i Efektywnego Użytkowania 
Energii Elektrycznej.  
   W dniu 6 lutego w Biurze SEP odbyło się spo-
tkanie komisji poświęcone uregulowaniu 
wszystkich kwestii spornych pomiędzy ZG SEP 
a OEIT. Ze strony ZG SEP w spotkaniu uczest-
niczyli: wiceprezes SEP Janusz Jasiona, czł. ZG 
SEP Lech Nowosad oraz sekretarz generalna Jo-
lanta Arendarska. Kolejne spotkanie komisji 
odbędzie się dziś, czyli we wtorek 13 lutego.  
   W dniu 8 lutego 2007 roku w Domu Technika 
w Warszawie odbyło się zebranie plenarne Ko-
mitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP. 
Program spotkania obejmował między innymi: 
komunikat na temat awarii w sieci warszawskiej 
110 kV, która wydarzyła się w listopadzie 2006 
roku, informacje o pracach Komitetu Studiów 
B5 CIGRE oraz omówienie aktualnych spraw 
dotyczących kwartalnika Automatyka Elektro-
energetyczna. W zebraniu zapowiedział udział 
prezes SEP, jednak ostatecznie kolizja terminu 
ze spotkaniem w Ministerstwie Gospodarki 
uniemożliwiła mu wzięcie udziału w zebraniu. 
W zebraniu Komitetu uczestniczył natomiast 
członek honorowy SEP Jacek Szpotański oraz w 
jego końcowej części Sekretarz Generalna Jo-
lanta Arendarska.  
   W dniu 9 lutego odbyło się spotkanie nowo-
roczne Oddziału Elbląskiego SEP. W zebraniu 
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uczestniczył członek ZG SEP Zbigniew Lange, 
a list do uczestników skierował prezes SEP.  
     W dniu 16 lutego w Biurze SEP odbędzie się 
pierwsze w kadencji zebranie Prezydium ZG 
SEP. W programie zebrania między innymi: 
ustalenie zakresu obowiązków członków Prezy-
dium, przygotowania do Światowego Dnia Spo-
łeczeństwa Informacyjnego, sprawy działalności 
gospodarczej agend i oddziałów, program uro-
czystości z okazji Międzynarodowego Dnia 
Elektryki, ramowy program obchodów 90-lecia 
SEP  
    W ostatnią sobotę karnawału w dniu 17 lute-
go w Restauracji Sportowej przy Ośrodku Spor-
tu i Rekreacji w Zamościu odbędzie się III Bal 
Elektryka. Organizatorem tej imprezy karnawa-
łowej jest Oddział Zamojski SEP. Prezes SEP 
otrzymał zaproszenie do udziału w balu. 
 
ISO 9001 
     Prezes SEP Jerzy Barglik przesłał pocztą 
elektroniczną ist do Prezesów Oddziałów in-
formujący o rozpoczęciu intensywnych działań 
na rzecz wdrożenia systemu zarządzania jako-
ścią według normy ISO 9001 w całym stowa-
rzyszeniu. Jak do tej pory certyfikat jakości ISO 
9001 posiadają dwa oddziały: Łódzki i Radom-
ski; w końcowej fazie procesu certyfikacji jest 
Oddział Krakowski. Przedsięwzięcie to – reali-
zowane przez Biuro Badawcze ds. Jakości SEP 
- będzie przeprowadzone we wszystkich Od-
działach SEP, Centralnym Ośrodku Szkolenia i 
Wydawnictw oraz w Biurze SEP w Warszawie. 
W przypadku Oddziałów koszt realizacji sza-
cowany jest w granicach od 2 do 4 tyś. zł, w za-
leżności od liczby członków danego oddziału. 
Uzyskanie certyfikatu ISO 9001 przez całe 
Stowarzyszenie umożliwi wpis do Krajowego 
Rejestru Usług, niezwykle ważny dla skutecznej 
działalności gospodarczej SEP. Podobne przed-
sięwzięcie zostało w roku ubiegłym z powodze-
niem zrealizowane przez Stowarzyszenie Inży-
nierów Mechaników Polskich. W piśmie Preze-
sa SEP zamieszczona jest prośba o potwierdze-
nie na załączonym druku deklaracji zaintereso-
wania Oddziału udziałem w procesie certyfika-
cji. Termin składania deklaracji upływa z koń-
cem lutego. W pierwszej dekadzie marca zosta-
nie zorganizowane w Biurze SEP spotkanie in-
formacyjne na ten temat. 

Informacje w skrócie 
• Prezes SEP spotkał się w poniedziałek 5 lutego 

z dyrektorem BOBRME KOMEL Jakubem 
Bernattem. Jednym z tematów rozmowy była 
kwestia wykorzystania maszyn synchronicznych 
z magnesami trwałymi do budowy elektrowni 
wodnych.  

• W dniu 7 lutego w Elektrowni Łaziska odbyło 
się zebranie Zarządu OZW SEP. Prezes SEP 
wręczył dyrektorowi Elektrowni Klemensowi 
Ścierskiemu rekomendację SEP. Zarząd OZW 
SEP podjął uchwałę o zgłoszeniu wniosku do 
ZG SEP o organizację XXXIV Zjazdu SEP w 
Katowicach w 2010 roku.  

• Prezes SEP oraz czł. ZG SEP Lech Nowosad 
spotkali się w czwartek 8 lutego z zastępcą 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska pa-
nem Wojciechem Stawianym. Tematem roz-
mowy była między innymi kwestia finansowa-
nia projektu budowy przez SEP małych elek-
trowni wodnych.  

• W związku z  powołaniem  Janusza  Kaczmar-
ka na stanowisko Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji Prezes SEP przesłał mu list 
gratulacyjny  

• W piśmie skierowanym do Oddziałów Główna 
Księgowa SEP Irena Kołaczyńska poinformo-
wała o kwestiach związanych z korektą podatku 
VAT.  

• W dniu 5 marca w Biurze SEP odbędzie się 
szkolenie dla pracowników finansowo-
księgowych SEP. Tematyka szkolenia obejmuje 
problematykę zmian w podatku CIT i PIT, oraz 
zmiany w podatku VAT w 2007 r. Szkolenie 
poprowadzi Paweł Dymlang – doradca z zakre-
su prawa podatkowego. Koszt udziału w szko-
leniu i materiałów szkoleniowych wynosi  115 
zł.  Uprzejmie prosimy o zgłaszanie do Biura 
SEP nazwisk uczestników szkolenia w terminie 
do dnia 25 lutego br.  

• BOBRME KOMEL organizuje w dniach 23-25 
maja w Rytrze XVI Seminarium Techniczne  
"Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów 
Elektrycznych”.  Bliższe informacje na stronie 
internetowej:www.komel.katowice.pl  

• W dniach 25-27 maja br. (piątek – niedziela) w 
Szczecinie odbędą się Ogólnopolskie Dni Mło-
dego Elektryka. Bliższe informacje wkrótce. 

 
 


