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TYGODNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 
KAŻDY WTOREK  

Przygotowania do Światowego Dnia Społe-
czeństwa Informacyjnego. Zebranie Komite-
tu Honorowego Światowego Dnia Społeczeń-
stwa Informacyjnego 
     Trwają przygotowania do tegorocznych im-
prez „Światowego Dnia Społeczeństwa Infor-
macyjnego” organizowanych przez Stowarzy-
szenie Elektryków Polskich. W dniu 22 lutego 
br. w Ministerstwie Transportu odbyło się spo-
tkanie Komitetu Honorowego ŚDSI 2007, któ-
remu przewodniczył Minister Transportu, Jerzy 
Polaczek. Uczestników zgromadzonych w wy-
pełnionej do ostatniego miejsca sali powitał 
Prezes SEP Jerzy Barglik,  a następnie głos za-
brali: Minister Transportu Jerzy Polaczek oraz 
poseł Antoni Mężydło przewodniczący Stałej 
Podkomisji ds. Łączności i Nowoczesnych 
Technik Informacyjnych Obecny był wicemini-
ster  Transportu Michał Wróbel. W spotkaniu 
wzięli udział m.in. prezesi bądź osoby przez 
nich upoważnione z niemal wszystkich najważ-
niejszych instytucji sektora IT, rektorzy wyż-
szych uczelni technicznych, dyrektorzy instytu-
tów naukowo-technicznych i operatorów tele-
komunikacyjnych. Prezes SEP Jerzy Barglik w 
zwięzłej elektronicznej prezentacji przedstawił 
historię ŚDT przekształconego w obecny Świa-
towy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego, 
oraz zaproponował zasadnicze cele jakie po-
winna spełnić organizacja ŚDSI 2007 oraz plan 
prac organizacyjnych i ramowy program ŚDSI. 
SEP od szeregu lat promuje ideę społeczeństwa 
informacyjnego zdając sobie sprawę ze Znacze-
nia nowoczesnych technologii IT dla współcze-
snego człowieka. Główne uroczystości ŚDSI 
SEP odbędą się w Warszawie w dniach 16-18 
maja br, a na terenie całego kraju w okresie po-
między 1-31 maja. Program imprez centralnych 
organizowanych przez Stowarzyszenie Elektry-
ków Polskich obejmuje: 
16 maja – Spotkanie w Technikum Łączności 
im. prof. Janusza Groszkowskiego w Warsza-
wie, 
17 maja – imprezy w Politechnice Warszaw-
skiej, w tym sesja oficjalna, wystawa, pokazy, 

sesje studentów i uczniów, koktajl z wręcze-
niem statuetek i medalu Prezesa SEP 
18 maja – VIII Konferencja Okrągłego Stołu w 
Sejmie.  
Odbędą się także uroczystości organizowane 
przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, In-
stytut Łączności oraz Stowarzyszenie Inżynie-
rów Telekomunikacji. W dniu 21 lutego Sekre-
tarz Generalna SEP Jolanta Arendarska spotkała 
się w siedzibie PTI z prezesem prof. Andrzejem 
Marciniakiem. Uzgodniono włączenie się Sto-
warzyszenia Elektryków Polskich do imprez or-
ganizowanych przez Polskie Towarzystwo In-
formatyczne. Prezes SEP i Prezes PTI w roz-
mowie telefonicznej uzgodnili termin spotkania 
na dzień 7 marca 2007 roku. Wracając do kwe-
stii przygotowań do ŚDSI warto dodać, że zo-
stanie uruchomiony na stronie  internetowej 
SEP dział „Zapytaj eksperta o sprawy IT”, zor-
ganizowane będą seminaria promocyjne i konfe-
rencja prasowa. Tematyka ŚDSI będzie prezen-
towana w programach radiowych i telewizyj-
nych, w prasie i na stronach internetowych. 
Przewiduje się specjalne wydania miesięczni-
ków SEP.  Po interesującej dyskusji Komitet 
Honorowy zatwierdził program ramowy Świa-
towego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. 
Wkrótce na stronie internetowej Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich zamieścimy zaktualizowa-
ny, zatwierdzony na posiedzeniu Komitetu Ho-
norowego program Światowego Dnia Społe-
czeństwa Informacyjnego.  
Seminarium dla przewodniczących i sekreta-
rzy komisji kwalifikacyjnych 
     W dniu 15 marca 2007 roku o godz. 1045 w 
Sali B (III piętro) Domu Technika w Warszawie 
odbędzie się kolejne seminarium konsultacyjno-
szkoleniowe dla członków komisji kwalifika-
cyjnych „Aktualne problemy funkcjonowania 
Komisji kwalifikacyjnych w SEP” organizowa-
ne przez Centralną Komisję Uprawnień Zawo-
dowych SEP. Swój udział w seminarium zapo-
wiedział prezes SEP oraz Dyrektor Departamen-
tu Energetyki Ministerstwa Gospodarki Lech 
Małecki.  Seminarium przeznaczone jest dla 
przewodniczących i sekretarzy komisji kwalifi-
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kacyjnych funkcjonujących w SEP, przewodni-
czących Oddziałowych Rad Nadzorczych ds. 
komisji kwalifikacyjnych oraz innych osób za-
interesowanych omawiana tematyką. Do udziału 
w Seminarium zaprosiliśmy również przedsta-
wicieli komisji kwalifikacyjnych funkcjonują-
cych w zakładach energetycznych oraz w elek-
trowniach i elektrociepłowniach. Po otwarciu 
seminarium o działalności komisji kwalifika-
cyjnych w SEP mówić będzie przewodniczący 
Centralnej Komisji Uprawnień Zawodowych 
Jan Strzałka. Tematem wystąpienia Igora Lange 
z Departamentu Energetyki Ministerstwa Go-
spodarki będą przewidywane kierunki zmian w 
aktualnie obowiązującym systemie sprawdzania 
kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. O 
kwestii powoływania i funkcjonowania komisji 
kwalifikacyjnych w świetle aktualnych unor-
mowań i proponowanych zmian prawa – do-
świadczenia regulacyjne mówić będzie dyrektor 
Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych 
Urzędu Regulacji Energetyki pan Zdzisław Mu-
ras. Aktualne problemy uznawalności kwalifi-
kacji zawodowych uzyskiwanych w Kraju w 
krajach Unii Europejskiej to temat wystąpienia 
przedstawicielki  Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego Renaty Obidowskiej. O 
współpracy SEP z Izbą Inżynierów Budownic-
twa w zakresie nadawania uprawnień budowla-
nych dla elektryków mówić będzie członek ho-
norowy SEP. Tadeusz Malinowski. Na zakoń-
czenie przewidziano dyskusję oraz wymianę do-
świadczeń z pracy Komisji Kwalifikacyjnych i 
Oddziałowych Rad Nadzorczych. Koszt udziału 
w seminarium wynosi 150 zł. Organizatorzy 
proszą  o przesłanie zgłoszenia udziału na karcie 
zgłoszenia (dostępnej na stronie internetowej 
SEP) oraz o dokonanie wpłaty w terminie do 9 
marca 2007 r. W ramach tej kwoty dla uczestni-
ków przewidziane są materiały seminaryjne 
oraz obiad w pobliskiej stołówce.            
Zebrania i spotkania  
     W dniu 21 lutego br. odbyło się Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie Delegatów Od-
działu Krakowskiego SEP, które podjęło 
uchwałę określającą zakres działalności gospo-
darczej Oddziału w związku z ubieganiem się o 
uzyskanie osobowości prawnej.  

      W dniu 22 lutego w Biurze SEP odbyło się 
inauguracyjne zebranie Centralnej Komisji 
Szkolnictwa Elektrycznego SEP. Komisja liczy 
18 osób. Na wstępie  prezes SEP powitał 
uczestników, życzył zadowolenia z pracy w 
Komisji i wręczył nominacje obecnym na po-
siedzeniu członkom Komisji. Przewodniczący 
komisji Krzysztof Woliński zaproponował po-
wołanie trzech zespołów programowych: ds. 
Szkolnictwa Zawodowego, Kształcenia Usta-
wicznego i Szkolnictwa Wyższego. Przedysku-
towano plan pracy Komisji, który zakłada mie-
dzy innymi podjęcie próby reaktywowania kon-
ferencji „Edukacja zawodowa Elektryków”. 
Powołano Prezydium Komisji w następującym 
składzie: Krzysztof Woliński (przewodniczący), 
Ryszard Migdalski, Dariusz Knapski, Jan Zga-
iński (członkowie). Skład Prezydium zostanie 
uzupełniony o kolejne osoby po skompletowa-
niu Zespołu ds. Szkolnictwa Wyższego. Ustalo-
no, że stałym dniem zebrań Komisji będzie śro-
da.  
     Tego samego dnia, czyli 22 lutego odbyło się 
zebranie Zarządu Oddziału Elektroniki, Infor-
matyki i Telekomunikacji. W zebraniu uczestni-
czył wiceprezes SEP Janusz Jasiona.   
  W dniu 23 lutego w Łodzi odbyło się zebranie 
Prezydium Komisji Statutowej. W posiedzeniu 
wzięli udział wszyscy członkowie Prezydium: 
Andrzej Boroń (przewodniczący), Janusz Kło-
dos (przewodniczący Zespołu ds. oddziałów), 
Jolanta Gołębiowska (przewodnicząca Zespołu 
ds. Działalności Gospodarczej), Maciej Bylica, 
Marek Grzywacz, Franciszek Mosiński, Małgo-
rzata Gregorczyk – Sekretarz Komisji (człon-
kowie). Prezydium podsumowało dotychczaso-
we działania i nakreśliło plan pracy Komisji  
zakładający otrzymanie wstępnej propozycji 
zmian w Statucie SEP do połowy czerwca 2007 
roku. W końcowej części posiedzenia Prezy-
dium Komisji Statutowej uczestniczyli: prezes 
SEP Jerzy Barglik i Sekretarz Generalna Jolanta 
Arendarska. 
      W dniu 27 lutego w siedzibie Ośrodka War-
szawskiego IRSEP w Warszawie przy ul. 
Chmielnej odbędzie się kolejne zebranie komisji 
powołanej decyzją ZG SEP, której zadaniem 
jest polubowne załatwienie wszystkich spraw 
spornych między ZG SEP a OEIT. Ze strony 
ZG SEP w pracach komisji uczestniczą wice-
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prezes SEP Janusz Jasiona i członek ZG SEP 
Lech Nowosad 
     W dniu 28 lutego w Biurze SEP odbędzie się 
pierwsze w kadencji zebranie Zespołu ds. człon-
ków wspierających i współpracy z przemysłem. 
Pracom zespołu przewodniczy członek ZG SEP 
Jan Musiał 
     W dniu 1 marca o godz. 1100 w nowej sie-
dzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
w Warszawie przy ul. Mazowieckiej odbędzie 
się XI zebranie ZG SEP. W początkowej części 
posiedzenia uczestniczyć będzie prezes PIIB 
prof. Grabowski. 
     W dniu 5 marca o godz. 10 w Sali C Domu 
Technika w Warszawie odbędzie się szkolenie 
dla pracowników finansowo-księgowych SEP. 
     W dniu 10 marca w Bydgoszczy odbędą się 
zawody finałowe Olimpiady Elektrycznej i 
Elektronicznej „Euroelektra”. Uroczyste zakoń-
czenie Olimpiady zaplanowano na piątek 30 
marca.  
     O seminarium dla komisji kwalifikacyjnym 
zaplanowanym na 15 marca piszemy oddzielnie 
w innym miejscu Infosepika. 
     Tego samego dnia w Sali UDT o godz. 1500 
odbędzie się zebranie Komitetu Organizacyjne-
go Światowego Dnia Społeczeństwa Informa-
cyjnego.  
     W dniu 16 marca we Wrocławiu odbędzie 
się zebranie Centralnej Komisji Kół i Współ-
pracy Oddziałami.  
      Tego samego dnia w Warszawie odbędzie 
się II zebranie Prezydium ZG SEP 
      W dniach 11-12 maja w Toruniu odbędzie 
się III  w kadencji posiedzenie Rady Prezesów 
SEP. Więcej informacji o programie zebrania w 
kolejnym Infosepiku. 
      Termin Ogólnopolskich Dni Młodego Elek-
tryka planowanych uprzednio na ostatni week-
end maja ulegnie przesunięciu. Impreza ta od-
będzie się jesienią. O dokładnym terminie poin-
formujemy wkrótce. 
Uroczystości pogrzebowe śp. Romana Tre-
chcińskiego na warszawskich Powązkach 
     Uroczystości pogrzebowe śp. Romana Tre-
chcińskiego odbyły się w piątek 23 lutego o 
godz. 11 na Cmentarzu Powązkowskim w War-
szawie.  Nad grobem śp. Romana Trechcińskie-
go, członka honorowego SEP pochylił się sztan-
dar Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W 

imieniu Stowarzyszenia Elektryków Polskich 
słowa ostatniego pożegnania wygłosił prezes 
SEP Jerzy Barglik.  Wspominali zmarłego także 
prof. Wiesław Woliński, przedstawiciel Pol-
skiego Towarzystwa Nukleonicznego oraz or-
ganizacji społecznej, z którą śp. Roman Tre-
chciński współpracował. Doc. dr inż. Roman 
Trechciński był absolwentem Wydziału Elek-
trycznego Politechniki Warszawskiej, którą 
ukończył w 1949 roku.  Doktorat obronił w 
1968 roku na Wydziale Elektroniki tej samej 
uczelni. Był człowiekiem wszechstronnym o 
szerokich zainteresowaniach. Jako przykład roz-
ległości jego zainteresowań warto wymienić 
fakt, że był zastępcą kierownika Polskiej wy-
prawy Polarnej na Spitsbergen (1957-58). Pra-
cował kolejno w Polskim Radiu, Urzędzie Tele-
komunikacyjnym, Centralnym Biurze Kon-
strukcyjnym Telekomunikacji, Instytucie Badań 
Jądrowych. Członkiem honorowym SEP został 
przed pięciu laty na XXXI Walnym Zjeździe 
Delegatów SEP w Zielonej Górze. Jeszcze kilka 
tygodni temu z niezwykłą, charakterystyczną 
dla siebie aktywnością przygotowywał konfe-
rencję o tematyce związanej z energetyką ją-
drową. Był autorem dwóch referatów wygło-
szonych na tej konferencji. Do końca aktywny, 
pełen pasji i autentycznego społecznego zaan-
gażowania. Odznaczony Krzyżem Walecznych, 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski, najwyższymi odznaczeniami stowarzysze-
niowymi i notowskimi. Cześć Jego pamięci! 
Kampania społeczna „ Bezpieczny kontakt z 
elektrycznością” pod patronatem Prezesa 
Rady Ministrów  
     Stowarzyszenie Elektryków Polskich rozpo-
częło w 2007 r. Ogólnopolską Kampanię Spo-
łeczną zatytułowaną:„Bezpieczny kontakt z 
elektrycznością”. Kampania została objęta ho-
norowym patronatem Prezesa Rady Ministrów 
Pana Jarosława Kaczyńskiego. Ideą Kampanii 
realizowanej we współpracy z Koncept Media 
Group skierowanej do całego społeczeństwa jest 
zwiększenie świadomości w zakresie bezpiecz-
nego kontaktu z elektrycznością oraz właściwe-
go korzystania z urządzeń elektrycznych. Akcja 
ma na celu: uświadomienie potrzeby bezpiecz-
nego i świadomego korzystania z urządzeń zasi-
lanych prądem, podniesienie wiedzy w społe-
czeństwie na temat udzielania pierwszej pomo-
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cy w przypadku porażenia prądem. W ramach 
Kampanii zostaną przygotowane trzy przekazy 
zróżnicowane pod względem treści i środków 
skierowane do: dzieci, młodzieży, dorosłych.  
Integralną częścią będzie kampania skierowana 
do nauczycieli jak również zwiększenie świa-
domości o bezpiecznym korzystaniu z energii 
elektrycznej na terenach wiejskich. Konieczność 
podjęcia Kampanii „Bezpieczny kontakt z elek-
trycznością” wynika m.in. z niepokojących ba-
dań i statystyk w Polsce: liczba śmiertelnych 
wypadków w Polsce z powodu porażenia prą-
dem jest czterokrotnie większa niż w krajach 
Europy Zachodniej, co piąta ofiara niewłaści-
wego posługiwania się prądem, to dziecko, oko-
ło 80% istniejących instalacji elektrycznych nie 
spełnia podstawowych wymagań bezpieczeń-
stwa, większość tragicznych wypadków zdarza 
się w domu podczas nieumiejętnej eksploatacji 
sprzętu AGD i RTV oraz dokonywania napraw 
urządzeń elektrycznych pod napięciem. Wkrót-
ce przedstawiony zostanie szczegółowy pro-
gram przedsięwzięć związanych z proponowaną 
kampanią. Wszystkich zainteresowanych udzia-
łem w kampanii prosimy o nawiązanie kontaktu 
z Sekretarz Generalną SEP Jolantą Arendarską.  

Informacje w skrócie 
• Dzięki zaangażowaniu i osobistemu wysiłkowi 

prezes Oddziału Toruńskiego SEP Aleksandry 
Konklewskiej, która jest rzeczniczką patentową 
Stowarzyszenie Elektryków Polskich ma od nie-
dawna prawnie zastrzeżone logo 

• Po 21 dniowym okresie uprawomocnienia się 
decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie dyspo-
nujemy już obowiązującym tekstem Statutu SEP 
ze zmianami wprowadzonymi na ostatnim Zjeź-
dzie. Wkrótce tekst Statutu zostanie zamiesz-
czony na stronie internetowej SEP 

• Od dnia 3 stycznia 2007 roku nowym komen-
dantem-rektorem Wojskowej Akademii Tech-
nicznej jest gen. bryg. dr inż. Adam Sowa. 
Przed kilku dniami na adres Prezesa SEP wpły-
nął list Rektora informujący o zmianach w Woj-
skowej Akademii Technicznej i zapraszający do 
współpracy. 

• Zebranie Głównej Komisji Rewizyjnej SEP 
zaplanowane na poniedziałek 19 lutego zostało 
odwołane. Nowy termin zebrania zostanie usta-
lony w najbliższym czasie.   

• Prezes SEP spotkał się w środę 21 lutego w Po-
litechnice Warszawskiej z prezesem Urzędu 
Dozoru Technicznego Markiem Walczakiem 

• W piątek 23 lutego w Biurze SEP odbyło się 
spotkanie Prezesa SEP z dyrektorem Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących im. Agnieszki 
Osieckiej w Warszawie oraz panią wicedyrektor 
odpowiedzialną za działalność Technikum 
Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego. 
W spotkaniu uczestniczyła Sekretarz Generalna 
SEP Jolanta Arendarska.  

• Dziś, czyli we wtorek 27 lutego, w Warszaw-
skim Domu Technika odbędzie się uroczystość 
przyznania tytułów Złotego Inżyniera 2006 roku 
w XIII edycji plebiscytu „Przeglądu Technicz-
nego”.   

• Trwają prace nad projektem ustawy Prawo Te-
lekomunikacyjne. SEP zgłosił uwagi do projek-
tu ustawy. Dziś, we wtorek 27 lutego w Sali A 
Ministerstwa Transportu odbędzie się debata w 
tej sprawie.  

• Tego samego dnia, czyli także dziś 27 lutego w 
Hotelu Mercury Fryderyk Chopin w Warszawie 
odbędzie się konferencja „Energetyka 2007”. 
Konferencja ta objęta jest patronatem SEP.  

• W środę 28 lutego o godz. 1000 w Gmachu Sej-
mu odbędzie się I czytanie projektu ustawy o 
kompatybilności elektromagnetycznej. SEP 
zgłosił uwagi do tej ustawy.  

• Zaplanowana na 28 luty debata "Zmiany klima-
tyczne i bezpieczeństwo energetyczne - czy mo-
żemy wygrać na obu frontach?" odbędzie się w 
innym terminie. 

• W dniach 26-29 marca w Pradze odbędą się 
Międzynarodowe Targi Elektrotechniczne Am-
per 2007. Podobnie jak w latach poprzednich 
SEP jest organizatorem misji gospodarczej na te 
targi 

• W dniach 25-27 maja 2007 roku w Gorzowie 
Wlkp. odbędą się X Lubuskie Targi Budownic-
twa i Energetyki GOBUD 2007. Prezes Zarządu 
Lubuskiej Fundacji Zachodnie Centrum Gospo-
darcze zwrócił do Prezesa o objęcie patronatem 
Stowarzyszenia tej imprezy targowej.  

• Zachęcamy do odwiedzania stron internetowych 
SEP. Zachęta ta dotyczy nie tylko strony głów-
nej SEP, ale także stron: Centralnego Ośrodka 
Szkolenia i Wydawnictw SEP oraz Oddziałów i 
Kół SEP.  W kolejnym Infosepiku adresy stron. 
 


