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TYGODNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 
KAŻDY WTOREK  

IX edycja Olimpiady Elektrycznej i Elektro-
nicznej „Euroelektra” 
      W dniach 10 -11 marca (sobota - niedziela) 
w  Akademii Morskiej w Gdyni przy ulicy Mor-
skiej 83 odbędą się zawody finałowe IX edycji 
Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej „Euro-
elektra”. Olimpiada jest wpisana na listę olim-
piad objętych patronatem Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. Organizatorem Olimpiady jest Od-
dział Bydgoski SEP, a na czele Komitetu Głów-
nego Olimpiady stoi Zofia Miszewska. Do za-
wodów finałowych zakwalifikowało się 23 
uczniów z 18 szkół średnich z Białegostoku, 
Bydgoszczy, Chrzanowa, Dzierżoniowa, Gdyni, 
Gorzowa Wielkopolskiego, Grudziądza, Kielc, 
Krakowa, Radomia,  Rzeszowa, Szczecina, 
Świętochłowic, Warszawy, Wronek, Wodzisła-
wia Śląskiego i Żywca. 10 uczniów reprezentuje 
specjalności elektryczne, pozostali to elektroni-
cy. Finaliści Olimpiady zostali wyłonieni w za-
wodach  I i II stopnia (eliminacje szkolne odby-
ły się w dniu 10 listopada 2006 roku, a  zawody 
okręgowe w 10 miastach wojewódzkich w dniu 
6 stycznia 2007 roku). Program imprezy finało-
wej zapowiada się bardzo atrakcyjnie i obejmu-
je: w przeddzień oficjalnej inauguracji: I spo-
tkanie uczestników i wspólną kolację (piątek 9 
marca o godz. 19 w Studenckim Domu Maryna-
rza w Gdyni przy ul. Beniowskiego 15), uroczy-
ste rozpoczęcie zawodów centralnych w Auli 
Akademii Morskiej (10.03. godz.930), konkurs 
finałowy (godz.1000    -  1200 ), zwiedzanie Aka-
demii Morskiej (1230 – 1500), spotkanie przed-
stawicieli Akademii Morskiej i Komitetu Głów-
nego Olimpiady z  nauczycielami i zaproszo-
nymi gośćmi (godz. 1800), rejs statkiem szkol-
nym „Horyzont II” oraz zwiedzenie Obserwato-
rium Astronomicznego Akademii Morskiej i 
Akwarium Gdyńskiego (11.03. godz. 10 – 17),  
spotkanie z ludźmi morza na Darze Młodzieży 
(godz. 17-19). Rejs statkiem może być odwoła-
ny w przypadku złej pogody. Potwierdzenie 
udziału w zawodach finałowych można dokonać 
u przewodniczącej  Komitetu Głównego Olim-
piady Zofii Miszewskiej. W zawodach finało-
wych w Gdyni uczestniczyć będzie Sekretarz 

Generalna SEP Jolanta Arendarska. Uroczyste 
ogłoszenie wyników i zakończenie IX Olimpia-
dy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” 
odbędzie się w sobotę 30 marca 2007 roku o 
godz. 1000 w Zespole Szkół Elektronicznych w 
Bydgoszczy przy ul. Karłowicza 20. A za rok X 
edycja, jubileuszowa edycja Olimpiady Elek-
trycznej i Elektronicznej „Euroelektra”. 
                                                   
Zebranie ZG SEP 
     W dniu 1 marca o godz. 1115, w pięknej, 
znakomicie wyposażonej sali konferencyjnej 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w War-
szawie przy ul. Mazowieckiej 6, odbyło się 11. 
w bieżącej kadencji zebranie Zarządu Głównego 
SEP. Zebranie prowadził prezes SEP Jerzy Bar-
glik wykorzystując prezentacje komputerową. 
W posiedzeniu uczestniczyli: wiceprezesi SEP 
Andrzej Boroń, Janusz Jasiona, Janusz Kłodos i 
Zenon Stodolski, sekretarz ZG SEP Jerzy Bie-
lawski oraz członkowie ZG: Janusz Borowski, 
Andrzej Ciepły, Marek Grzywacz, Zbigniew 
Lange, Zbigniew Lubczyński, Jan Musiał, Lech 
Nowosad, Piotr Szymczak oraz Sekretarz Gene-
ralna Jolanta Arendarska.   W początkowej czę-
ści zebrania uczestniczył prezes PIIB prof. Zbi-
gniew Grabowski, który powitał uczestników, a 
następnie w interesującym wystąpieniu mówił o 
działalności Izby, opiniowaniu działań legisla-
cyjnych, normalizacji, szkoleniach i współpracy 
ze Stowarzyszeniami. Jednym z punktów obrad 
było nakreślenie nowych form współpracy mię-
dzy SEP a Izbą.  
    Rozpoczynając cześć roboczą posiedzenia 
prezes SEP Jerzy Barglik poinformował zebra-
nych o śmierci członka honorowego SEP Ro-
mana Trechcińskiego. Zebrani uczcili pamięć 
śp. Romana Trechcińskiego chwilą ciszy. ZG 
SEP wysłuchał informacji prezesa o działalności 
SEP od ostatniego zebrania ZG SEP w dniu 1 
lutego. Po uwzględnieniu drobnych uwag przy-
jęto protokół z poprzedniego zebrania Zarządu 
oraz wysłuchano informacji Sekretarz General-
nej o realizacji uchwał ZG SEP. Następnie  ZG 
SEP zaakceptował program ramowy SEP na ka-
dencję 2006-2010. Program ramowy rozpatry-
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wany był przez ZG SEP po raz pierwszy w paź-
dzierniku ubiegłego roku,  następnie poddany 
został długiej konsultacji we wszystkich jed-
nostkach organizacyjnych SEP. W kolejnym 
punkcie programu obrad ZG SEP powołał jede-
nastoosobową Radę Programową biuletynu or-
ganizacyjnego i naukowo-technicznego Spek-
trum, W kolejnym punkcie obrad, po dyskusji, 
w której rozpatrzono dwie zgłoszone kandyda-
tury do organizacji Zjazdu (Szczecin, Katowice) 
ZG SEP podjął uchwałę o organizacji Zjazdu 
SEP w 2010 r. w Katowicach. Prezes SEP Jerzy 
Barglik wystosuje list w tej sprawie do koleża-
nek i kolegów ze środowiska szczecińskiego. Po 
krótkiej przerwie ZG SEP przedyskutował kwe-
stię działalności Działu Prawnego SEP, wysłu-
chał informacji Skarbnika o aktualnej sytuacji 
finansowej Stowarzyszenia. Dyskusja nad tema-
tyką normalizacyjną została przeniesiona na na-
stępne posiedzenie Zarządu Głównego SEP. In-
formację o działalności Centralnych Komisji i 
Zespołów przedstawili:  Piotr Szymczak (Cen-
tralna Komisja Młodzieży i Studentów), który 
mówił między innymi o przygotowaniach do 
Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka, Jan 
Musiał (Zespół ds. Członków Wspierających i 
Współpracy z Przemysłem),  Zbigniew Lub-
czyński (Centralna Komisja Kół i Współpracy z 
Oddziałami). Zarząd Główny zaakceptował 
treść porozumienia z Zarządem OEIT w sprawie 
polubownego załatwienia wszystkich kwestii 
spornych.  Końcową część zebrania prowadził 
wiceprezes SEP Janusz Kłodos. ZG SEP podjął 
uchwałę o uprawnieniach członków honoro-
wych, przyznał kilkunastu osobom wyróżnienia 
stowarzyszeniowe oraz wysłuchał informacji 
wiceprezesa Andrzeja Boronia o pracy Komisji 
Statutowej. Kolejne zebranie Zarządu Główne-
go SEP odbędzie się w czwartek 12 kwietnia 
2007 r.  Miejsce obrad i godzina rozpoczęcia 
zebrania zostaną ustalone późniejszym terminie.  
 
Zebrania, spotkania, konferencje, imprezy  
       W dniu 27 lutego w siedzibie Ośrodka War-
szawskiego IRSEP w Warszawie przy ul. 
Chmielnej 6/6 odbyło się kolejne zebranie ko-
misji powołanej decyzją ZG SEP, której zada-
niem jest polubowne załatwienie wszystkich 
spraw spornych między ZG SEP a OEIT. Ze 
strony ZG SEP w pracach komisji uczestniczą 

wiceprezes SEP Janusz Jasiona i członek ZG 
SEP Lech Nowosad. Uzgodniono treść porozu-
mienia pomiędzy ZO a ZG.  
     W dniu 28 lutego w Biurze SEP odbyło się 
pierwsze w kadencji zebranie Zespołu ds. człon-
ków wspierających i współpracy z przemysłem.  
Zebranie prowadził przewodniczący Zespołu 
Jan Musiał. Prezes SEP powitał uczestników i 
życzył im zadowolenia z pracy w Zespole. Wy-
brano zastępcę przewodniczącego Zespołu Mie-
czysława Balcerka i Sekretarza Wandę Roman. 
W dyskusji oceniono dotychczasowe formy 
współpracy z członkami wspierającymi SEP. 
Zaproponowano cały szereg nowych rozwiązań 
czyniących członkowstwo wspierające bardziej 
przydatnym.  Zajęto się także regulaminem 
przyznawania medalu Prezesa SEP. W końco-
wej części zebrania prezes SEP i członek hono-
rowy Tadeusz Malinowski wręczyli nominacje 
członkom Zespołu. Następne zebranie Zespołu 
odbędzie się we wtorek 15 maja.  
     Tego samego dnia w Sali F Warszawskiego 
Domu Technika odbyło się zebranie Centralnej 
Komisji Norm i Przepisów Elektrycznych. Pra-
com 21-osobowej Komisji przewodniczy Jerzy 
Bielawski, jego zastępcą jest Andrzej Szale-
wicz, a sekretarzem Antoni Wolski. W części 
posiedzenia uczestniczył prezes SEP. Szersza 
relacja z zebrania Komisji w kolejnym Infose-
piku 
     W dniu 1 marca odbyło się zebranie Zarządu 
Oddziału Elektroniki, Informatyki i Telekomu-
nikacji.  ZO zaakceptował treść porozumienia z 
ZG SEP.  
     W dniu 2 marca w Biurze SEP odbyło się 
zebranie Prezydium Centralnej Komisji Mło-
dzieży i Studentów SEP pracującej pod prze-
wodnictwem członka ZG SEP i prezesa Oddzia-
łu Szczecińskiego Piotra Szymczaka. 
     W tym samym dniu w Krakowie odbyło się 
zebranie  Prezydium Centralnej Komisji 
Uprawnień Zawodowych SEP pracującej pod 
kierownictwem Prezesa Oddziału Krakowskie-
go SEP Jana Strzałki 
        21 osób z 19 oddziałów zapowiedziało 
swój udział i uczestniczyło we wczorajszym 
szkoleniu dla pracowników finansowo-
księgowych SEP 
        W dniu 13 marca (wtorek) o godz. 11 w 
budynku Starej Kotłowni Politechniki War-
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szawskiej odbędzie się zebranie Komitetu Ener-
getyki Jądrowej SEP, podczas którego mgr inż . 
Jerzy Bijak wygłosi odczyt pt. ”Elektrownia 
Żarnowiec - doświadczenie, czy tylko wspo-
mnienie” Prelegent był  generalnym projektan-
tem elektrowni jądrowej w Żarnowcu, pełnił 
także szereg ważnych funkcji rządowych. 
        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. 
     Tego samego dnia w Sali Urzędu Dozoru 
Technicznego o godz. 1500 odbędzie się zebra-
nie Komitetu Organizacyjnego Światowego 
Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Wkrótce 
na stronie internetowej Stowarzyszenia Elektry-
ków Polskich zamieścimy zaktualizowany pro-
gram Światowego Dnia Społeczeństwa Infor-
macyjnego.  
     W dniu 16 marca we Wrocławiu odbędzie 
się zebranie Centralnej Komisji Kół i Współ-
pracy Oddziałami.  
   W tym samym dniu z udziałem wiceprezesa 
SEP Janusza Kłodosa odbędzie się zebranie Ra-
dy Programowej Targów Kolejnictwa „TRA-
KO”. 
    Tego samego dnia w Szczecinie odbędzie się 
zebranie Centralnej Komisji Młodzieży i Stu-
dentów SEP 
      W dniach 16-18 marca w siedzibie ZIAD 
Bielsko-Biała odbędzie się szkolenie w zakresie 
przygotowywania programów unijnych. Koszt 
650 zł. Kurs  w części wykładowej da ogólną 
wiedzę o strukturze wzmiankowanych fundu-
szy. Cześć ćwiczeniowa kursu będzie poświe-
cona opracowaniu wniosku możliwego do apli-
kacji w poszczególnych Oddziałach  w zakresie 
dofinansowania szkoleń prowadzanych przez 
Oddziały (np. dofinansowanie szkolenia elek-
tryków przygotowującego do  egzaminów kwa-
lifikacyjnych). Aktualnie trwa nabór uczestni-
ków szkolenia.  
     W dniu 22 marca o godz. 1530 w Biurze SEP 
w Warszawie odbędzie się II w kadencji posie-
dzenie Prezydium ZG SEP   

      W dniu 23 marca odbędzie się pierwsze z 
cyklu seminariów poprzedzających Światowy 
Dzień Społeczeństwa Informacyjnego 
      W dniu 25 marca w Szczecinie odbędzie się 
Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału 
Szczecińskiego SEP 
     Oddział Opolski SEP organizuje w dniu 27 
marca XVII Opolskie Dni Elektryki 
      W dniach 11-12 maja (piątek-sobota) w To-
runiu odbędzie się IV w kadencji posiedzenie 
Rady Prezesów SEP.  
      W dniach 16-18 maja odbędą się imprezy 
Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjne-
go. Do tematyki SDSI powrócimy w kolejnym 
Infosepiku. 
      Termin Ogólnopolskich Dni Młodego Elek-
tryka planowanych uprzednio na ostatni week-
end maja uległ przesunięciu. Impreza ta odbę-
dzie prawdopodobnie w dniach 12-14 paździer-
nika 2007 roku. się jesienią. O dokładnym ter-
minie poinformujemy wkrótce po ostatecznym 
ustaleniu daty przez organizatorów.  
 

Strony internetowe SEP 
     Zachęcamy do odwiedzania stron internetowych 
SEP. Zachęta ta dotyczy nie tylko strony głównej 
SEP, ale także stron: Centralnego Ośrodka Szkole-
nia i Wydawnictw SEP oraz Oddziałów i Kół SEP.  
A oto kilka przykładowych adresów: 
www.sep.com.pl – strona główna Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich 
www.cosiw.pl – strona Centralnego Ośrodka Szko-
lenia i Wydawnictw SEP, 
www.sep.białystok.pl – strona Oddziału Białostoc-
kiego SEP, 
www.sep.katowice.pl – strona OZW SEP, 
http://www.ee.pw.edu.pl/sep-ow/ - strona Oddziału 
Warszawskiego SEP 
http://www.sep.szczecin.pl/ - strona Oddziału 
Szczecińskiego SEP 
http://www.oeit.sep.com.pl/ - strona Oddziału 
Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP 
http://www.red.pe.org.pl – strona Przeglądu Elek-
trotechnicznego 
http://student.agh.edu.pl/~sep19/ - strona kola SEP 
nr 19 przy Akademii Górniczo Hutniczej w Kra-
kowie 
http://studsep.wpk.p.lodz.pl/ - strona Koła Stu-
denckiego przy Politechnice Łódzkiej.  
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Oczywiście ta lista to tylko niewielka część, wy-
branych dość przypadkowo, adresów interneto-
wych jednostek organizacyjnych SEP. Kolejne 
adresy już  za tydzień. 

Informacje w skrócie 
• W liście do Prezesa SEP z dnia 26 lutego 2007 

roku prezes Stowarzyszenia Inżynierów Tele-
komunikacji Wojciech Hałka poinformował o 
organizacji seminarium i spotkania koleżeń-
skiego z okazji Światowego Dnia Społeczeń-
stwa Informacyjnego 

• Prezes SEP Jerzy Barglik i członek ZG SEP 
Lech Nowosad uczestniczyli w odbytej w dniu 
27 lutego uroczystości przyznania tytułów Zło-
tego Inżyniera 2006 roku w XIII edycji plebi-
scytu „Przeglądu Technicznego”.  Wśród  laure-
atów był młody inżynier elektryk Paweł Chro-
mik absolwent Wydziału Elektrycznego Poli-
techniki Śląskiej, który został wyróżniony tytu-
łem  „Młody Inżynier”. Prezes SEP Jerzy Bar-
glik przesłał na jego adres stosowny list gratula-
cyjny. Złożył także listowne gratulacje laure-
atowi tytułu Złotego Inżyniera 2006 Markowi 
Walczakowi, prezesowi Urzędu Dozoru Tech-
nicznego. 

• Trwają prace nad projektem ustawy Prawo Te-
lekomunikacyjne. SEP zgłosił uwagi do projek-
tu ustawy. We wtorek 27 lutego w Sali A Mini-
sterstwa Transportu odbyła się debata w tej 
sprawie, w której Stowarzyszenie reprezentował 
przewodniczący Sekcji Radiotechnicznej i autor 
uwag SEP do ustawy Jan Janusz Pawłowicz 

• Jacek Rozewicz reprezentował Stowarzyszenie 
podczas konferencji „Energetyka 2007” odbytej 
we wtorek 27 lutego w Hotelu Mercury Fryde-
ryk Chopin w Warszawie. Relacja z konferencji 
ukaże się w podwójnym numerze (nr 4-5/2007) 
biuletynu organizacyjnego i naukowo-
technicznego „Spektrum”.  

• Prezes SEP Jerzy Barglik i Sekretarz Generalna 
Jolanta Arendarska uczestniczyli w dniu 28 lu-
tego w Sejmie RP w posiedzeniu Komisji Infra-
struktury, podczas którego odbyło się I czytanie  
projektu ustawy o kompatybilności elektroma-
gnetycznej. SEP zgłosił uwagi do tej ustawy.  

• Tego samego dnia prezes SEP spotkał się z 
członkiem honorowym SEP Tadeuszem Mali-
nowskim. Omówiono kwestie działalności wy-
dawniczej i normalizacyjnej. 

• Prezes SEP Jerzy Barglik i wiceprezes Zenon 
Stodolski spotkali się w dniu 1 marca z preze-
sem Izby Energetyki i Ochrony Środowiska 
Zbigniewem Bickim 

• Rektor WAT powierzył Wojciechowi Kocań-
dzie  pełnienie obowiązków pełnomocnika Rek-
tora ds. Studenckich. Z tej milej okazji prezes 
SEP przesłał na jego adres list gratulacyjny. 

• W dniu 8 marca w Ministerstwie Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego  odbędzie się spotkanie in-
formacyjne na temat przedsięwzięcia Inicjatywa 
Technologiczna, które ma służyć wzrostowi in-
nowacyjności przedsięwzięć na bazie osiągnięć 
polskiej nauki.  

• 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 17-19 kwietnia 2007 roku w Łodzi 
odbędą się Międzynarodowe Targi Komunikacji 
Elektronicznej (do roku ubiegłego Międzynaro-
dowe Targi Łączności) 

• W tym samym terminie w Brzeziu k. Opola i w 
Kamieniu Śląskim odbędzie się 8. Seminarium 
„Problemy eksploatacyjne elektroenergetyki, 
elektromechaniki i energoelektroniki”. 

• 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 SEP o objęcie patro-
natem Stowarzyszenia tej imprezy targowej.  

 
Święto Naszych Pań 
     Pojutrze 8 marca, dzień tradycyjnie obchodzony 
jako Święto Kobiet. To bardzo sympatyczne świę-
to, które właściwie w naszej sferze kulturowej trwa 
cały rok. Z tej miłej okazji składam najlepsze ży-
czenia wszystkim koleżankom członkiniom Stowa-
rzyszenia Elektryków Polskich, paniom pracują-
cym w Biurze SEP, Oddziałach, agendach, redak-
cjach oraz współpracującym ze Stowarzyszeniem. 
Niech ten dzień będzie dla Was pełen uśmiechu i 
zadowolenia. I niech takie radosne dni trwają nie-
zmiennie przez cały rok. W imieniu kolegów 
członków SEP osobne, szczególnie serdeczne ży-
czenia kieruję do naszych pań, które wykazują tak 
wiele wyrozumiałości dla naszej działalności spo-
łecznej w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. (jb)


