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TYGODNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 
KAŻDY WTOREK  

Seminarium konsultacyjno-szkoleniowe dla 
komisji kwalifikacyjnych SEP 
     W czwartek 15 marca w Sali B Warszaw-
skiego Domu Technika z udziałem ponad 100 
osób odbyło się IX Seminarium Konsultacyjno-
Szkoleniowe poświęcone aktualnej sytuacji i 
ocenie działalności komisji kwalifikacyjnych 
SEP. W Stowarzyszeniu działa aktualnie 109 
komisji kwalifikacyjnych. W roku 2006 komisje 
te przeegzaminowały łącznie 61551 osób nada-
jąc im 11552 uprawnienia dozorowe i 49999 
uprawnień eksploatacyjnych. Aspektem istot-
nym przy ocenie działalności komisji są prace 
prowadzone przez Ministerstwo Gospodarki 
związane z przygotowywaną „zmianą prawa 
energetycznego w tym zmiany instytucji powo-
łującej komisje. Seminarium otworzył wicepre-
zes SEP Zenon Stodolski, Głos zabrał prezes 
SEP Jerzy Barglik, który powitał gości i uczest-
ników spotkania. W krótkim wystąpieniu omó-
wił współpracę SEP z Ministrem Gospodarki. 
Kolejnym mówcą był Dyrektor Departamentu 
Ministerstwa Energetyki Lech Małecki. Następ-
nie wygłoszono referaty; uczestnicy seminarium 
otrzymali materiały zawierające teksty bądź 
prezentacje komputerowe. Jako pierwszy referat 
wygłosił przewodniczący Centralnej Komisji 
Uprawnień Zawodowych SEP Jan Strzałka, któ-
ry szeroko scharakteryzował funkcjonowanie 
komisji, podał szereg danych statystycznych, 
sformułował wnioski.  Następnym mówcą była 
przedstawicielka  Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego Renata Obidowska, która 
omówiła zagadnienie uznawalności kwalifikacji 
zawodowych. Igor Lange przedstawiciel Mini-
sterstwa Gospodarki mówił  o przewidywanych 
kierunkach zmian w systemie sprawdzania kwa-
lifikacji osób zajmujących się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. 
Zdzisław Muras dyrektor Departamentu Przed-
siębiorstw Energetycznych Urzędu Regulacji 
Energetyki omówił doświadczenia ze stosowa-
niem aktualnego systemu powoływania i funk-
cjonowania komisji kwalifikacyjnych. Jak zwy-
kle szczególnie interesującym elementem semi-
narium była dyskusja, a ciekawym uzupełnie-

niem całości oprawa seminarium (wystawa ob-
razów) oraz referaty i prezentacje dodatkowe 
(nowy produkt firmy Apator, program kompute-
rowy do prowadzenia komisji Oddziału Gdań-
skiego SEP, informacja o współpracy SEP – 
Izba Inżynierów Budownictwa autorstwa Tade-
usza Malinowskiego.  
Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyj-
nego 
Trwają przygotowania do Światowego Dnia 
Społeczeństwa Informacyjnego. Pracom Komi-
tetu Honorowego ŚDSI przewodniczy wicepre-
mier Ludwik Dorn, a wiceprzewodniczącymi 
Komitetu są: Minister Transportu Jerzy Pola-
czek, prezes SEP Jerzy Barglik i prezes PTI 
Andrzej Marciniak. W ostatnim okresie odbyło 
się kilka spotkań przedstawicieli Stowarzysze-
nia Elektryków Polskich i Polskiego Towarzy-
stwa Informatycznego, których celem było 
uzgodnienie wspólnego programu uroczystości i 
wzajemna koordynacja poczynań.. Ze strony 
SEP w spotkaniach uczestniczyła Sekretarz Ge-
neralna Jolanta Arendarska i pracowniczka Biu-
ra Wanda Roman. W dniu 15 marca  w Sali 
Urzędu Dozoru Technicznego o godz. 1500 od-
było się zebranie Komitetu Organizacyjnego 
Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjne-
go. Uczestników zebrania powitał prezes UDT 
Marek Walczak, a następnie głos zabrała prze-
wodnicząca Komitetu Organizacyjnego Jolanta 
Arendarska, która zaprezentowała ramowy pro-
gram obchodów Światowego Dnia  Społeczeń-
stwa Informacyjnego oraz wstępny preliminarz 
imprezy. Dyrektor Technikum Łączności w 
Warszawie Anna Klimkiewicz omówiła dotych-
czasowe formy współpracy szkół łączności z ca-
łego kraju. Poinformowała o kształcie imprezy 
w dniu 16 maja (spotkanie nauczycieli szkół 
łączności z całej Polski, podpisanie umowy po-
między SEP a Dyrekcją technikum o objęcie 
szkoły patronatem Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich. Kolejnym mówcą był dyrektor Insty-
tutu Łączności Zbigniew Kądzielski, który 
przedstawił program Światowego Dnia Społe-
czeństwa Informacyjnego organizowany przez 
Instytut Łączności: konferencję „Nowa Tele-
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komunikacja” organizowaną w Centrum Ban-
kowo-Finansowym „Nowy Świat” oraz happe-
ning pod hasłem Nowy Świat Społeczeństwa In-
formacyjnego”. Z kolei wystąpił wiceprzewod-
niczący Komitetu Organizacyjnego Andrzej 
Wilk, który omówił tematykę oraz zagadnienia 
związane z organizacją Konferencji Okrągłego 
Stołu. Sekretarz Generalny Stowarzyszenia In-
żynierów Telekomunikacji Mirosław Stando 
przedstawił programu obchodów SIT: otwarte 
spotkanie członków i sympatyków SIT połączo-
ne z seminarium tematycznym w hotelu „Lord. 
Następnie odbyła się dyskusja z udziałem kil-
kunastu osób. Jolanta Arendarska przedłożyła 
propozycję organizowania comiesięcznych spo-
tkań tematycznych w Muzeum Techniki. Omó-
wiła kształt wystawy SDSI organizowanej w 
Małej Auli Politechniki Warszawskiej w dniu 
17 maja. Poinformowała o imprezach organi-
zowanych w całej Polsce przez Oddziały Stowa-
rzyszenia Elektryków Polskich. Kolejnymi 
mówcami byli między innymi: Piotr Węglowski 
(ISOC Polska), Jerzy Barglik (SEP), Rafał Woj-
ciechowski (UDT), Albert Borowski (Urząd 
Marszałkowski), Krzysztof Białobłocki (TP 
SA), Krzysztof Król (Prokom SA), Maciej 
Krawczak  (PAN), prof. Stanisław Wincenciak 
(Politechnika Warszawska) Kolejne zebranie 
Komitetu Organizacyjnego odbędzie się w dniu 
13 kwietnia 2007 roku. A oto niektóre imprezy 
organizowane w ramach tegorocznych obcho-
dów Światowego Dnia Społeczeństwa Informa-
cyjnego. W dniu 23 marca Oddział Siedlecki 
SEP organizuje ogólnodostępne wykłady na te-
mat rozwoju usług telekomunikacyjnych. W 
dniu 28 marca w siedzibie Business Centre Club 
odbędzie się spotkanie z podsekretarzem Stanu 
w MSWiA Grzegorzem Bliźniukiem. Oddział 
Łódzki SEP organizuje w dniu 14 kwietnia spo-
tkanie z młodzieżą szkolną w laboratorium EIB 
Politechniki Łódzkiej. W dniach 7-9 maja Pol-
ska Izba Komunikacji Elektronicznej wspólnie z 
Polskim Towarzystwem Informatycznym orga-
nizuje XXX Jubileuszową Konferencję pt. 
„Wiodąca rola operatorów kablowych w budo-
wie społeczeństwa informacyjnego”. W dniu 9 
maja w Łodzi odbędzie się seminarium na temat 
systemów informatycznych w elektroenergetyce 
organizowane na Wydziale Elektrotechniki, 
Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politech-

niki Łódzkiej. Tego samego dnia Polskie Towa-
rzystwo Informatyczne organizuje debatę „Co 
dalej ze społeczeństwem informacyjnym ?”W 
dniu 15 maja Oddział Krakowski SEP wspólnie 
z TP EmiTel organizują seminarium na temat 
wdrażania telewizji cyfrowej w Europie i kraju. 
Tego  samego dnia Business Centre Club 
wspólnie z Polskim Towarzystwem Informa-
tycznym organizują odczyt pt.” Fundusze unijne 
2007-2013 na „Innowacje i technologię”, a Pol-
skie Towarzystwo Informatyczne spotkanie z 
okazji X-lecia ECDL w Polsce. W dniu 16 maja 
rozpoczynają się obchody centralne Światowe-
go dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Stowa-
rzyszenie Elektryków Polskich rozpoczyna swe 
uroczystości w  warszawskim Technikum Łącz-
ności im. Janusza Groszkowskiego, gdzie odbę-
dzie się spotkanie nauczycieli,. Stowarzyszenie 
obejmie patronat nad tą renomowaną szkołą. W 
tym samym dniu rozpoczynają się główne im-
prezy organizowane przez Polskie Towarzystwo 
Informatyczne. Odbędzie się Ogólnopolskie Fo-
rum Dyskusyjne „Społeczeństwo informacyjne 
przyszłości – wyzwanie dla świata, Polski i Eu-
ropy”, a także Wielka Gala Społeczeństwa In-
formacyjnego. W dniu 17 maja (czwartek) w 
Politechnice Warszawskiej odbędzie się organi-
zowana przez Stowarzyszenie Elektryków Pol-
skich sesja oficjalna i wystawa poświęcona pro-
blematyce Społeczeństwa Informacyjnego w 
Polsce. Odbędą się sesje i spotkania studenckie 
oraz koktajl podczas, którego zostaną wręczone 
okolicznościowe statuetki. Tego samego dnia w 
Częstochowie odbędzie się panel wykładowy i 
prezentacyjny na temat nowych rozwiązań w te-
lekomunikacji i telefonii komórkowej. Organi-
zatorem imprezy jest Oddział Częstochowski 
SEP i operator komórkowy „Play”. Oddział Je-
leniogórski SEP organizuje w tym samym dniu 
seminarium „Technologia informacyjna w życiu 
codziennym”. W dniu 17 maja w godzinach po-
rannych w Centrum Bankowo-Finansowym 
„Nowy Świat” odbędzie się konferencja „Nowa 
telekomunikacja” organizowana przez Instytut 
Łączności. Polskie Towarzystwo Informatyczne 
organizuje imprezę w centrum handlowym 
„Złote tarasy”. W dniu 18 maja (piątek) w go-
dzinach przedpołudniowych odbędzie się VIII 
konferencja Okrągłego Stołu organizowana 
przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Po-
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dobnie jak w latach poprzednich konferencja 
odbędzie się pod hasłem „Polska w drodze do 
Społeczeństwa Informacyjnego - Nauka i Go-
spodarka, Państwo i Samorząd, Grupy Społecz-
ne i Osoby”. Tego samego dnia w godzinach 
wieczornych  w sali lustrzanej hotelu „Lord” 
odbędzie się otwarte spotkanie członków i sym-
patyków Stowarzyszenia Inżynierowie odbędzie 
w Telekomunikacji. W dniach 18-19 maja na 
Nowym Świecie w Warszawie odbędzie się 
happening pod hasłem „Nowy Świat Społeczeń-
stwa Informacyjnego”. Organizatorem wyda-
rzenia jest Instytut Łączności przy współpracy 
ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich. W 
dniach 21-23 maja Oddział Piotrkowski SEP 
organizuje konferencję „Elektrownie cieplne, 
eksploatacja, modernizacja, remonty”. W ra-
mach tej konferencji zostanie zorganizowany 
konkurs na najlepszy program komputerowy w 
roku 2007. W dniu 25 maja w Tarnowie odbędą 
się Tarnowskie Dni Elektryki i Społeczeństwa 
Informacyjnego” organizowane przez Oddział 
Tarnowski SEP. Lista wymienionych nie jest 
jeszcze kompletna i będzie uzupełniana. Szcze-
góły można znaleźć na głównej stronie interne-
towej SEP oraz na stronie internetowej Świato-
wego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego pod 
adresem: www.sdsi.pl. Do kwestii organizacji 
Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjne-
go powrócimy obszernie w kolejnym Infosepi-
ku.  
                                           
Rada Prezesów SEP 
     Jak już informowaliśmy poprzednio IV po-
siedzenie Rady Prezesów odbędzie się w dniach 
11-12 maja br. (piątek-sobota) w Sali przy Gale-
rii „A” w APATOR S.A. w Toruniu, ul. Żół-
kiewskiego 21/29. Organizatorem zebrania jest 
Oddział Toruński SEP.  Uczestnicy będą zakwa-
terowanie w Hotelu  Orbis „KOSMOS” przy ul. 
Ks. Jerzego Popiełuszki 2. Dojazd do hotelu 
sprzed dworca Głównego PKP w Toruniu auto-
busem linii 22 (2 przystanki); tym samym auto-
busem do APATORA (ok. 10 min.). Ze wzglę-
du na fakt, że obrady odbędą się w firmie APA-
TOR, a zakwaterowanie w hotelu w okolicach 
Starego Miasta organizatorzy uprzejmie proszą 
o informację, którzy Prezesi przyjadą własnymi 
samochodami, a także o przesłanie kart zgłoszeń  
na adres Oddziału Toruńskiego do końca przy-

szłego tygodnia czyli do dnia 31 marca i wnie-
sienie opłaty w terminie  do dnia 15 kwietnia 
2007 r. A  oto program zebrania: rejestracja 
uczestników w Apatorze (godz. 1100 -1200) i 
zwiedzanie firmy (godz. 1100 – 1215). Po obie-
dzie (godz. 1215 – 1300) odbędzie się część me-
rytoryczna posiedzenia (godz. 1300 – 1730) z 
przerwą na kawę (godz. 1515 - 1530). Program 
zebrania zostanie przesłany przez Dział Prezy-
dialny SEP w połowie kwietnia. Po zakończeniu 
obrad nastąpi przejazd do hotelu „Kosmos”, a 
następnie odbędzie się część integracyjna ze-
brania (spektakl teatralny „Herbaciane nonsen-
sy” godz. 1830 – 2030, kolacja koleżeńska w re-
stauracji „Spichrz” od 2045 - 2300). W drugim 
dniu posiedzenia organizatorzy zaplanowali ze-
brania zespołów Rady Prezesów (godz. 800 – 
900) oraz cześć turystyczną: zwiedzanie najpięk-
niejszych zabytków Torunia w tym Krzywej 
Wieży, Ratusza, Zamku Krzyżackiego i Mu-
zeum Żywego Piernika. Po obiedzie (godz. 
1415) nastąpi zakończenie zebrania (godz 1500).   
 

Spektrum nr 3/2007 
     Ukazał się nr 3/2007 biuletynu organizacyj-
nego i naukowo-technicznego SEP Spektrum. 
Okładkę czasopisma zdobią zdjęcia przypomi-
nające o jubileuszu Oddziału Białostockiego 
SEP. Wewnętrzna strona pierwszej okładki to 
reklama prądnic synchronicznych z magnesami 
trwałymi produkcji BOBRME KOMEL ideal-
nymi do zastosowań w małych elektrowniach 
wodnych. Tylne okładki przeznaczono na opis 
switcha firmy Microsens oraz relację z wręcze-
nia medalu Prezesa SEP firmie Ivo Software z 
Gdyni. W numerze: informacje z prac Zarządu 
Głównego SEP, relacja z imprez w Oddziałach 
(Białostockim, OZW, Gliwickim, Skierniewic-
kim i Krakowskim oraz koła Terenowego z Bu-
ska Zdroju i Koła Seniorów w Oddziale Nowo-
huckim) oraz z Walnego Zgromadzenia Oddzia-
łu Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji. 
W dziale „Centralne Sekcje i Komitety” infor-
macje o pracach Polskiego Komitetu Bezpie-
czeństwa w Elektryce i Centralnej Sekcji Elek-
trotechniki i Automatyki Górniczej. Kolejne 
strony biuletynu zajmuje relacja z targów Enex 
oraz z konkursu „Z Elektryką przez Świat”. 
„Kolejne strony przynoszą wspomnienia o 
zmarłych członkach SEP: profesorze Włady-
sławie Pełczewskim, Sławomirze Makowskim i 
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Romanie Trechcińskim. Począwszy od bieżące-
go numeru współpracę ze Spektrum rozpoczęła 
Danuta Merska. Tytuł jej artykułu brzmi zachę-
cająco: Jakie były początki elektrotechniki w 
Polsce?.  Na str. 35- 37 zestawienie imprez i 
konferencji organizowanych przez Stowarzy-
szenie Elektryków Polskich. Cześć naukowo-
techniczna biuletynu reprezentują tym razem  
dwa artykuły opracowane na podstawie refera-
tów wygłoszonych na konferencji „Elektroener-
getyka na terenach wiejskich” w Nałączowie.  
Zapraszamy do lektury! 
 
Zebrania, spotkania, konferencje, imprezy  
 W dniu 16 marca we Wrocławiu odbyło się 
zebranie Centralnej Komisji Kół i Współpracy 
Oddziałami. Odnotowano bardzo dobrą fre-
kwencję. Tego samego dnia w Szczecinie odby-
ły się zebrania: Centralnej Komisji Młodzieży i 
Studentów SEP oraz Centralnej Komisji Infor-
matyzacji.  
   W dniu 22 marca o godz. 1030 w Biurze SEP 
w Warszawie odbędzie się zebranie Głównej 
Komisji Rewizyjnej SEP, a o godz. 1545 II w 
kadencji posiedzenie Prezydium ZG SEP   
  W dniu 26 marca w Szczecinie odbędzie się 
Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału 
Szczecińskiego SEP. Z tej okazji Prezes SEP 
przesłał list do delegatów z Oddziału Szczeciń-
skiego SEP 
  W dniu 26 marca w Domu Technika w War-
szawie odbędzie się zebranie Polskiego Komite-
tu Oświetleniowego SEP 
  W dniach 27-29 marca w Pradze odbędą się 
Międzynarodowe Targi Elektrotechniczne Am-
per’2007. SEP, przy wsparciu Ministerstwa Go-
spodarki, zorganizował misję gospodarczą na te 
targi.  
   W dniu 27 marca w Opolu odbędą Opolskie 
Dni Elektryki. Prezes SEP skierował list do 
uczestników imprezy. ZG SEP na tej imprezie 
będzie reprezentował Andrzej Ciepły.  
  W dniu 30 marca w Bydgoszczy nastąpi  uro-
czyste ogłoszenie wyników IX Olimpiady Elek-
trycznej i Elektronicznej „Euroelektra”.  W uro-
czystości zapowiedział udział prezes SEP Jerzy 
Barglik. 
   W dniach 30 marca -1 kwietnia (zmieniony 
termin) w siedzibie ZIAD Bielsko-Biała odbę-

dzie się szkolenie w zakresie przygotowywania 
programów unijnych.             

Strony internetowe SEP 
    Niezmiennie zachęcamy do odwiedzania stron 
internetowych SEP. Zachęta ta dotyczy nie tylko 
strony głównej SEP www.sep.com.pl, ale także 
stron: Centralnego Ośrodka Szkolenia i Wydaw-
nictw SEP, Oddziałów, Kół SEP, sekcji i komite-
tów, redakcji itp. Kontynuujemy zapoczątkowaną 
w poprzednim Infosepiku listę adresów: 
– www.sep.wroclaw.pl  - Oddział Wrocławski 
SEP,  
http://sep.ze.tarnow.pl/app - Oddział Tarnowski 
SEP 
http://www.sep.ps.pl/ - Akademickie Koło SEP 
przy Politechnice Szczecińskiej 
www.uie2008.pl – strona Międzynarodowego 
Kongresu Unii Zastosowań Elektrotechniki UIE 
Oczywiście ta lista to tylko niewielka część, wy-
branych dość przypadkowo, adresów interneto-
wych jednostek organizacyjnych SEP.  
 
Kronika SEP 
     We wrześniu ubiegłego roku została podjęta 
decyzja o wznowieniu dokumentowania wydarzeń 
w SEP w Kronice Stowarzyszenia Elektryków Pol-
skich. Podjęto decyzję nie tylko o bieżącym pro-
wadzeniu kroniki, ale także zdecydowano się uzu-
pełnić brakujące lata. Centralna Komisja Histo-
ryczna ustaliła tryb prac nad prowadzeniem kroni-
ki. Kronikę prowadzi pracownik Biura wskazany 
przez Sekretarz Generalną. Merytoryczną opiekę 
nad Kroniką SEP sprawuje Centralna Komisja Hi-
storyczna SEP, która powołuje ze swego składu, 
osobę odpowiedzialną. W Kronice SEP odnoto-
wywane są ważne wydarzenia i fakty dokumentu-
jące życie Stowarzyszenia a w szczególności: Wal-
ne Zjazdy Delegatów, imprezy o zasięgu ogólno-
krajowym, konferencje, sympozja, seminaria itp. - 
o znaczeniu ogólnokrajowym - dotyczące postępu 
technicznego lub organizacyjnego w dziedzinie 
elektryki, ważne wydarzenia ilustrujące udział 
stowarzyszenia w życiu publicznym (zawieranie 
porozumień z innymi organizacjami lub instytu-
cjami, spotkania międzynarodowe, udział Prezesa 
SEP lub upoważnionych przedstawicieli Stowarzy-
szenia w ważnych wydarzeniach życia publiczne-
go), najważniejsze wydarzenia w oddziałach, sek-
cjach lub komitetach SEP. 


