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DZIENNIK INTERNETOWY STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLS KICH 
 

•  

DZIENNIK INTERNETOWYUKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. 

Uprawnienia „sepowskie” 
• Wczoraj do Biura SEP nadeszła informacja podpi-

sana przez posła Andrzeja Czerwińskiego o przeło-
Ŝeniu terminu planowanego na najbliŜszy czwartek 
24 marca br. kolejnego zebrania Sejmowej Podko-
misji Nadzwyczajnej do spraw rozpatrzenia posel-
skiego projektu ustawy o zmianie ustawy prawo 
energetyczne (tak zwanej ustawy przecinkowej). 
Nowy termin zebrania Sejmowej Podkomisji Nad-
zwyczajnej nie został jeszcze wyznaczony.  

• W dniach 18 - 19 marca br. (piątek – sobota) w sali 
konferencyjnej Hotelu „Tycjan” w Milówce odbyło 
się wyjazdowe seminarium „Stan prawny w zakre-
sie przepisów związanych z gospodarką energe-
tyczną oraz aktualne problemy związane z działal-
nością komisji kwalifikacyjnych”. Organizatorem 
seminarium była Oddziałowa Rada Nadzorcza do 
spraw Komisji Kwalifikacyjnych przy Oddziale 
Zagłębia Węglowego SEP w Katowicach, której 
przewodniczy członek Zarządu OZW SEP Kol. 
Stanisław Walczak, a w skład której wchodzi au-
torka niniejszego komunikatu.  

 
Fot. 1. Na pierwszym planie przewodniczący jednej z komisji kwalifi-
kacyjnej OZW SEP Kol. Zygmunt Szczepański. 

W seminarium wzięły udział łącznie 34 osoby – 
członkowie komisji kwalifikacyjnych Oddziału, 
w tym prezes Oddziału Zagłębia Węglowego 
SEP, przewodnicząca jednej z komisji kwalifika-
cyjnej OZW SEP Kol. Teresa Skowrońska. Wy-
kład na temat „Stan prawny w zakresie przepi-
sów związanych z gospodarką energetyczną” 
wygłosili Kol. Kol.: Stanisław Walczak i Jerzy 
Jóźwik. Autorka komunikatu przekazała krótką 
informację o XIII seminarium konsultacyjno-
szkoleniowym komisji kwalifikacyjnych, które 
odbyło się w dniu 10 marca br. w Warszawie. 
Omówiła takŜe wyniki działalności komisji kwa-

lifikacyjnych za rok 2010 afiliowanych przy Od-
dziale Zagłębia Węglowego SEP. Po wysłucha-
niu wykładów wywiązała się ciekawa dyskusja.  

 
Fot. 2. Uczestnicy seminarium komisji kwalifikacyjnych OZW SEP 
przed Hotelem „Tycjan”. 

W sobotę 19 marca uczestnicy seminarium zwiedzili 
piękne okolice Milówki: ogród Potockich w pobli-
skiej Kamesznicy, Koczy Zamek na Koronce oraz 
bacówkę w Koniakowie.             Teresa Machoń OZW SEP 

Dziś w Stowarzyszeniu 
• Dziś o godz. 830 w Sali Senatu Wojskowej Akade-

mii Technicznej w Warszawie rozpocznie się XXX 
konferencja Elektroniki i Telekomunikacji Studen-
tów i Młodych Pracowników Nauki. Otwarcia kon-
ferencji dokona JM Rektor WAT prof. Zygmunt 
Mierczyk. Podczas ceremonii otwarcia konferencji 
wręczone zostaną odznaczenia stowarzyszeniowe, 
w tym dyplomy godności zasłuŜonego seniora. 
O godz. 1800 w Klubie WAT odbędzie się spotkanie 
koleŜeńskie. Konferencja trwać będzie przez trzy 
najbliŜsze dni. Zakończy się w dniu 24 marca br. 
uroczystym wręczeniem nagród i wyróŜnień. Pro-
dziekan do spraw Studenckich Wydziału Elektroni-
ki WAT, a zarazem prezes Koła Zakładowego SEP 
przy tej Uczelni Kol. Stanisław Konatowski zapo-
wiedział przygotowanie ilustrowanej zdjęciami in-
formacji o konferencji do Infosepika i do biuletynu 
„Spektrum”.  

• TakŜe dziś w sali nr 212 na Wydziale Elektrotech-
niki i Informatyki Politechniki Lubelskiej odbędzie 
się zebranie plenarne Centralnej Komisji MłodzieŜy 
i Studentów SEP. Zebraniu będzie przewodniczył 
członek ZG SEP Kol. Piotr Szymczak. W I uroczy-
stej części zebrania wezmą udział władze Uczelni 
i Wydziału. Część II zebrania poświęcona będzie 
omówieniu programu działalności Komisji w ka-
dencji 2010-2014. 


