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NWZDO i Spotkanie Wigilijne w Łodzi 
 
W dniu 15 grudnia w Sali Kongresowej Domu 
Technika w Łodzi odbyło się Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału 
Łódzkiego SEP, które podjęło uchwałę o usta-
nowieniu medalu im. prof. Eugeniusza Jezier-
skiego wybitnego specjalisty w dziedzinie trans-
formatorów, wieloletniego dziekana Wydziału 
Elektrycznego Politechniki Łódzkiej, dr honoris 
causa tej uczelni. Następnie na krótkim zebraniu 
spotkał się Zarząd Oddziału Łódzkiego, który 
przyznał trzy pierwsze medale – członkom ho-
norowym SEP z Oddziału Łódzkiego SEP. O 
godz. 17 rozpoczęło się spotkanie wigilijne 
członków i sympatyków Oddziału Łódzkiego 
SEP z udziałem zaproszonych gości. Po powita-
niu uczestników spotkania przez prezesa Od-
działu prof. Franciszka Mosińskiego odbyła się 
ceremonia wręczania medali im. prof. Eugeniu-
sza Jezierskiego. Medale otrzymali: medal nr 1 
Zbigniew Kopczyński, medal nr 2 prof. Michał 
Jabłoński medal nr 3 prof. Władysław Pełczew-
ski. Medale wręczali: prezes SEP Jerzy Barglik 
oraz syn profesora Przemysław Jezierski. W 
imieniu nieobecnego profesora Pełczewskiego 
medal odebrał jego wnuk Maciej Pełczewski. 
Uczestnicy spotkania nie wiedzieli jeszcze 
wówczas, że w kilka dni później spotkają się na 
pogrzebie śp. prof. Władysława Pełczewskiego. 
Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie 
Prezesa Franciszka Mosińskiego, w którym 
przedstawił główne kierunki działalności OŁ 
SEP oraz najważniejsze wydarzenia mijającego 
roku. Po zakończeniu prezentacji, głos zabrał 
Prezes SEP prof. Jerzy Barglik, który pogratu-
lował Oddziałowi dotychczasowych osiągnięć i 
życzył satysfakcji z działalności w Stowarzy-
szeniu Elektryków Polskich, oraz dalszych suk-
cesów w realizacji celów zawodowych, spo-
łecznych i osobistych wszystkim członkom i 
sympatykom OŁ SEP. Wyrazem uznania było 
wręczenie przez Prezesa SEP medalu im. prof. 
Alfonsa Hoffmanna Franciszkowi Mosińskiemu 
- Prezesowi OŁ SEP i Andrzejowi Boroniowi –
Wiceprezesowi SEP. Dyplomem uznania uho-

norowano kol. Krzysztofa Sałasińskiego, który 
w 2006 roku obchodził jubileusz 80-lecia uro-
dzin. Spotkanie to było również okazją do wrę-
czenia dyplomów i nagród laureatom Konkursu 
na najlepszą pracę magisterską wykonaną na 
Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informa-
tyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej w roku 
akademickim 2005/2006. Dyplomy wręczali: 
wiceprezes SEP Andrzej Boroń i prof. Andrzej 
Materka – Dziekan Wydziału Elektrotechniki, 
Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politech-
niki Łódzkiej. Komisja konkursowa pod prze-
wodnictwem prof. Jerzego Wodzińskiego (PŁ) 
przyznała pierwszą nagrodę ex aequo: mgr inż. 
Alicji Michałowskiej za pracę pt: „Implementa-
cja w FPGA algorytmów identyfikacji osób na 
podstawie tęczówki oka”- promotor: dr inż. M. 
Napieralska oraz mgr inż. Krzysztofowi Dzie-
ciątkowskiemu  za pracę pt.: „Analiza pracy 
układu zabezpieczeń bloku energetycznego” 
promotor dr inż. Ryszard Pawełek. Na zakoń-
czenie części oficjalnej prezes Oddziału prof. 
Franciszek Mosiński złożył wszystkim zebra-
nym życzenia świąteczne i noworoczne, a na-
stępnie zaprosił na kolację koleżeńską. 
  
Jubileusz Oddziału Płockiego 
Rok 2006 obfitował w jubileuszowe spotkania 
Oddziałów. Ostatnie z takich spotkań odbyło się 
w piątek 29 grudnia 2006 roku w Domu Rze-
miosł w Płocku. Okazją było 60-lecie Oddziału 
Płockiego SEP. Oddział Płocki SEP rozpoczął 
działalność w 1946 r. pod nazwą Oddział Ma-
zowiecki i obejmował swoją działalnością teren 
Zakładu Energetycznego Płock. 1 stycznia 1977 
roku w efekcie reformy administracyjnej i utwo-
rzenia 49 województw zmieniono nazwę od-
działu na Oddział Płocki SEP i określono teren 
działania do granic województwa płockiego, 
przekazując 5 kół do nowo utworzonych sąsied-
nich oddziałów. Od chwili powstania, oddział 
aktywnie uczestniczy w procesie przygotowy-
wania kadr dla potrzeb elektroenergetyki, ma 
własne Komisje Kwalifikacyjne powołane przez 
URE uprawnione do wydawania odpowiednich 
zaświadczeń. W uroczystościach jubileuszo-



- 2 - 
 

 

INFOSEPIK  NR  3  9 STYCZNIA 2006 

wych uczestniczył prezes SEP Jerzy Barglik 
oraz Sekretarz Generalna Jolanta Arendarska. 
Uczestników spotkania powitał prezes Oddziału 
Mariusz Pawlak. Wręczono odznaczenia stowa-
rzyszeniowe oraz dyplomy dla członków wspie-
rających. Prezes SEP pogratulował Oddziałowi 
pięknego jubileuszu i życzył wielu dalszych 
osiągnięć. Sekretarz Generalna SEP przedstawi-
ła prezentację przygotowaną wspólnie z preze-
sem Oddziału Krakowskiego SEP Janem Strzał-
ką na temat jakości energii elektrycznej. Kwe-
stię tą omówiła bazując na doświadczeniach 
SEP. W kolejnym wystąpieniu Mariusz Pawlak 
przedstawił najważniejsze fakty z historii Od-
działu, a następnie przeprowadził wśród uczest-
ników konkurs wyłaniając osobę, która naj-
uważniej słuchała prezentacji. Laureatem kon-
kursu został 60-latek, rówieśnik Oddziału Płoc-
kiego SEP.  
9. zebranie ZG SEP 
 
W dniu 2 stycznia odbyło się 9 posiedzenie ZG 
SEP. Zebraniu przewodniczył prezes SEP, 
obecni byli: wiceprezesi Andrzej Boroń, Janusz 
Jasiona, Janusz Kłodos i Zenon Stodolski, Jerzy 
Bielawski (sekretarz) oraz członkowie: Janusz 
Borowski, Andrzej Ciepły, Marek Grzywacz, 
Zbigniew Lange, Jan Musiał, Lech Nowosad, 
Piotr Szymczak, Andrzej Wawrzyński. W spo-
tkaniu nie uczestniczyli dwaj członkowie ZG 
SEP: Zbigniew Lubczyński i Krzysztof Woliń-
ski. Do udziału w zebraniu zostali zaproszeni 
prezesi Oddziałów mających osobowość prawną 
Obecni byli: Kazimierz Gierlotka (Gliwice),  
Franciszek Mosiński (Łódź), wcześniej wymie-
niony już Piotr Szymczak (Szczecin) oraz 
przedstawiciel Oddziału Gdańskiego członek 
honorowy Henryk Bajduszewski. W zebraniu 
uczestniczyli ponadto: Sekretarz Generalna Jo-
lanta Arendarska, przewodniczący Głównej 
Komisji Rewizyjnej Tomasz Kołakowski, Dzie-
kan Rady Prezesów Jerzy Szastałło oraz Małgo-
rzata Gregorczyk (Dział Prezydialny SEP). Na 
wstępie uczczono chwilą ciszy pamięć zmarłego 
w grudniu członka honorowego SEP prof. Wła-
dysława Pełczewskiego. Wysłuchano informacji 
Prezesa i Sekretarz Generalnej, a także zaakcep-
towano protokół z poprzedniego zebrania w 
dniu 14 grudnia 2006 roku uwzględniając uwagi 
zgłoszone przez Andrzeja Ciepłego i Marka 

Grzywacza. W kolejnym punkcie obrad prze-
dyskutowano kwestię osobowości prawnej od-
działów. ZG SEP zaakceptował ramowy projekt 
umowy pomiędzy ZG SEP a Zarządami sześciu 
oddziałów posiadających osobowość prawną: 
OZW SEP, Oddział Radomski, Oddział Łódzki, 
Oddział Szczeciński, Oddział Gliwicki i Od-
dział Gdański. Umowy podpisane przez ZG 
SEP z trzema pierwszymi oddziałami zastąpią 
umowy zawarte wcześniej. Umowy z Oddzia-
łami Szczecińskim, Gliwickim i Gdańskim 
trzema zostaną podpisane z datą obowiązywania 
od 2 stycznia 2007 roku. ZG SEP podjął następ-
nie uchwały w sprawie powierzenia BBJ oraz 
oddziałom niemającym osobowości prawnej 
funkcji zwykłego zarządu użytkowaną częścią 
majątku. Zapoznał się z treścią listu skierowa-
nego do ZG SEP przez p.o. prezesa Oddziału 
Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji 
Mieczysława Frąckiego. ZG SEP podjął uchwa-
łę w sprawie powierzenia Oddziałowi funkcji 
zwykłego zarządu użytkowaną częścią majątku 
do czasu NWZO w dniu 25 stycznia 2007 roku 
oraz trzy inne uchwały związane z Ośrodkiem 
Warszawskim IRSEP. Na wniosek wiceprezesa 
SEP Zenona Stodolskiego  ZG SEP przyjął ra-
mowy program i terminarz swych zebrań w I 
połowie 2007 roku. Zarząd Główny zaakcepto-
wał dalszy tryb prac nad ramowym programem 
działalności SEP na kadencję. Program ten zo-
stanie w dniu 15 stycznia 2007 roku zamiesz-
czony na stronie internetowej SEP i poddany 
dyskusji w jednostkach organizacyjnych SEP. 
ZG SEP wysłuchał informacji przewodniczące-
go Centralnej Komisji Współpracy z Zagranicą 
Janusza Borowskiego. Kolejnym punktem po-
siedzenia była informacja przewodniczącego 
Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów Pio-
tra Szymczaka. Zarząd Główny SEP na wniosek 
CKMiS postanowił ustanowić w Stowarzysze-
niu Elektryków Polskich medal im. Michała Do-
liwo-Dobrowolskiego w 145 rocznicę Jego uro-
dzin. Medal ten byłby przyznawany przede 
wszystkim młodym członkom SEP, którzy z ra-
cji krótkiego stażu nie maja szans na inne od-
znaczenia stowarzyszeniowe. W kolejnej 
uchwale ZG SEP zaakceptował tryb wprowa-
dzenia zmian do regulaminu Funduszu Stypen-
dialnego zakładający opracowanie znowelizo-
wanego regulaminu do dnia 10 marca 2007 roku 
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oraz powołał Zarząd Funduszu. O stypendia bę-
dą mogli ubiegać się nie tylko studenci, ale tak-
że doktoranci i uczniowie szkół średnich.   Za-
rząd Główny SEP w kolejnej uchwale powołał 
Zarząd Funduszu Stypendialnego w następują-
cym składzie: 
Kol. Piotr Szymczak (Oddział Szczeciński SEP) 
– przewodniczący, Kol. Leszek Pawlaczyk (Od-
dział Wrocławski SEP) – zastępca przewodni-
czącego, kol. Wojciech Kocańda (Oddział Elek-
troniki i Telekomunikacji SEP) – sekretarz oraz 
członkowie: kol. Tadeusz Karwat (Oddział 
Warszawski SEP), kol. Jan Kapinos (Oddział 
Gliwicki SEP), kol. Sławomir Piontek (Oddział 
Zielonogórski SEP). W ostatnim punkcie obrad 
ZG SEP podjął uchwałę o powołaniu Komisji 
Statutowej SEP powierzając jej przewodnictwo 
wiceprezesowi SEP Andrzejowi Boroniowi. W 
skład Komisji weszli: Kol. Maciej Bylica – O. 
Warszawski, Kol. Marek Grzywacz – O. Ra-
domski, Kol. Stefan Granatowicz – O. Poznań-
ski, Kol. Kazimierz Gierlotka – O. Gliwicki, 
Kol. Jolanta Gołębiowska – O. Piotrkowski, 
Kol. Małgorzata Gregorczyk – O. EIT, Kol. 
Czesław Karwat – O. Lubelski, Kol. Aleksy 
Kuźnik – O. Zagłębia Węglowego, Kol. Janusz 
Kłodos – O. Krakowski, Kol. Jerzy Kołłątaj – 
O. Białostocki, Kol. Wojciech Kocańda – O. 
EIT, Kol. Krzysztof Lipko – O. Warszawski –
Sekcja Energetyki, Kol. Franciszek Mosiński – 
O. Łódzki, Kol. Tadeusz Olichwer – O. Wro-
cławski, Kol. Janusz Pawłowicz – O. Gdański – 
Sekcja Radiotechniki, Kol. Piotr Rutkowski – 
O. Szczeciński, Kol. Jerzy Słowikowski – O. 
Warszawski – Sekcja Przemysłu Elektrotech-
nicznego. Komisja Statutowa przedstawi na na-
stępnym zebraniu w dniu 1 lutego 2007 roku 
ZG SEP do zatwierdzenia plan i harmonogram 
swej pracy.  
 
Z prac Polskiego Komitetu Inżynierii Biome-
dycznej SEP 
 
W dniu 8 grudnia z udziałem 100 osób w Cen-
trum Seminaryjnym Gmachu Mechatroniki Po-
litechniki Warszawskiej odbyła się konferencja 
„Techniki obrazowania czynności narządów 
człowieka”. Konferencja została zorganizowana 
przez Polski Komitetu Inżynierii Biomedycznej 
SEP przy współudziale Instytutu Inżynierii Pre-

cyzyjnej i Biomedycznej Politechniki Warszaw-
skiej, Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiolo-
gii i Diagnostyki Obrazowej PAN oraz Towa-
rzystwa Naukowego Warszawskiego, Wydział 
VI. Pracom Komitetu Organizacyjnego konfe-
rencji kierował przewodniczący PKIB SEP prof. 
dr hab. Palko. W sesji plenarnej wygłoszono 8 
referatów dotyczących między innymi: kształ-
cenia w zakresie inżynierii biomedycznej w Po-
litechnice Warszawskiej, metod współczesnej 
radiologii, badań radioizotopowych funkcji 
układu nerwowego, wizualizacji ośrodków mó-
zgu. Jak stwierdził w sprawozdaniu z konferen-
cji prof. Tadeusz Palko po każdym referacie od-
była się szeroka i wnikliwa analiza zagadnień 
naukowych i organizacyjnych w odniesieniu do 
sytuacji w Polsce na tle światowych osiągnięć. 
Z dyskusji tej wynika, że szczególne osiągnięcia 
w Polsce uzyskano w rozwiązaniu zagadnień 
dotyczących metod i techniki z zakresu ultraso-
nografii kodowanej i mikroskopii ultradźwię-
kowej.  
 
Spotkania noworoczne  
 
W styczniu odbywają się spotkania noworoczne 
członków i sympatyków SEP. W ubiegły piątek 
w Sali Klubu Oficerskiego we Wrocławiu odby-
ło się uroczyste spotkanie Oddziału Wrocław-
skiego SEP. Kolejna data spotkania noworocz-
nego to poniedziałek 8 stycznia w Domu Tech-
nika w Gliwicach. We wtorek 9 stycznia o godz. 
1630 swoje spotkanie noworoczne mieć będzie 
Oddział Warszawski SEP. W piątek12 stycznia 
odbędzie się spotkanie noworoczne Oddziału 
Kieleckiego SEP, a w poniedziałek 15 stycznia 
Oddziału Częstochowskiego SEP. W piątek 19 
stycznia odbędą się spotkania noworoczne w 
Krakowie, Klewkach (Oddział Olsztyński) i 
Chełmie, a 27 stycznia w Białej Podlaskiej.   
 
Olimpiada „Euroelektra” 
 
W roku szkolnym 2006/2007 Stowarzyszenie 
Elektryków Polskich organizuje dziewiątą edy-
cję Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej 
„EUROELEKTRA”. Zawody rozgrywane są w 
trzech etapach w dwóch grupach tematycznych: 
elektrycznej i elektronicznej. Za poziom mery-
toryczny olimpiady odpowiada Komitet Główny 
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Olimpiady utworzony spośród nauczycieli aka-
demickich oraz nauczycieli średnich szkół tech-
nicznych pracujący pod przewodnictwem kol. 
Zofii Miszewskiej. Skład Komitetu Głównego 
został zatwierdzony przez ZG SEP na zebraniu 
w dniu 16 listopada 2006 roku. Laureaci olim-
piady oprócz nagród rzeczowych otrzymują za-
świadczenia, upoważniające do przyjęcia na 
studia z pominięciem postępowania kwalifika-
cyjnego na większość wyższych uczelni tech-
nicznych oraz są zwolnieni z etapu pisemnego 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawo-
dowe. I etap Olimpiady (zawody szkolne) odbył 
się w dniu 10 listopada 2006 roku, II etap (za-
wody okręgowe) w minioną sobotę 6 stycznia w 
dziesięciu miastach.  III etap konkursu odbędzie 
się w dniu 10 marca 2007 roku. Uroczyste ogło-
szenie wyników nastąpi w Bydgoszczy w dniu 
30 marca 2007 roku. Udział w uroczystości za-
kończenia IX edycji Olimpiady zapowiedział 
prezes SEP. 
 
Targi ENEX i konferencja „Renesans Ener-
getyki Jądrowej 
 
W dniach 12-14 lutego 2007 roku w Kielcach 
odbędą się jubileuszowe X Międzynarodowe 
Targi Energetyki ENEX, którym towarzyszą V 
Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX – 
Nowa Energia. W pierwszym dniu targów od-
będzie się konferencja „Renesans Energetyki 
Jądrowej”, której współorganizatorem SEP.  Pa-
tronat nad konferencją objęło Ministerstwo Go-
spodarki. Celem konferencji jest przedstawienie 
aktualnego stanu rozwoju energetyki jądrowej 
na świecie i perspektywy energetyki jądrowej w 
Polsce. Bliższe informacje na stronie interneto-
wej SEP. Zgłoszenia uczestników do dnia 15 
stycznia 2007 roku! 
 
Informacje w skrócie 

• W roku 2007 składka członkowska SEP wynosi 
miesięcznie: 6 zł normalna, 2 zł ulgowa. Prawo 
do składki ulgowej posiadają także osoby prze-
bywające na świadczeniach emerytalnych.  

• Prezes SEP wysłał list gratulacyjny do nowego 
Prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Kleibera, 
który przed kilku dniami odebrał nominacje z 
rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego,  

• SEP objął patronat honorowy nad X konferencją 
Naukową „Reprogramowalne    układy cyfro-
we” organizowaną w dniach 17-18 maja 2007 
roku przez Politechnikę Szczecińską  

• Prezes Oddziału Sieradzkiego SEP Zbigniew 
Krasiński został wybrany wicestarostą powiatu 
sieradzkiego. Gratulujemy! Stosowny list do 
pana starosty wystosował prezes SEP.  

• Prezes SEP spotkał się w dniu 29 grudnia 2006 
roku w Biurze SEP z prezesem Polskiej Izby 
Komunikacji Elektronicznej Jerzym Straszew-
skim  

• Prezes SEP i wiceprezes SEP Zenon Stodolski 
spotkali się w tym samym dniu z Jacentym Wę-
glińskim dyrektorem w Departamencie Infra-
struktury Sieciowej PSE Operator.  

• Członek ZG SEP wiceprezes FSNT NOT Zbi-
gniew Lange został powołany na stanowisko 
dyrektora Zakładu Usług Technicznych NOT. 
Gratulujemy! 

• Przyszłości energetyki jądrowej w Europie po-
świecone będzie spotkanie organizowane w po-
niedziałek 15 stycznia w Pałacu Sobańskich w 
Warszawie. W spotkaniu SEP reprezentować 
będzie Dziekan Rady Prezesów Jerzy Szastałło.  

• I zebranie Komisji Statutowej odbędzie się we 
wtorek 16 stycznia o godz. 14 w Biurze SEP. 

•   W dniu 18 stycznia w Warszawie odbędzie się 
I zebranie Rady Izby Rzeczoznawców SEP. Ra-
dzie przewodniczy czł. ZG SEP Andrzej Waw-
rzyński 

• W dniu 24 stycznia  o godz. 11 w Ministerstwie 
Transportu odbędzie się zebranie Komitetu Ho-
norowego Światowego Dnia Społeczeństwa In-
formacyjnego.  

• W dniu 25 stycznia w Warszawie odbędzie się I 
zebranie Zespołu ds. Projektów Unijnych SEP. 
Pracom Zespołu przewodniczy czł. ZG SEP 
Andrzej Ciepły.     

• W tym samym dniu odbędzie się Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Oddziału Elektroniki, In-
formatyki i Telekomunikacji w Warszawie      

• Kolejne zebranie ZG SEP odbędzie się zgodnie 
z przyjętym terminarzem w czwartek 1 lutego 
godz. 13. Tego samego dnia o godz. 1030 odbę-
dzie się spotkanie Prezesa SEP z przewodniczą-
cymi centralnych komisji, sekcji, komitetów, 
członkami honorowymi SEP, redaktorami na-
czelnymi czasopism. Zaproszenia na to spotka-
nie są aktualnie rozsyłane.                         


