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Spotkania noworoczne w Oddziałach SEP
Jak w latach poprzednich, już od pierwszych
dni stycznia 2007 roku w Oddziałach SEP odbywają się tradycyjne spotkania noworoczne.
Cykl tych spotkań rozpoczął w piątek 5 stycznia
Oddział Wrocławski (relacja zostanie zamieszczona w jednym z najbliższych numerów miesięcznika Spektrum).
W poniedziałek 8 stycznia w Domu Technika w Gliwicach odbyło się spotkanie noworoczne Oddziału Gliwickiego SEP. W spotkaniu
wziął udział prezes SEP Jerzy Barglik, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej członek honorowy SEP Tomasz Kołakowski oraz
prezesi sąsiednich oddziałów: Teresa Skowrońska – OZW SEP i Józef Kluska - Oddział Bielsko-Bialski SEP. Obecni byli: przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach prof. Jan Kaźmierczak, przewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa Stefan Czarniecki,
dziekan Wydziału Elektrycznego prof. Lesław
Topór-Kamiński, liczne grono pracowników
naukowych i studentów Politechniki Śląskiej,
prezesi i dyrektorzy zakładów przemysłu elektroenergetycznego. Po krótkim przemówieniu
prezesa Oddziału prof. Stefana Gierlotki, wystąpiła kapela góralska z Jabłonkowa. Medale
prof. Obrąpalskiego otrzymali kol. kol. Jan Kapinos, prof. Bolesław Pochopień i prof. Tadeusz
Skubis. Wręczono dyplomy laureatom 38. konkursu na najlepszą pracę dyplomową z elektryki
(o rozstrzygnięciu konkursu piszemy osobno w
dalszej części Infosepika). Prezes SEP w towarzystwie prezesa Oddziału dokonali odsłonięcia
mini-wystawy poświeconej pamięci członka
honorowego SEP Zygmunta Rozewicza. Obecni
byli obaj synowie Zygmunta. Kol. Lech Pinko
w ciepłych słowach nakreślił sylwetkę Zygmunta Rozewicza.
W dzień później we wtorek 9 stycznia w Sali B Domu Technika w Warszawie odbyło się
spotkanie noworoczne Oddziału Warszawskiego
SEP. Uczestników powitał prezes Oddziału,
dziekan Rady Prezesów Jerzy Szastałło. W spotkaniu uczestniczył prezes SEP Obecni byli
liczni członkowie honorowi SEP z Jackiem

Szpotańskim, prof. Stanisławem Bolkowskim
na czele. FSNT NOT reprezentował sekretarz
generalny Kazimierz Wawrzyniak. Obecny był
dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki
Warszawskiej prof. Stanisław Wincenciak, dyrektorzy i prezesi firm. Tradycyjnie przy wręczaniu medali im. Szpotańskiego głos zabrał
Jacek Szpotański. Przypomnijmy w tym miejscu, że od dnia 16 listopada 2006 roku decyzją
ZG SEP Oddział Warszawski nosi im. Kazimierza Szpotańskiego.
W ubiegły piątek w Kielcach odbyło się spotkanie noworoczne Oddziału Kieleckiego SEP.
ZG SEP reprezentował na spotkaniu wiceprezes, skarbnik SEP Andrzej Boroń. W poniedziałek 15 stycznia w restauracji NOT przy ul. Kopernika odbyło się Oddziału Częstochowskiego
SEP. Relacja z obu tych spotkań w kolejnym
Infosepiku. W piątek 19 stycznia odbędzie się
spotkania noworoczne Oddziału Krakowskiego
SEP. Udział w spotkaniu potwierdził prezes
SEP. Tego samego dnia odbędą się spotkania
noworoczne Oddziału Olsztyńskiego SEP oraz
Bal Noworoczny Oddziału Chełmskiego SEP.
W piątek 27 stycznia Bale Noworoczne organizują Oddział Białopodlaski i Radomski. Prezes
SEP wystosował listy z podziękowaniem za zaproszenie na te imprezy i upoważnił prezesów
oddziałów do wręczenia odznaczeń stowarzyszeniowych.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji SEP w Warszawie
Trwają przygotowania do Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Oddziału Elektroniki,
Informatyki i Telekomunikacji SEP w Warszawie, które odbędzie się w czwartek 25 stycznia
o godz. 1600 w Sali A Warszawskiego Domu
Technika. Biorą w nim udział wszyscy członkowie Oddziału, a nie jak to jest zazwyczaj tylko delegaci wybrani w kołach. Swój udział w
zgromadzeniu potwierdził prezes SEP. W programie NWZO między innymi: informacja o
działalności Zarządu OEIT od początku kadencji, wybór nowego prezesa i zarządu Oddziału
oraz podjęcie uchwały w sprawie uzyskania
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odbyło się zebranie Prezydium OEIT, na wtorek
16 stycznia w Sali Kominkowej NOT zaplanowano zebranie Zarządu OEIT w poszerzonym
składzie między innymi z udziałem członków
honorowych SEP. Pełniący obowiązki prezesa
Oddziału Mieczysław Frącki uczestniczył w
miniony wtorek 9 stycznia w spotkaniu Komisji
pracującej pod przewodnictwem prof. Stanisława Bolkowskiego oraz dwukrotnie w dniach 10
stycznia i 11 stycznia spotkał się z prezesem
SEP. Kolejne spotkanie prezesa SEP i p.o. prezesa OEIT zaplanowano na środę 17 stycznia na
godz. 16.
Zebrania i spotkania
W dniu 11 stycznia 2007 r. w Biurze SEP
odbyło się II w kadencji zebranie Centralnej
Komisji Organizacyjnej SEP. Pracom komisji
przewodniczy członek ZG SEP Marek Grzywacz. W części posiedzenia uczestniczył prezes
SEP, który wręczył członkom Komisji nominacje. Tematem posiedzenia było między innymi
kwestia zmian regulaminu Centralnej Komisji
Odznaczeń i Wyróżnień SEP oraz dyskusja nad
projektem regulaminu Zakładu InnowacyjnoWdrożeniowego - proponowanej nowej komórki organizacyjnej działającej w strukturze COSiW. Tego samego dnia w Biurze SEP odbyło
się posiedzenie prezydium Centralnego Kolegium Sekcji Technik Informacyjnych z udziałem przewodniczącego Sekcji Andrzeja Wilka
poświęcone w głównej mierze przygotowaniom
do Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. W posiedzeniu uczestniczyła Sekretarz
Generalna SEP Jolanta Arendarska. W dniu 16
stycznia (wtorek) o godz. 14 zbierze się na swe
pierwsze posiedzenie powołana decyzja ZG
SEP z dnia 2 stycznia 2007 roku Komisja Statutowa pracująca pod przewodnictwem wiceprezesa SEP Andrzeja Boronia. Tego samego dnia
spotkają się Rady Nadzorcze: Centralnego
Ośrodka Szkolenia i Wydawnictw (godz. 16)
oraz Biura Badawczego ds. Jakości (godz. 17).
Program posiedzenia RN BBJ obejmuje ocenę
aktualnego stanu agendy i zamierzeń na rok
2007 oraz sprawy różne. Na dzień 18 stycznia
(czwartek) zaplanowano pierwsze w kadencji
zebranie Rady Nadzorczej Izby Rzeczoznawców (przewodniczący członek ZG SEP Andrzej
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Wawrzyński), a na dzień 25 stycznia (czwartek)
Zespołu ds. Projektów Unijnych (przewodniczący członek ZG SEP Andrzej Ciepły). Tego
samego dnia na posiedzeniu plenarnym spotka
się Centralna Sekcja Technik Informacyjnych
W dniu 1 lutego (czwartek) o godz. 1030 w Sali
Kinowej Muzeum Techniki odbędzie się spotkanie prezesa SEP z członkami honorowymi,
przewodniczącymi komisji, zespołów, sekcji,
komitetów, redaktorami naczelnymi czasopism,
dyrektorami agend. Tego samego dnia o godz.
13, równolegle z zebraniem ZG SEP, odbędzie
się zebranie Komitetu ds. Jakości Energii.
Porozumienie o współpracy SEP - UDT
W dniu 10 stycznia w siedzibie UDT w Warszawie podpisano porozumienie o współpracy
pomiędzy Stowarzyszeniem Elektryków Polskich a Urzędem Dozoru Technicznego. W
imieniu SEP porozumienie podpisał prezes Jerzy Barglik, a ze strony UDT prezes Marek
Walczak. Kilka zdjęć z momentu podpisania
można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia. SEP na uroczystości reprezentowali:
sekretarz generalna Jolanta Arendarska oraz dyrektor BBJ SEP Janusz Okólski. W porozumieniu stwierdzono między innymi, że strony będą
dążyć do popularyzacji zagadnień związanych z
bezpieczeństwem urządzeń technicznych, w
szczególności tych związanych z wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej, a także produkcją, obrotem i użytkowaniem wyrobów elektrycznych. Będą współpracować przy organizacji kursów, seminariów,
instruktaży, praktyk zawodowych, szkoleń w
zakresie oceny zgodności urządzeń technicznych i systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zarządzania
środowiskowego i doskonalenia personelu, a
także jakości wyrobów i usług elektrycznych.
Targi ENEX i konferencja „Renesans Energetyki 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. Targi objęte są patronatem Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W pierw-
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„Renesans Energetyki Jądrowej”, której współorganizatorem SEP. Patronat nad konferencją
objęło Ministerstwo Gospodarki. Celem konferencji jest przedstawienie aktualnego stanu rozwoju energetyki jądrowej na świecie i perspektywy energetyki jądrowej w Polsce. Podczas
targów czynne będzie stoisko Stowarzyszenia.
Przedstawiciele SEP uczestniczyć będą w pracach Rady Programowej targów oraz Komisji
Konkursowej. Prezes SEP opracował słowo
wstępne do katalogu targowego. Przewiduje się
możliwość wręczenia przyznania podczas tych
targów medalu prezesa SEP. Bliższe informacje
o targach i konferencji na stronie internetowej
SEP.
XXXVIII konkurs na najlepszą pracę dyplomową z elektryki w Oddziale Gliwickim
SEP
W dniu 19 grudnia 2006 r rozstrzygnięto
XXXVIII Konkurs Oddziału Gliwickiego SEP
"Na najlepszą pracę dyplomową z elektryki w
roku 2006 wykonaną w Politechnice Śląskiej".
Komisja konkursowa przyznała następujące nagrody: I miejsce (dwie równorzędne nagrody): mgr inż. Piotr Nowak (absolwent Wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki) - za pracę
pt. "Kamera pogłosowa" oraz mgr inż. Bartosz
Zator (także absolwent Wydziału Automatyki
Elektroniki i Informatyki) - za pracę pt. "Łączna
redukcja szumów i echa akustycznego". Laureatem II nagrody został mgr inż. Adam Pietroszek
(absolwent Wydziału Elektrycznego). Komisja
konkursowa przyznała dwie równorzędne III
nagrody: mgr inż. Marcinowi Barańskiemu (absolwentowi Wydziału Elektrycznego) - za pracę
pt. "Elektrownia wiatrowa małej mocy z wirnikiem o pionowej osi obrotu z generatorem synchronicznym wzbudzanym magnesami trwałymi" oraz inż. Daria Moruś (absolwentce Wydziału Elektrycznego) za pracę pt. "Zastosowanie nanotechnologii w diagnostyce i terapii medycznej". Laureaci otrzymali dyplomy z rąk
dziekana Wydziału Elektrycznego prof. Lesława
Topór Kamińskiego, prodziekana Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki ds., Studenckich dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja dr Władysława Ciążyńskiego oraz prezesa Oddziału Gliwickiego SEP prof. Stefana
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Gierlotki podczas spotkania Noworocznego
Oddziału Gliwickiego SEP. Laureaci konkursu
otrzymali także nagrody pieniężne.
Trwają przygotowania do Światowego Dnia
Społeczeństwa Informacyjnego
Trwają przygotowania do Światowego Dnia
Społeczeństwa Informacyjnego. Impreza ta organizowana jest w roku bieżącym po raz pierwszy zastępując odbywany wcześniej Światowy
Dzień Telekomunikacji. W przygotowaniu spotkania Komitetu Organizacyjnego i Komitetu
Honorowego. Program szczegółowy imprezy
zostanie zatwierdzony podczas zebrania Zarządu Głównego w dniu 1 lutego 2007 roku. Do
tematyki powrócimy obszernie w kolejnych Infosepikach.
Oddziały posiadające osobowość prawną
Przypominamy, że od 1 stycznia 2007 roku
już 6 oddziałów posiada osobowość prawną
(OZW SEP od 2000 roku, Oddział Radomski od
2002 roku, Oddział Łódzki od 2003 roku, Oddział Szczeciński, Gliwicki i Gdański od 2007
roku). Na zebraniu ZG SEP w dniu 2 stycznia
2007 ustalono treść porozumienia na mocy którego ZG SEP przekazuje Oddziałowi użytkowaną cześć majątku SEP. Ustalono też ramy
współpracy ZG SEP z oddziałem mającym osobowość prawną, ale pozostającym nadal jednostką organizacyjną stowarzyszenia. W dniu
16 stycznia w Biurze SEP podpisane zostanie
porozumienie w tej sprawie pomiędzy ZG SEP
a Oddziałem Gliwickim SEP. Kolejne porozumienia z pozostałymi pięcioma oddziałami zostaną podpisane w najbliższym czasie.
Ramowy program działalności SEP w kadencji 2006-2010
ZG SEP na posiedzeniu w dniu 2 stycznia
2007 roku zdecydował o poddaniu dyskusji ramowego programu działalności SEP w kadencji
2006-2010. Program ten przedyskutowany na
zebraniach ZG SEP i Rady Prezesów od dnia 15
stycznia 2007 jest dostępny na stronie internetowej SEP. Zachęcamy do dyskusji na tym programem podczas zebrań kół, sekcji, komitetów,
oddziałów. Ostateczna wersja programu zostanie przyjęta na zebraniu ZG SEP w dniu 1 marca 2007 roku.
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W dniu 1 lutego 2007 (czwartek) o godz. 1300
w Sali Kinowej Muzeum Techniki odbędzie się
X zebranie ZG SEP. W programie zebrania
między innymi: powołanie Prezydium ZG SEP,
omówienie założeń sprawozdania merytorycznego z działalności SEP w II półroczu 2006 roku, informacja o harmonogramie i planie pracy
Komisji Statutowej, ustalenie zasad korzystania
przez jednostki organizacyjne SEP z porad Biura Prawnego oraz informacja o przygotowaniach
do Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Zebranie potrwa do godz. 1600
•

•

•

•
•

•

Informacje w skrócie
Grudniowy numer Biuletynu Technicznego Oddziału Krakowskiego SEP (nr 33/2006) otwiera
artykuł Andrzeja Bienia z Katedry Metrologii
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, który pisze o pomiarach parametrów energii elektrycznej w kontekście wymagań współczesnych
odbiorców. Zachęcamy do lektury wszystkich
artykułów tego coraz bardzo interesująco redagowanego biuletynu.
Od dnia 3 stycznia 2007 r obowiązki redaktora
naczelnego magazynu Spektrum pełni kol. Iwona Gajdowa. Szersza informacja o zmianach w
redakcji Spektrum w kolejnym Infosepiku.
Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu na najaktywniejsze koło SEP. Zachęcamy do jak najszerszego udziału w tym konkursie. Regulamin
konkursu można znaleźć na stronie internetowej
SEP w dziale „Regulaminy i konkursy”.
Stowarzyszenie Polskich Energetyków przesłało
do Biura SEP projekt porozumienia o współpracy pomiędzy SPE a SEP
Prezes SEP spotkał się z członkiem ZG SEP,
wiceprezesem ZG FSNT NOT Zbigniewem
Lange i wręczył mu list gratulacyjny z okazji
nominacji na stanowisko dyrektora ZUT NOT.
W ślad za pismem przesłanym do Oddziałów
przez wiceprezesa SEP Andrzeja Boronia przypominamy, że wszystkie umowy zawierane
przez Oddziały i agendy gospodarcze SEP o
wartości przekraczającej 100 000 zł muszą być
bezwzględnie zaopiniowane przez Dział Prawny
SEP. Zachęca się do opiniowania także umów o
mniejszej wartości, o ile z jakichkolwiek
względów osoby podpisujące uznają to za potrzebne.
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• Do Biura SEP wpłynął miły list od kol. Anny
Grabiszewskiej z Biura Oddziału Łódzkiego
SEP z podziękowaniem za wyróżnienie Prezesa
SEP za rok 2006 w kategorii „Pracownik SEP”.
Adresatami listu byli: prezes SEP Jerzy Barglik
i prezes Oddziału Łódzkiego Franciszek Mosiński
• W dniu 29 stycznia w Wiedniu w siedzibie Austriackiego Stowarzyszenia Elektryków (OVE)
odbędzie się spotkanie Komitetu Wykonawczego Eurelu. W spotkaniu uczestniczyć będzie
prezes SEP Jerzy Barglik
• W dniu 2 lutego w Gdańsku nastąpi uroczyste
wręczenie medalu Prezesa SEP firmie Ivo Software za syntezator mowy ludzkiej IVONA.
Medal został przyznany podczas Targów
TECHNICON 2006 - Targów Nauki i Techniki:
Technologie Innowacyjne, Mechatronika, Elektroenergetyka, Napędy i Sterowanie, Automatyka, Robotyka, Informatyka odbytych na terenie
Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. w
dniach 22 - 24 października 2006 roku.
• W dniu 8 lutego w Gliwicach odbędzie się X
edycja konkursu dla młodzieży szkół średnich
„Z Elektryką przez Świat” organizowanego
przez Oddział Zagłębia Węglowego SEP wspólnie z Oddziałem Gliwickim i Politechniką Śląską.
• Przegląd Telekomunikacyjny został patronem
medialnym debaty "Rozwój usług teleinformatycznych na terenach zurbanizowanych a
współpraca z rządem i samorządem” organizowanej przez Centrum Komunikacji Medialnej w
dniu 14 lutego 2007 r. (środa) w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie.
• Stowarzyszenie Elektryków Polskich zaprasza
do wzięcia udziału w wyjazdowej misji gospodarczej na Międzynarodowe Targi Urządzeń
Elektrotechnicznych i Elektronicznych AMPER
2007, które odbędą się w dniach 27-30 marca
2007 r. w stolicy Czech Pradze. W ubiegłorocznej edycji targów uczestniczyło 807 wystawców
z 23 krajów. Bliższych informacji o targach udziela Dział Ogólnotechniczny SEP. Planowana
misja odbędzie się przy wsparciu Wydziału
Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RP w
Pradze oraz przy dofinansowaniu 50% kosztów
kwalifikowanych ze środków Ministerstwa Gospodarki.
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