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Kampania na rzecz bezpiecznego korzystania
z urządzeń elektrycznych objęta patronatem
Premiera RP
Z kancelarii Premiera RP w miniony czwartek nadeszła wiadomość o objęciu patronatu honorowego przez prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego nad Ogólnopolską Kampanię Społeczną Stowarzyszenia Elektryków Polskich pt. „Bezpieczny kontakt z elektrycznością”. Konieczność podjęcia Kampanii „Bezpieczny kontakt z elektrycznością” wynika
z niepokojących badań i statystyk. W Polsce
liczba śmiertelnych wypadków z powodu porażenia prądem jest czterokrotnie większa niż w
krajach Europy Zachodniej, co piąta ofiara to
dziecko, około 80% istniejących instalacji elektrycznych nie spełnia podstawowych wymagań
bezpieczeństwa, większość tragicznych wypadków zdarza się w domu podczas nieumiejętnej
eksploatacji sprzętu oraz dokonywania napraw
urządzeń elektrycznych pod napięciem. Celem
kampanii jest uświadomienie różnym grupom
społecznym zasad bezpiecznego korzystania z
urządzeń zasilanych prądem elektrycznym, a
także podniesienie stanu wiedzy w społeczeństwie na temat udzielania pierwszej pomocy w
przypadku porażenia prądem. W ramach Kampanii zostaną przygotowane trzy przekazy zróżnicowane pod względem treści i formy: dla
dzieci, młodzieży i dorosłych. Integralną częścią
będzie także kampania skierowana do nauczycieli jak również działania na rzecz zwiększenia
świadomości bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej na terenach wiejskich.
Spotkania noworoczne w Oddziałach SEP
Trwają spotkania noworoczne organizowane
przez różne jednostki organizacyjne Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W piątek 12 stycznia odbyło się spotkanie noworoczne Oddziału
Kieleckiego SEP, Uczestników zebrania powitał
prezes Oddziału Zygmunt Zimny. Obecny był
wiceprezes skarbnik SEP Andrzej Boroń. Wręczono odznaczenia stowarzyszeniowe. List do
uczestników uroczystości przesłał Prezes SEP.
W poniedziałek 15 stycznia w restauracji Domu

Technika w Częstochowie odbyło się spotkanie
noworoczne Oddziału Częstochowskiego SEP.
Uczestników spotkania powitał prezes Oddziału
Zenon Panicz. Obecny był prezes SEP Jerzy
Barglik, wiceprezes SEP Janusz Jasiona oraz
członek ZG SEP Zbigniew Lubczyński. OZW
SEP reprezentował redaktor naczelny Śląskich
Wiadomości Elektrycznych Iwo Cholewicki.
Obecny był członek honorowy SEP, sekretarz
Głównego Sądu Koleżeńskiego Bronisław Durlik. Prezes SEP wręczył odznaczenia stowarzyszeniowe, a prezes Oddziału krawaty i pióra
wyróżniającym się działaczom Oddziału. Cieszy, że wśród wyróżnionych nagrodami Prezesa
Oddziału było sporo ludzi młodych. W części
artystycznej wystąpił kabaret studencki Stufka.
W piątek 19 stycznia w Domu Kultury Kolejarza przy ul. Św. Filipa 6 w Krakowie odbyło się
spotkanie noworoczne Oddziału Krakowskiego
SEP z członkami wspierającymi SEP. Uczestników powitał prezes Oddziału Jan Strzałka. Panie otrzymały symbolicznego kwiatka. Prezes
podsumował działalność Oddziału w minionym
roku. Mówił także o najważniejszych zamierzeniach roku 2007: uzyskaniu osobowości prawnej oraz certyfikatu zarządzania jakością ISO
9001. Tradycyjnie spotkanie noworoczne stanowiło okazję do deklarowania wysokości
składki przez członków wspierających. Prezes
SEP Jerzy Barglik i wiceprezes Janusz Kłodos
wręczyli odznaczenia stowarzyszeniowe. W
części artystycznej wystąpił zespól muzyczny
Domu Kultury Kolejarza z fragmentami musicalu „Koty”. Dla wielu uczestników dodatkową
atrakcją była także loteria fantowa. Tego samego dnia w Klewkach swoje spotkanie noworoczne odbył Oddział Olsztyński SEP. Z tej
okazji prezes SEP przesłał list z życzeniami do
prezesa Oddziału Olsztyńskiego Jana Chojeckiego. Prezes SEP przesłał także list z życzeniami noworocznymi do prezesa Oddziału
Chełmskiego Bogdana Kumszczyńskiego Spotkanie w Oddziale Chełmskim odbyło z okazji
zakończenia obchodów jubileuszu 60-lecia działalności Oddziału. W piątek 19 stycznia swe
spotkanie noworoczne odbył Oddział Piotrkow-
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-2ski SEP. Uczestników zebrania powitała kol. Jolanta Gołębiowska prezes Oddziału. W zebraniu
uczestniczył wiceprezes SEP Andrzej Boroń.
Wręczono odznaczenia stowarzyszeniowe. Jutro, czyli w środę 24 stycznia odbędzie się spotkanie noworoczne w hotelu Dorrian w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 29 (obok Areny)
odbędzie się spotkanie Oddziału Poznańskiego
SEP.. W programie: wystąpienie noworoczne
Prezesa Oddziału kol. Stefana Granatowicza,
wystąpienia gości, wręczenie odznaczeń oraz
toast noworoczny i spotkanie koleżeńskie. W
piątek 26 stycznia swe spotkanie noworoczne
odbędzie Oddział Bialskopodlaski SEP. Podczas
zebrania Srebrne Odznaki Honorowe SEP
otrzymają kol. kol.: Ryszard Korzeniowski,
Maciej Kuwaski, Maciej Śledziowski, Leon
Muszkat i Aleksander Radyno. Tego samego
dnia na Bal zaprasza Oddział Radomski SEP.
Spotkania, zebrania
. W czwartek 18 stycznia odbyło się pierwsze w
kadencji zebranie Rady Nadzorczej Izby Rzeczoznawców. Obradom przewodniczył czł. ZG
SEP Andrzej Wawrzyński. Obecni byli: Mirosław Sosnowski, Aleksy Kuźnik, Benedykt Rogala, Jacek Zawadzki, prof. Jan Maksymiuk,
Andrzej Sielski, a także przedstawiciel Oddziału
Szczecińskiego SEP.
Prezes SEP wręczył
członkom Rady nominacje. W środę 24 stycznia
na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej odbędzie się zebranie Centralnej Komisji
Informatyzacji. W czwartek 25 stycznia odbędzie się pierwsze zebranie 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. Podczas tego spotkania Krzysztof Tarakan, Mirosław Stec, Piotr Krzyżostaniak, Tomasz Matuszewski, Bartosz Marczyński, Grzegorz Kopacz, Stanisław Kania, Wiesław Jędrzejczyk, Jarosław Janda, Grzegorz Grzeczka,
Wojciech Frąckiewicz, Marek Czech, Bartłomiej Borkiewicz, Waldemar Auksztol i Grze-

INFOSEPIK NR 5

gorz Błajszczak otrzymają certyfikaty w języku
angielskim potwierdzające uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie jakości energii elektrycznej.. Tego samego dnia o godz. 13, równolegle z
zebraniem ZG SEP, odbędzie się zebranie Komitetu ds. Jakości Energii.
Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego
W dniach 17-18 maja 2007 roku w Politechnice Warszawskiej, salach Domu Dziennikarza i
w Sejmie RP odbędą się imprezy Światowego
Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Trwają
przygotowania do tej imprezy organizowanej po
raz pierwszy w nowej formule, zastępującej dotychczasowy Światowy Dzień Telekomunikacji.
W dniu 22 lutego 2007 roku w Ministerstwie
Transportu odbędzie się zebranie Komitetu Honorowego tej imprezy. Komitet Honorowy pracujący pod przewodnictwem Ministra Transportu Jerzego Polaczka zatwierdzi ramowy program imprezy. Zakłada się, że imprezy Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego odbędą się nie tylko w Warszawie, ale także w
większości Oddziałów SEP w całej Polsce. Gorąco zachęcamy do organizacji takich imprez.
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
ŚDSI zwróci się w najbliższym czasie do prezesów Oddziałów z oficjalnym pismem w tej
sprawie. Program szczegółowy ŚDSI zostanie
omówiony i zatwierdzony podczas najbliższego
zebrania Zarządu Głównego w czwartek 1 lutego 2007 roku.
Targi ENEX i konferencja „Renesans Energetyki Jądrowej
W dniach 12-14 lutego 2007 roku w Kielcach odbędą się X Międzynarodowe Targi
Energetyki ENEX, którym towarzyszą V Targi
Odnawialnych Źródeł Energii ENEX – Nowa
Energia. Targi objęte są patronatem Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W pierwszym dniu
targów odbędzie się konferencja „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. W pra-
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-3cach komisji konkursowej przyznającej medale i
wyróżnienia targowe uczestniczyć będą jako
przedstawiciele SEP: Sekretarz Generalna Jolanta Arendarska oraz prezes Oddziału Kieleckiego Zygmunt Zimny. Bliższe informacje o
targach i konferencji na stronie internetowej
SEP oraz na stronie internetowej targów ENEX.
Udział SEP w pracach Zespołu ds. Wykorzystania Energii Atomowej
W dniu 15 stycznia 2007 roku Minister Gospodarki Piotr Woźniak wydał zarządzenie w
sprawie powołania Zespołu do spraw wykorzystania energii jądrowej. Zespół ten zastąpi działającą do tej pory grupę Roboczą ds. Energetyki
Jądrowej. Pracom Zespołu przewodniczą przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, a w jego
skład wchodzą członkowie wyznaczeni przez
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ministra Skarbu Państwa, Ministra Finansów, Ministra Środowiska, Szefa Kancelarii Premiera i
Prezesa URE. Wśród ośmiu instytucji zaproszonych do udziału w pracach zespołu jest także
Stowarzyszenie Elektryków Polskich. W najbliższym czasie Prezes SEP wyznaczy przedstawicieli Stowarzyszenia do pracy w tym zespole.
Potwierdzanie zgodności instalacji elektrycznych w budownictwie
W związku z pracami nad nowelizacja prawa
energetycznego oraz prawa budowlanego prezes
SEP Jerzy Barglik i Sekretarz Generalna Jolanta
Arendarska spotkali się w ubiegłym tygodniu z
Ministrem Budownictwa Andrzejem Aumillerem oraz podsekretarzem stanu w Ministerstwie
Elżbietą Janiszewską–Kuropatwą oraz dyrektorem Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki Lechem Małeckim. Wcześniej prezes
SEP spotkał się z ministrem gospodarki Piotrem
Woźniakiem. Rozmowy dotyczyły zmian w
ustawie Prawo budowlane, zmian w rozporządzeniu dotyczącym „warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Sprawa dotyczyła deklaracji zgodności wykonanej instalacji elektrycznej, potwierdzonej przez niezależną instytucję kontrolną, oraz stosownych zmian w ustawie Prawo
energetyczne. W obu ministerstwach trwają
obecnie prace nad tymi dokumentami dostępINFOSEPIK NR 5

nymi na stronach internetowych obu ministerstw. Biuro SEP zwraca się z uprzejma prośbą o pilne (najlepiej do piątku 2 lutego) nadsyłanie propozycji zmian zapisów w wyżej wymienionych dokumentach. Korespondencję proszę kierować na adres e-mailowy Działu Ogólnotechnicznego Biura SEP. Po zebraniu materiałów Prezes SEP zwoła spotkanie przedstawicieli zainteresowanych tematyką Sekcji i Komitetów oraz reprezentantów SEP w strukturach
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zainteresowanych omawianą tematyką celem wypracowania końcowego stanowiska SEP w tej sprawie.
I posiedzenie Komisji Statutowej
W dniu 16 stycznia odbyło się inauguracyjne
zebranie Komisji Statutowej powołanej na mocy
uchwały ZG SEP z dnia 2 stycznia 2007 roku.
Obradom przewodniczył wiceprezes SEP Andrzej Boroń, Obecni byli: Maciej Bylica, Marek
Grzywacz, Stefan Granatowicz, Kazimierz
Gierlotka, Jolanta Gołębiowska, Małgorzata
Gregorczyk, Aleksy Kuźnik, Wojciech Kocańda, Krzysztof Lipko, Tadeusz Olichwer, Piotr
Rutkowski oraz jako gość zaproszony Radca
Prawny SEP Jacek Beli. W części posiedzenia
uczestniczył prezes SEP, który wręczył członkom Komisji Statutowej nominacje. Komisja
ustaliła tryb i harmonogram swej dalszej pracy,
który zostanie przedstawiony do zatwierdzenia
na najbliższym zebraniu ZG SEP.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji SEP w Warszawie
Pojutrze tj. w czwartek 25 stycznia o godz.
16 w Sali A Warszawskiego Domu Technika
odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji SEP w Warszawie. Do udziału
zaproszeni zostali wszyscy członkowie Oddziału, a nie jak to jest zazwyczaj tylko delegaci
wybrani w kołach. Swój udział w zgromadzeniu
potwierdził prezes SEP, będzie także obecny
wiceprezes Janusz Jasiona koordynujący w ramach ZG SEP działalność w zakresie elektroniki, informatyki i telekomunikacji. Uczestnikami
zgromadzenia będą także sekretarz generalna
SEP Jolanta Arendarska i kier. Działu Prezydialnego Małgorzata Gregorczyk. Obie kole00
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NWZO między innymi: informacja o działalności Zarządu OEIT od początku kadencji, wybór
nowego prezesa i zarządu Oddziału oraz podjęcie uchwały w sprawie uzyskania osobowości
prawnej. Trwają zebrania i spotkania przygotowujące NWZO. W ubiegły wtorek odbyło się
zebranie Zarządu OEIT, a w środę kolejne spotkanie prezesa SEP z pełniącym obowiązki prezesa OEIT Mieczysławem Frąckim.
Zmiany w redakcji Spektrum
Jak wiadomo od dłuższego czasu istniał wakat na stanowisku redaktora naczelnego magazynu informacyjnego SEP „Spektrum”. W dniu
30 listopada 2006 roku został ogłoszony konkurs na to stanowisko. Na konkurs nie wpłynęły
jednak żadne zgłoszenia W tej sytuacji prezes
SEP po konsultacji z przewodniczącym Rady
Nadzorczej COSiW podjął decyzję o powołaniu
na stanowisko redaktora naczelnego Spektrum
kol. Iwony Gajdowej oraz powierzeniu funkcji
redaktora technicznego Jerzemu Szczurowskiemu. W najbliższym czasie zostanie powołana
Rada Programowa miesięcznika, której głównym zadaniem będzie określenie przyszłego
kształtu magazynu.
Informacje w skrócie
• Przypominamy, że 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”.
• Uprzejmie prosimy i przypominamy o pilnym
nadsyłaniu na adres Biura SEP sprawozdań statystycznych za rok 2006 rok
• Wiceprezesi SEP Zenon Stodolski i Andrzej
Boroń uczestniczyli we wtorek 16 stycznia w
polsko-francuskim seminarium „Jaki pejzaż
energetyczny dla Polski jutra” zorganizowanym
wspólnie przez Ministerstwa Gospodarki Polski
i Francji
• We wtorek 16 stycznia w Biurze SEP nastąpiło
podpisanie porozumienia pomiędzy ZG SEP a
Oddziałem Gliwickim SEP w sprawie przekazania majątku użytkowanego przez Oddział
Gliwicki oraz zasad współpracy pomiędzy Oddziałem a ZG SEP.
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• Prezes SEP i Sekretarz Generalna spotkali się w
środę 17 stycznia w Sejmie RP z zastępca dyrektora Biura Obsługi Posłów panią Elżbietą
Balicką-Rudy
• Prezes SEP spotkał się w czwartek 18 stycznia
w Biurze SEP z zastępcą prezesa Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego dr Tomaszem
Schweitzerem powołanym na to stanowisko z
dniem 25 listopada 2006 roku. Omówiono
współpracę pomiędzy SEP a PKN w świetle bliskiej nowelizacji ustawy o Polskim Komitecie
Normalizacyjnym.
• Podczas wizyty w Krakowie w piątek 19 stycznia prezes SEP spotkał się z prodziekanem Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Mirosławem Karbowniczkiem. Celem spotkania
było omówienie stanu prac przygotowawczych
do Międzynarodowego Kongresu UIE, który
odbędzie się w Krakowie w dniach 19-21 maja
2008 roku.
• Nakładem WNT ukazał się tom I Poradnika
Montera Elektryka. Jest to już czwarte wydanie
tej ksiązki. A oto tytuły rozdziałów: I: Wiadomości Ogólne, II: Maszyny elektryczne, transformatory, napęd, przekształtniki. III: Rozdzielnice elektroenergetyczne, IV: baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej. Kolejne
tomy w przygotowaniu. Wydawnictwo rekomendowane jest przez SEP co potwierdza logo
na okładce poradnika.
• W dniach 28-29 stycznia 2007 roku (niedzielaponiedziałek) w Warszawie odbędzie się zebranie Rady Krajowej NOT
• W dniu 29 stycznia w Wiedniu odbędzie się
spotkanie Komitetu Wykonawczego Eurelu. Jest
to pierwsze zebranie Komitetu po wyborach
nowych władz w listopadzie 2006 roku.
• Jak już informowaliśmy w poprzednim Infosepiku w czwartek 1 lutego w Sali Kinowej Muzeum Techniki w Warszawie odbędzie się 10.
zebranie ZG SEP, a następnego dnia czyli w
piątek 2 lutego w Gdańsku nastąpi wręczenie
medalu Prezesa SEP firmie Ivo Software za
syntezator mowy ludzkiej IVONA.
• Trwa mini-konkurs na nazwę tygodnika internetowego SEP, gdyż nazwę Infosepik traktujemy
jako tymczasową. Prosimy o pilne nadsyłanie
propozycji. Na laureata mini-konkursu czeka
atrakcyjna nagroda-niespodzianka
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