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TYGODNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 
KAŻDY WTOREK  

Statut SEP zarejestrowany, Komisja Statu-
towa rozpoczęła prace 
     Tydzień temu w Infosepiku pisaliśmy o pla-
nowanym I posiedzeniu Komisji Statutowej 
powołanej uchwałą ZG SEP z dnia 2 stycznia 
2007 roku. Posiedzenie to odbyło się w dniu 16 
stycznia 2007 roku. Tego samego dnia Sąd 
Okręgowy w Warszawie podjął decyzję o zare-
jestrowaniu Statutu SEP z poprawkami wpro-
wadzonymi na Zjeździe w Łodzi. Wszystkie 
poprawki wprowadzone przez Zjazd zostały 
przez sąd uwzględnione z wyjątkiem jednej do-
tyczącej możliwości wprowadzenia głosowania 
korespondencyjnego.  Decyzja Sądu uprawo-
mocni się po 21 dniach. Po zaakceptowaniu de-
cyzji sądu przez ZG SEP nowy Statut zacznie  
obowiązywać w dniu 7 lutego 2007 roku z datą 
rejestracji od 16 stycznia. Prace Komisji Statu-
towej będą się koncentrowały głównie na trzech 
tematach:- dotyczących gospodarki w SEP, od-
działów posiadających osobowość prawną, od-
działów nie posiadających osobowości prawnej. 
Na zebraniu zostało powołane Prezydium Ko-
misji w składzie: Kol. kol. Andrzej Boroń – 
przewodniczący, Maciej Bylica, Jolanta Gołę-
biowska, Marek Grzywacz, Janusz Kłodos, 
Franciszek Mosiński, Małgorzata Gregorczyk – 
sekretarz oraz dwa zespoły, które będą pracowa-
ły nad zapisami w Statucie: - zespół ds. gospo-
darczych w składzie:  kol. kol. Jolanta Gołę-
biowska (przewodnicząca), Maciej Bylica, Ma-
rek Grzywacz, Stefan Granatowicz, Jerzy Kołłą-
taj, Krzysztof Lipko, Franciszek Mosiński, Ta-
deusz Olichwer oraz zespół ds. oddziałów w 
składzie: Kol. kol. Janusz Kłodos – przewodni-
czący, Kazimierz Gierlotka, Czesław Karwat, 
Wojciech Kocańda, Aleksy Kuźnik, Janusz 
Pawłowicz, Piotr Rutkowski,  Jerzy Słowikow-
ski. Powołane zespoły zaproponują zapisy w 
Statucie z zakresu swojego działania i przedłożą 
je Prezydium Komisji, które będzie analizowało 
wpływające wnioski oraz przedstawi ostateczną 
wersję Statutu. Przewodniczący Zespołów usta-
lą miejsca i terminy spotkań tak, aby pierwsze 
wnioski można było rozpatrzeć na posiedzeniu 
Prezydium Komisji, które odbędzie się w dniu                        

23 lutego 2007 r. o godzinie 16:00 w Łodzi. Na 
posiedzeniu Prezydium będzie ustalony przybli-
żony termin zakończenia prac nad zmianami w 
Statucie. W końcowej części posiedzenia 
uczestniczył prezes SEP, który wręczył uczest-
nikom posiedzenia nominacje. W krótkim wy-
stąpieniu nakreślił cele, jakie powinna zrealizo-
wać Komisja Statutowa.                                              
 
Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyj-
nego 
    Zgodnie z decyzją przywódców państw z li-
stopada 2005 r. dzień 17 maja upamiętniający 
utworzenie w 1865 r. Międzynarodowego 
Związku Telekomunikacyjnego (ITU), 
.obchodzony jest jako Światowy Dzień Społe-
czeństwa Informacyjnego”. Uroczystości te to 
proste przekształcenie obchodzonego poprzed-
nio Światowego Dnia Telekomunikacji. Głów-
nym organizatorem imprezy jest podobnie jak w 
latach poprzednich Stowarzyszenie Elektryków 
Polskich. Hasło tegorocznych obchodów ŚDSI 
brzmi: Łączenie Młodych Perspektywą Technik 
Informacyjnych i Komunikacyjnych”. Do 
współpracy zaproszono kilkadziesiąt osób re-
prezentujących kluczowe instytucje branży 
elektronicznej, telekomunikacyjnej i informa-
tycznej. Obchody zostały tradycyjnie objęte ho-
norowym patronatem Ministra Transportu, Je-
rzego Polaczka. ŚDSI 2007 powinien być głów-
nym wydarzeniem społecznym w Polsce promu-
jącym rozwój systemów komunikacji, jako na-
rzędzia funkcjonowania systemu społeczno-
gospodarczego pozwalającego na realizacje 
praw człowieka do powszechnej, swobodnej 
komunikacji. Integralnym punktem obchodów 
będzie konferencja internetowa na temat działań 
zmierzających do upowszechnienia dostępu do 
nowoczesnych technik komutacyjnych. Tema-
tyka prezentowana w trakcie ŚDSI jest spójna z 
przygotowywanym Rozporządzeniem Rady Mi-
nistrów w sprawie Planu Informatyzacji Pań-
stwa na lata 2007-2010. W dniu 17 maja br. w 
gmachu Politechniki Warszawskiej po otwarciu 
obchodów ŚDSI 2007 rozpocznie się Sesja Ofi-
cjalna z referatem wiodącym, a następnie sesje 
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robocze, kierowane do powszechnego odbiorcy 
i sesje tematyczne ukierunkowane na specjali-
stów z różnych dziedzin, przedstawiające moż-
liwości zastosowania technik informatycznych 
w tych dziedzinach. Przewidziane są także pre-
zentacje multimedialne firm i pokazy hologra-
mów. Sesjom towarzyszyć będzie wystawa ma-
jąca charakter otwarty dla publiczności. Obok 
oficjalnie zaproszonych osób i przedstawicieli 
firm, gośćmi wystawy będą studenci wyższych 
uczelni, szkół średnich, gimnazjów i wszyst-
kich. Przewidziane jest także zorganizowanie 
konkursu o Puchar Ministra Transportu i Medal 
Prezesa SEP dla wyrobu lub usługi, mogącej 
mieć największy wpływ na zmiany cywilizacyj-
ne w procesie przemian od społeczeństwa 
przemysłowego do informacyjnego w Polsce. W 
tym samym dniu odbędzie się tradycyjne „Wie-
czorne Spotkanie z telekomunikacją” pod ha-
słem „Partner wieczoru”. Podczas spotkania 
wieczornego osobom lub instytucjom zasłużo-
nym dla rozwoju telekomunikacji lub informa-
tyki, a także dla rozwoju społeczeństwa infor-
macyjnego wręczone zostaną po raz pierwszy 
Statuetki ŚDSI  . Będzie także okazją do wysłu-
chania koncertu i uczestnictwa w spotkaniach 
kuluarowych. Ponadto, w dniach 17-18 maja w 
Warszawie odbędą się Ogólnopolskie Spotkanie 
Szkół Średnich o specjalnościach łączności, te-
lekomunikacji teleinformatyki oraz dziedzin 
pokrewnych. 18 maja odbędzie się VIII Konfe-
rencja Okrągłego Stołu, pod hasłem: „Nauka i 
Gospodarka, Państwo i Samorząd, Grupy Spo-
łeczne i Osoby” Prezes SEP wystąpił do Mar-
szałka Sejmu Marka Jurka o objęcie VIII KOS 
patronatem honorowym. Zadaniem Konferencji 
Okrągłego Stołu będzie zwiększenie zaintere-
sowania środowisk opiniotwórczych (polity-
ków, decydentów, właścicieli największych 
firm, mediów) problematyką rozwoju społe-
czeństwa informacyjnego w Polsce i przedsta-
wienie przykładów informatyzacji społeczeń-
stwa możliwych do szybkiego wykorzystania, 
tak krajowych jak i zagranicznych. Uroczystości 
ŚDSI odbędą się na terenie całego kraju. Prze-
wodnicząca Komitetu Organizacyjnego ŚD-
SI’2007 Jolanta Arendarska zwróci się w naj-
bliższych dniach do prezesów Oddziałów z 
prośbą o podanie do dnia 31 marca 2007 planu 
imprez ŚDSI organizowanych w poszczegól-

nych środowiskach. Program Światowego Dnia 
Społeczeństwa Informacyjnego nabierze osta-
tecznego kształtu po spotkaniu Komitetu Hono-
rowego w dniu 22 lutego w Ministerstwie 
Transportu. Podczas tego spotkania nastąpi: 
ukonstytuowanie się Komitetu Honorowego, 
omówienie programu obchodów Światowego 
Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2007, w 
tym programu seminariów, konferencji i spo-
tkań oraz preliminarza imprezy, dyskusja i przy-
jęcie programu obchodów ŚDSI’2007. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddzia-
łu Elektroniki, Informatyki i Telekomunika-
cji SEP w Warszawie 
      W Sali A Warszawskiego Domu Technika 
w miniony czwartek odbyło się Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie  Oddziału Elektroniki, In-
formatyki i Telekomunikacji SEP w Warszawie. 
Do udziału zostali zaproszeni wszyscy człon-
kowie Oddziału, a nie jak to jest zazwyczaj tyl-
ko delegaci wybrani w kołach. Ze strony ZG 
SEP w zebraniu uczestniczył prezes SEP Jerzy 
Barglik i wiceprezes odpowiedzialny za sprawy 
elektroniki, informatyki i telekomunikacji Ja-
nusz Jasiona. Obecna była sekretarz generalna 
SEP Jolanta Arendarska, która jest członkiem 
Oddziału. W zgromadzeniu uczestniczyło 92 
członków, a więc Nadzwyczajne Walne Zgro-
madzenie Oddziału było ważne w II terminie. 
Prezes SEP w swoim wystąpieniu podkreślił 
wagę jaką nowe władze naczelne SEP przywią-
zują do  działalności statutowej Oddziału. W li-
ście skierowanym do byłego prezesa prof. An-
drzeja Jakubiaka wyraził mu podziękowanie za 
koleżeńską współpracę w okresie pełnienia 
funkcji prezesa Oddziału. Prezes SEP w towa-
rzystwie b. prezesa Andrzeja Jakubiaka i ustę-
pującego wiceprezesa Mieczysława Frąckiego 
wręczył legitymacje trzem nowym członkom 
Oddziału.  Nowym prezesem Oddziału wybrano 
Jana Grzybowskiego, który był jedynym kandy-
datem. W tajnym głosowaniu kandydat uzyskał 
64 głosy przy 24 głosach przeciwnych.  Po re-
zygnacji Mieczysława Frąckiego w skład Za-
rządu został dokooptowany Witold Kucharski. 
Po dyskusji NWZO podjęło uchwałę o ustano-
wieniu osobowości prawnej Oddziału. Był to 
ostatni punkt programu roboczego zgromadze-
nia. 
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Zebrania i spotkania 
     W środę 24 stycznia na Wydziale Informaty-
ki Politechniki Szczecińskiej odbyło się zebra-
nie Centralnej Komisji Informatyzacji SEP. W 
posiedzeniu uczestniczył przewodniczący Ko-
misji wiceprezes SEP Janusz Jasiona oraz pre-
zes Oddziału Szczecińskiego Piotr Szymczak. 
Podczas zebrania omówiono koncepcję infor-
matyzacji Stowarzyszenia. Szersza informacja 
na ten temat zostanie przedstawiona na najbliż-
szym zebraniu ZG SEP oraz opisana w kolej-
nym Infosepiku. W dniu 25 stycznia 2007 r. w 
Biurze SEP odbyło się pierwsze zebranie Ze-
społu ds. Projektów Unii Europejskiej. Zebranie 
prowadził przewodniczący - członek ZG SEP 
Andrzej Ciepły (Oddział Gliwicki SEP). Obecni 
byli: Stanisław Cader, Lech Dziewierz, Grze-
gorz Kluj, Teresa Machoń, Ryszard Pawełek, 
Marek Szczerbiński, Janusz Usidus, Tadeusz 
Bełdowski, Andrzej Wawrzyński, Zbigniew Fa-
ruga i Anna Dzięcioł. W części posiedzenia 
uczestniczyła Sekretarz Generalna Jolanta 
Arendarska. Na początku odbyła się prezentacja 
programów operacyjnych współfinansowanych 
ze środków UE w latach 2007 – 2012. Prezenta-
cję prowadziła Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu z 
firmy Siemens Ewa Mikos. Następnie Prezes 
SEP wręczył członkom Zespołu nominacje. 
Uczestnicy wybrali z-cę przewodniczącego, któ-
rym został Lech Dziewierz i sekretarza - Teresę 
Machoń. Tematem posiedzenia było przede 
wszystkim omówienie planu i kierunków dzia-
łania Zespołu oraz organizacja szkolenia dla 
członków SEP w zakresie opracowania wnio-
sków do funduszy UE. Następne zebranie odbę-
dzie się w dniu 19.04.2007r. o godz.1100.  W 
dniu 1 lutego o godz. 8.30 w Biurze SEP odbę-
dzie się pierwsze w kadencji zebranie Funduszu 
Stypendialnego.   Zarząd Funduszu powołano 
na posiedzeniu Zarządu Głównego SEP, w dniu 
02.01.2007. Program spotkania obejmuje: prze-
jęcie obowiązków przez przewodniczącego 
Funduszu Piotra Szymczaka od swego poprzed-
nika Tadeusza Karwata, omówienie projektu re-
gulaminu Funduszu i planu pracy na rok 2007. 
Tego samego dnia o godz. 1030  w Sali Kinowej 
Muzeum Techniki odbędzie się spotkanie preze-
sa SEP z członkami honorowymi, przewodni-
czącymi komisji, zespołów, sekcji, komitetów, 
redaktorami naczelnymi czasopism, dyrektora-

mi agend. Podczas tego spotkania Krzysztof Ta-
rakan, Mirosław Stec, Piotr Krzyżostaniak, To-
masz Matuszewski, Bartosz Marczyński, Grze-
gorz Kopacz, Stanisław Kania, Wiesław Ję-
drzejczak, Jarosław Janda, Grzegorz Grzeczka, 
Wojciech Frąckiewicz, Marek Czech, Bartło-
miej Borkiewicz, Waldemar Auksztol. i Grze-
gorz Błaszczak otrzymają certyfikaty w języku 
angielskim potwierdzające uzyskanie tytułu 
specjalisty w dziedzinie jakości energii elek-
trycznej.. Tego samego dnia o godz. 13, równo-
legle z zebraniem ZG SEP,  odbędzie się zebra-
nie Komitetu ds. Jakości Energii W dniu 2 lute-
go w restauracji Finezja w Skierniewicach od-
będzie się spotkanie noworoczne Oddziału 
Skierniewickiego SEP. W spotkaniu uczestni-
czyć będzie wiceprezes SEP Janusz Jasiona. W 
dniu 8 lutego 2007 roku w Sali im. Mieczysława 
Pożarskiego na V piętrze Domu Technika w 
Warszawie odbędzie się zebranie plenarne Ko-
mitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP. 
W programie zebrania między innymi: komuni-
kat na temat awarii w sieci warszawskiej 110 
kV oraz aktualne informacje na temat Komitetu 
Studiów B5 CIGRE. 
 
Targi ENEX i konferencja „Renesans Ener-
getyki Jądrowej 
     Już tylko dwa tygodnie pozostało do dnia 
otwarcia Międzynarodowych Targów Energety-
ki ENEX, którym towarzyszą V Targi Odna-
wialnych Źródeł Energii ENEX – Nowa Ener-
gia. Targi objęte są patronatem Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich. Otwarcie targów nastąpi 
w dniu 12 lutego o godz. 10 w pawilonie wy-
stawienniczym A Targów Kielce. Prezesa SEP 
na tej uroczystości będzie reprezentował wice-
prezes SEP Zenon Stodolski i Sekretarz Gene-
ralna Jolanta Arendarska. W pierwszym dniu 
targów odbędzie się konferencja „Renesans 
Energetyki Jądrowej”, której współorganizato-
rem SEP.  Patronat nad konferencją objęło Mi-
nisterstwo Gospodarki. Celem konferencji jest 
przedstawienie aktualnego stanu rozwoju ener-
getyki jądrowej na świecie i perspektywy ener-
getyki jądrowej w Polsce. Podczas targów 
czynne będzie stoisko Stowarzyszenia. Przed-
stawiciele SEP uczestniczyć będą w pracach 
Rady Programowej targów oraz Komisji Kon-
kursowej. Skład komisji Konkursowej zostanie 
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zatwierdzony na zebraniu ZG SEP w dniu 1 lu-
tego 2007 roku.  Przewiduje się możliwość wrę-
czenia przyznania podczas tych targów medalu 
prezesa SEP. Bliższe informacje o targach i 
konferencji na stronie internetowej SEP. 
 
Udział SEP w pracach Zespołu ds. Wykorzy-
stania Energii Atomowej 
     Jak już informowaliśmy w poprzednim Info-
sepiku w dniu 15 stycznia 2007 roku Minister 
Gospodarki Piotr Woźniak wydał zarządzenie w 
sprawie powołania Zespołu  do spraw wykorzy-
stania energii jądrowej. Przedstawicielami Sto-
warzyszenia Elektryków Polskich w Zespole są: 
Zenon Stodolski - wiceprezes SEP oraz prof. 
Zdzisław Celiński przewodniczący Komitetu 
Energetyki Jądrowej SEP. Prezes SEP przesłał 
kandydatury reprezentantów SEP w piśmie skie-
rowanym w tych dniach do Ministra Gospodar-
ki.  
 
X Zebranie ZG SEP 

    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 merytorycz-
nego z działalności SEP w II półroczu 2006 ro-
ku, informacja o harmonogramie i planie pracy 
Komisji Statutowej, ustalenie zasad korzystania 
przez jednostki organizacyjne SEP z porad Biu-
ra Prawnego oraz informacja o przygotowaniach 
do Światowego Dnia Społeczeństwa Informa-
cyjnego. Zebranie potrwa do godz. 1600 

Informacje w skrócie 
• Prezes SEP Jerzy Barglik i Prezes OZW SEP 

Teresa Skowrońska spotkali się w Elektrowni 
Jaworzno z dyrektorem Joachimem Adamczy-
kiem. Tematem spotkania była współpraca po-
między SEP a PKE. Dyrektorowi wręczono re-
komendację SEP. 

• W dn. 22.01.2007 Prezes SEP uczestniczył w 
posiedzeniu Rady Śląskiej FSNT NOT w Kato-
wicach 

• Prezes SEP spotkał się w Biurze SEP z dyrekto-
rem Instytutu Elektrotechniki Stefanem Para-
dowskim. Omówiono kwestię współpracy po-
między SEP a  Instytutem Elektrotechniki. W 
spotkaniu uczestniczyli: Jolanta Arendarska – 

sekretarz generalna SEP oraz Janusz Okólski – 
dyrektor BBJ SEP.  

• W dn. 24.01.2007 r. odbyło się spotkanie Preze-
sa SEP z  Lechem Nowosadem, Markiem 
Grzywaczem i Jackiem Szydłowskim. Ustalono 
zasady współpracy przy opracowywaniu projek-
tów małej energetyki wodnej. 

• W dniu 25 stycznia nadeszła smutna wiadomość 
o śmierci Sławomira Makowskiego. członka 
SEP od 1956r. wieloletniego członka Central-
nego Kolegium Sekcji Przemysłu Elektrotech-
nicznego SEP. Pogrzeb odbędzie się dziś, we 
wtorek  30.01.07r. o 13.00 w kościele pw. Św. 
Karola Boromeusza na Powązkach w Warsza-
wie 

• Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał 
Kleiber z liście skierowanym do Prezesa SEP 
podziękował za życzenia z okazji wyboru na to 
stanowisko 

• W dniach 28-29 stycznia w Warszawie odbyło 
się posiedzenie Rady Krajowej NOT.  

• Wczoraj w Wiedniu w siedzibie Austriackiego 
Stowarzyszenia Elektryków (OVE) odbyło się  
spotkanie Komitetu Wykonawczego Eurelu. By-
ło to pierwsze spotkanie po Zjeździe Eurelu w 
Krakowie.  Obecni byli przedstawiciele z Fran-
cji, Niemiec, Austrii i Polski. W spotkaniu 
uczestniczył prezes SEP Jerzy Barglik 

• W budynku, gdzie ma swoją siedzibę Austriac-
kie Stowarzyszenie Elektrotechniczne (OVE) 
mieści się aktywnie działające Stowarzyszenie 
Inżynierów Polskich w Austrii: członek Federa-
cji Europejskich Stowarzyszeń Polskich Inży-
nierów Za Granicą  

• W dniu 2 lutego (piątek) w Gdańsku nastąpi 
wręczenie medalu Prezesa SEP firmie Ivo So-
ftware za  syntezator mowy ludzkiej IVONA. 
Obecny będzie prezes SEP Jerzy Barglik.  

• 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 wspól-
nie z Oddziałem Gliwickim i Politechniką Ślą-
ską.  

• W dniu 15 marca 2007 w Domu Technika w 
Warszawie odbędzie się kolejne seminarium dla 
członków komisji kwalifikacyjnych organizo-
wane przez Centralną Komisję Uprawnień Za-
wodowych SEP. Bliższe informacje wkrótce.  


