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TYGODNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W 
KAŻDY WTOREK  

Podczas X Międzynarodowych Targów Ener-
getyki ENEX przyznano Medal Prezesa SEP 
   W dniach 12 -14 lutego w pawilonach wysta-
wienniczych Targów Kielce SA odbyły się X 
Jubileuszowe Targi Energetyki ENEX 2007 
oraz towarzyszące tej imprezie V Targi Odna-
wialnych Źródeł Energii oraz VIII Targi Ekolo-
giczne, Komunalne, Surowców Wtórnych i Re-
cyklingu EKOTECH. To pierwsza tegoroczna 
impreza wystawiennicza na dynamicznie rozwi-
jającym się rynku targów kieleckich.  W impre-
zie uczestniczyło 108. wystawców z 7. krajów. 
Obok Polski reprezentowane były następujące 
państwa: Dania, Francja, Niemcy, Słowacja, 
Szwecja i Włochy. Czynne i licznie odwiedzane 
było stoisko Stowarzyszenia Elektryków Pol-
skich obsługiwane przez Oddział Kielecki SEP. 
ZG SEP reprezentowali:  wiceprezes SEP Ze-
non Stodolski i Sekretarz Generalna Jolanta 
Arendarska. Działała Komisja Konkursowa, 
która przyznała wyróżnienia targowe. Już po raz 
61 pierwszy Komisja Konkursowa powołana 
decyzją ZG SEP przyznała medal prezesa SEP. 
Historia medalu Prezesa SEP zaczęła się przed 
niemal dziesięciu laty, gdy w 1997 roku w Biel-
sku-Białej podczas X Targów „Nowoczesna 
Technika w Energetyce” (poprzednika Energe-
tabu) nagrodzony został miernik doziemienia 
firmy Medcom SA. Obecnie, jak już wspomnia-
no wcześniej, medal Prezesa SEP został przy-
znany po raz 61. Laureatem została firma Elek-
trobudowa SA z Katowic, a właściwie Oddział 
Spółki Rynek Dystrybucji Energii z Konina. 
Nagrodzonym produktem jest seria D rozdziel-
nic średniego napięcia. W II dniu targów prezes 
Oddziału Kieleckiego SEP Zygmunt Zimny 
wręczył   przedstawicielowi   firmy   dyplom
medalu  prezesa.  Wręczenie  medalu  nastąpi
na oddzielnej  uroczystości  w  siedzibie firmy. 
Podczas uroczystości wręczono także medale 
targowe. Jedną z wielu imprez towarzyszących 
targom była organizowana przez Stowarzysze-
nie Elektryków Polskich konferencja „Renesans 
Energetyki Jądrowej”.  Patronat nad konferencją 
objęło Ministerstwo Gospodarki. Pełne teksty 
referatów zostały wydrukowane w numerze 1-

2/2007 miesięcznika Spektrum dostępnym pod-
czas trwania targów. Inicjatorem organizacji 
konferencji był doc. dr inż. Roman Trechciński, 
członek honorowy SEP, ekspert z zakresu ener-
getyki jądrowej i gorący zwolennik jej promocji 
w naszym kraju, niestrudzony organizator sze-
regu konferencji poświęconej tej tematyce. 
Ciężka choroba uniemożliwiła mu jednak udział 
w konferencji, choć był autorem dwóch refera-
tów Dziś rano nadeszła bardzo smutna wiado-
mość o jego śmierci.  
Zebranie Prezydium ZG SEP 
     W dniu 16 lutego o godz. 1300 w Biurze SEP 
odbyło  się  I w kadencji zebranie  Prezydium  
ZG SEP.    Stało  się  możliwe  dzięki  zareje- 
strowaniu  przez  Sąd  Okręgowy  w  War-
szawie z dniem 16 stycznia 2007 roku zmian w 
Statucie SEP. Zebranie prowadził prezes SEP 
Jerzy Barglik. Obecni byli: wiceprezesi: An-
drzej Boroń, Janusz Jasiona i Zenon Stodolski, 
sekretarz ZG SEP Jerzy Bielawski oraz zapro-
szeni goście: dziekan Rady Prezesów Jerzy Sza-
stałło, Sekretarz Generalna Jolanta Arendarska, 
oraz kierowniczka Działu Prezydialnego Małgo-
rzata Gregorczyk. Prezes SEP Jerzy Barglik 
przedstawił informację o działalności ZG SEP 
w okresie dwóch tygodni, jakie minęły od ze-
brania Zarządu Głównego w dniu 1 lutego 2007 
roku.  Informację o realizacji uchwał i postano-
wień ZG SEP przedstawiła Sekretarz Generalna 
Jolanta Arendarska. Prezydium przyjęło infor-
mację Skarbnika Andrzeja Boronia o aktualnej 
sytuacji finansowej SEP, a następnie zaakcep-
towało podział kompetencji członków Prezy-
dium oraz zakres obowiązków Sekretarza ZG 
SEP. Po krótkiej przerwie Sekretarz Generalna 
omówiła stan przygotowań do Światowego Dnia 
Społeczeństwa Informacyjnego. W efekcie 
ożywionej dyskusji jednomyślnie postanowiono 
zobowiązać wiceprezesa SEP Janusza Jasionę 
do wystosowania listu do prezesa OEIT wzywa-
jącego go do włączenia się do działań SEP przy 
organizacji tej imprezy.  Kolejnym punktem ob-
rad była kwestia działalności gospodarczej 
agend i oddziałów. Prezydium ZG SEP zaak-
ceptowało sposób finansowania części etatu 
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Radcy Prawnego przez BBJ SEP, tekst pełno-
mocnictw rodzajowych dla prezesa i skarbnika 
OEIT oraz p.o. dyrektora Ośrodka Warszaw-
skiego IRSEP i głównej księgowej  oraz dyrek-
tora Biura Studiów i Analiz. Ustalono ramowy 
program zaplanowanych na czerwiec br. uro-
czystości z okazji Międzynarodowego Dnia 
Elektryki powierzając przewodnictwo Komitetu 
Organizacyjnego imprezy kol. Tadeuszowi 
Karwatowi. Omówiono sprawy bieżące, a wśród 
nich: kwestię organizacji seminarium dla komi-
sji kwalifikacyjnych, utworzenia CK Sekcji
Ekologii   i  Energetyki  Odnawialnej   oraz 
programu najbliższego zebrania ZG SEP w dniu 
1 marca 2007 roku.  
Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyj-
nego 
    Trwają przygotowania do tegorocznych im-
prez Światowego Dnia Społeczeństwa Informa-
cyjnego”. Głównym organizatorem ŚDSI jest, 
podobnie jak w latach poprzednich, Stowarzy-
szenie Elektryków Polskich. Obchody zostały 
tradycyjnie objęte honorowym patronatem Mi-
nistra Transportu Jerzego Polaczka.  
W dniu 22 lutego o godz. 11:00 w Minister-
stwie Transportu odbędzie się  spotkanie Komi-
tetu Honorowego imprezy. Kolejne osoby po-
twierdzają udział w zebraniu Komitetu; w ostat-
nich dniach uczynili to między innymi; prezes 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Elżbieta 
Kruk oraz Olgierd Hryniewicz dyrektor IBS 
PAN. Uroczystości ŚDSI odbędą się także na 
terenie całego kraju. Prezes SEP zwrócił się do 
prezesów Oddziałów o podanie do dnia 15 mar-
ca br.  planu  imprez organizowanych  w po-
szczególnych środowiskach. W piśmie zawarty 
jest apel o podanie na załączonych kartach zgło-
szenia imprez zorganizowanych w okresie po-
między 1-31 maja. Mogą to być nawet niewiel-
kie imprezy takie jak np. spotkanie Zarządu 
Oddziału poświęcone tej tematyce, wystawa, 
konkurs, odczyt, wycieczka techniczna,  lub in-
ne spotkanie okolicznościowe. W poniedziałek 
19 lutego w Biurze SEP odbyło się zebranie 
Komitetu Organizacyjnego Światowego Dnia 
Społeczeństwa Informacyjnego Do sprawy po-
wrócimy obszernie w przyszłym tygodniu w re-
lacji z posiedzenia Komitetu Honorowego ŚD-
SI.  
Seminarium komisji kwalifikacyjnych 

     Trwają konsultacje w sprawie nowelizacji 
prawa energetycznego. Jedna ze zmian w pra-
wie dotyczyć będzie trybu powoływania komisji 
kwalifikacyjnych. W miniony poniedziałek ko-
lejne spotkanie konsultacyjne w tej sprawie od-
było się w siedzibie Urzędu Dozoru Technicz-
nego.  W spotkaniu uczestniczył wiceprezes 
SEP Zenon Stodolski. Przypominamy, że w 
dniu 15 marca 2007 roku o godz. 10.30 w Sali B 
Domu Technika w Warszawie odbędzie się ko-
lejne seminarium dla członków komisji kwalifi-
kacyjnych organizowane przez Centralną Komi-
sję Uprawnień Zawodowych SEP. Swój udział 
w seminarium zapowiedział prezes SEP oraz 
dyrektor Departamentu Energetyki Minister-
stwa Gospodarki Lech Małecki.  O działalności 
komisji kwalifikacyjnych w SEP mówić będzie 
przewodniczący CKUZ Jan Strzałka. Przewi-
dziane są referaty przedstawiciela Departamentu 
Energetyki Ministerstwa Gospodarki Igora Lan-
ge, Dyrektora Departamentu Przedsiębiorstw Ener-
getycznych Urzędu Regulacji Energetyki Zdzisława 
Murasa, przedstawicielki Ministerstwa Nauki 
Szkolnictwa Wyższego Renaty Obidowskiej i 
członka honorowego SEP Tadeusza Malinow-
skiego. Koszt udziału w seminarium wynosi 
150 zł od osoby. W ramach tej kwoty dla 
uczestników przewidziane są materiały semina-
ryjne oraz obiad w pobliskiej stołówce. Organi-
zatorzy nie pokrywają kosztów delegacji. Za-
proszenia na seminarium zawierające szczegó-
łowy program zostały rozesłane.
Zgłoszenia można nadsyłać do  9 marca br.  
Zebrania i spotkania  
   Powracamy do kwestii zebrania Centralnej 
Komisji  ds.  Informatyzacji w dniu 24 sty- 
cznia w Szczecinie. Spotkanie to odbyło się 
w sali Rady Wydziału Informatyki Politechniki 
Szczecińskiej.  Obecni byli: Janusz Jasiona wi-
ceprezes SEP, Wojciech Ruciński dziekan Wy-
działu Informatyki Politechniki Szczecińskiej a 
równocześnie wiceprzewodniczący Oddziałowej 
Sekcji Informatyki i Telekomunikacji, Bogdan 
Bocheński – Oddział Łódzki SEP,  Adam Bor-
guński przewodniczący Oddziałowej Sekcji In-
formatyki i Telekomunikacji, Jan Graczyk – 
Oddział Szczeciński SEP,  Leszek Drobiazgie-
wicz i Paweł Zienkiewicz – odpowiednio opie-
kun i prezes koła SEP przy Wydziale Informa-
tyki Politechniki Szczecińskiej, Piotr Kaczor 



- 3 - 
 

 

INFOSEPIK  NR 9                                                                                    20 luty 2007 

sekretarz Oddziałowej Sekcji Informatyki i Te-
lekomunikacji,  Andrzej Bendig – Wielowiejski 
prezes Unizeto Technologies SA, Piotr Szym-
czak – prezes Oddziału Szczecińskiego SEP. 
Celem spotkania było opracowanie koncepcji 
informatyzacji Stowarzyszenia.  

W dniu 13 lutego br. w biurze SEP odbyło
się zebranie Centralnej Komisji Odznaczeń i Wy- 
różnień SEP pod przewodnictwem prof. Stani-
sława Bolkowskiego. Tym razem rozpatrzono 
niewiele wniosków o wyróżnienia, a głównym 
tematem posiedzenia były kwestie regulamino-
we, w tym sprawa ustanowienia medalu im. Do-
liwo-Dobrowolskiego.  

W tym samym dniu odbyło się II spotkanie 
Komisji poświęcone uregulowaniu wszystkich 
kwestii spornych pomiędzy ZG SEP a OEIT. Ze 
strony ZG SEP w spotkaniu uczestniczyli: wi-
ceprezes SEP Janusz Jasiona, czł. ZG SEP Lech 
Nowosad oraz sekretarz generalna Jolanta 
Arendarska.  Kolejne spotkanie zaplanowano 
na wtorek 27 lutego br. 
 W dniu 16 lutego br.w Biurze SEP odbyło
się pierwsze w kadencji zebranie Prezydium
ZG SEP (o zebraniu tym piszemy oddzielnie). 
    W ostatnią sobotę karnawału w dniu 17 lutego
br. w Restauracji Sportowej przy Ośrodku Spor-
tu i Rekreacji w Zamościu odbył się III Bal 
Elektryka. Organizatorem tej imprezy karnawa-
łowej był Oddział Zamojski SEP. W liście skie-
rowanym do prezesa Oddziału prezes SEP po-
dziękował za otrzymane zaproszenie, przeprosił, 
że inne obowiązki uniemożliwiły mu udział w 
tej imprezie.  
     W dniu 23 lutego br. w Łodzi o godz. 14:00
odbędzie się zebranie Prezydium Komisji Statu-
towej. Komisja pracując w dwóch grupach zajmu-
jących się kwestią działalności oddziałów SEP 
(przewodniczy wiceprezes SEP Janusz Kłodos) 
oraz aktywności gospodarczej SEP (przewodn.
prezes O/Piotrkowskiego Jolanta Gołębiowska).  
    W dniu 16 marca br. we Wrocławiu odbędzie 
się zebranie Centralnej Komisji Kół i Współ-
pracy z Oddziałami. W programie zebrania mię-
dzy innymi: wybór wiceprzewodniczącego ko-
misji, informacja o spotkaniu Prezesa SEP z 
przewodniczącymi komisji, sekcji i komitetów 
oraz członkami honorowymi, informacja o kon-
kursie na najaktywniejsze koło SEP w 2006 ro-
ku, spotkanie z Prezesem Oddziału Wrocław-

skiego SEP Krzysztofem Nowickim i prezesami 
kół z Oddziału. W programie zebrania jest także 
informacja na temat możliwości wznowienia 
działalności kół wojskowych. Uczestnicy po-
dejmą próbę zdefiniowania, jak to określono w 
zaproszeniu,  celów strategicznych, taktycznych 
i operacyjnych CKKiWzO. W ramach imprez 
towarzyszących spotkaniu uczestnicy spotkania 
będą mieć możliwość zwiedzenia Panoramy 
Racławickiej..  
Zebranie Rady Programowej Śląskich Wia-
domości Elektrycznych 
     W miniony poniedziałek w siedzibie PSE 
Południe sp.zoo w Katowicach odbyło się spo-
tkanie Rady Programowej Śląskich Wiadomości 
Elektrycznych. Radzie  Programowej dwumie-
sięcznika będącego biuletynem Oddziałów SEP 
województwa śląskiego i opolskiego przewod-
niczy Prezes SEP Jerzy Barglik. Uczestników 
spotkania powitał prezes PSE Południe Henryk 
Spieriewka. Na wstępie chwilą ciszy uczczono 
pamięć zmarłych w minionym roku członków 
Rady Programowej dwumiesięcznika. Redaktor 
naczelny ŚWE Iwo Cholewicki omówił działal-
ność czasopisma w roku ubiegłym. Poszerzono 
skład Rady Programowej o trzech członków: 
prof. Lesława Topór-Kamińskiego, Zbigniewa 
Marusę i Henryka Spierewkę. W dyskusji nad 
proponowaną linią programową dwumiesięcz-
nika głos zabrali między innymi: prof. Jerzy 
Hickiewicz, Wacław Łucyk, prof. Wilibald 
Winkler, prof. Bolesław Pochopień, Stanisław 
Góra, prof. Roman Janiczek, Bogumił Dudek, 
Adam Wierzbicki, prof. Marian Pasko, prof. 
Bogusław Grzesik. Scharakteryzowano warun-
ki, jakie musi spełnić czasopismo, aby mogło 
ono otrzymywać punkty w klasyfikacji Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prof. 
Bolesław Pochopień podjął się zadania dokoń-
czenia cyklu „Poczet Dziekanów Wydziału Au-
tomatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki 
Śląskiej”. W najnowszym numerze 1/2007 za-
mieszczona będzie sylwetka pierwszego dzie-
kana Wydziału Elektrycznego Politechniki 
Opolskiej prof. Antoniego Plamitzera. Wacław 
Łucyk zaproponował, aby Oddziały SEP z Biel-
ska-Białej, Częstochowy, Gliwic i Opola moc-
niej niż do tej pory włączyły się w finansowanie 
dwumiesięcznika. Wyrażono uznanie redakto-
rowi naczelnemu ŚWE za wielkie zaangażowa-
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nie w pracę redakcyjną. Prezes SEP przypo-
mniał, że Iwo Cholewicki był pierwszym lau-
reatem nagrody Prezesa SEP za rok 2006 w ka-
tegorii „Działalność Wydawnicza”. W zebraniu 
uczestniczyła redaktor naczelna biuletynu orga-
nizacyjnego i naukowo-technicznego SEP Spek-
trum Iwona Gajdowa, a uczestnicy otrzymali 
najnowszy egzemplarz czasopisma.  
Smutna wiadomość 
     Dziś we wczesnych godzinach porannych 
nadeszła bardzo smutna wiadomość o śmierci 
Romana Trechcińskiego, członka honorowego 
SEP, wybitnego specjalisty z zakresu normali-
zacji i energetyki jądrowej, wieloletniego 
członka SEP. Roman Trechciński był absolwen-
tem Wydziału Elektrycznego Politechniki War-
szawskiej, który ukończył jako jeden z pierw-
szych powojennych absolwentów w 1949 roku.  
Członkiem honorowym SEP został przed pięciu 
laty na Zjeździe SEP w Zielonej Górze. Żył 83 
lata. Jeszcze kilka tygodni temu z niezwykłą, 
charakterystyczną dla siebie aktywnością przy-
gotowywał konferencje o tematyce związanej z 
energetyką jądrową. Do końca aktywny, pełen 
pasji i autentycznego społecznego zaangażowa-
nia. Pogrzeb śp. Romana Trechcińskiego odbę-
dzie się w najbliższy piątek 23 lutego o godz. 11 
na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. 
Cześć Jego pamięci! 

Informacje w skrócie 
• Przypominamy, że w dniu 5 marca br. w biurze 

SEP odbędzie się szkolenie dla pracowników 
finansowo-księgowych SEP. Paweł Dymlang 
omówi problematykę zmian w podatku CIT i 
PIT, VAT w 2007 r. Koszt - 115 zł.  W ramach 
tej kwoty dla uczestników przewidziane są ma-
teriały seminaryjne oraz obiad w pobliskiej sto-
łówce. Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 25 
lutego br. 

• Prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich 
SA Andrzej Spiker przesłał do Prezesa SEP list 
zapraszający na imprezy targowe organizowane 
w 2007 roku przez MTG SA. Zwracam uwagę 
na terminy Targów Nauki i Techniki (23- 25 
października 2007) oraz Międzynarodowych 
Targów Kolejnictwa TRAKO (10-12 paździer-
nika 2007 roku) 

• Prezes ZIAD Bielsko-Biała SA Wojciech Dwo-
rzański  pismem z  dnia  6 lutego  br. 
zwrócił do Prezesa SEP z prośbą o objęcie pa-

tronatem honorowym Stowarzyszenia 20. Jubi-
leuszowych Targów Energetycznych Energetab 
zaplanowanych na 11-13 września 2007 roku.  

• W odpowiedzi na pismo pani Dominiki Su-
chockiej,  dyrektora konkursu Primus Inter Pa-
res Mecenas Edukacji na najlepszego studenta 
prezes SEP wyraził zgodę na objęcie przez Sto-
warzyszenie  patronatu  branżowego nad tą im-
prezą. 

• W dniu 14 lutego prezes SEP uczestniczył w 
siedzibie EDF w Paryżu w posiedzeniu Komite-
tu Wykonawczego UIE (Międzynarodowej Unii 
Zastosowań Elektrotechniki), której członkiem 
jest międzystowarzyszeniowy Polski Komitet 
Elektrotermii SEP i SITPH. Tematem posiedze-
nia była między innymi kwestia organizacji 
kongresu UIE w 2008 roku w Krakowie. 

• Kilka oddziałów, w tym Oddział Warszawski 
SEP i OZW SEP, już zadeklarowało udział w 
procesie certyfikacji SEP systemem zarządzania 
jakością ISO 9001. Czekamy na kolejne dekla-
racje.   

• W dniu 15 lutego br. Sekretarz Generalna Jolanta 
Arendarska uczestniczyła w spotkaniu na temat 
organizacji przez SEP konferencji towarzyszą-
cych Międzynarodowym Targom Energetycz-
nym w Poznaniu 

• Wiceprezes SEP Janusz Kłodos uczestniczył w 
Zagrzebiu w spotkaniu dot. pionu elektrotrakcji  
zorganizowanym przez koleje chorwackie, 

• Prezes SEP zaprosił prezesa Polskiej Izby Inży-
nierów Budownictwa prof. Zbigniewa Grabow-
skiego do udziału w zebraniu ZG SEP  w dniu 
1 marca br. Zebranie odbędzie się w nowej siedzi-
bie Izby w Warszawie przy ul. Mazowieckiej. 
Prezes PIIB przyjął zaproszenie i przedstawi 
krótką informację o działalności Izby.  

• Prezes SEP spotkał się z prezesem Oddziału 
Skierniewickiego SEP Tadeuszem Bednarkiem 

• W Biurze SEP odbyło się spotkanie prezesa 
SEP i wiceprezesa SEP Zenona Stodolskiego z 
prezesem Stowarzyszenia Polskich Energety-
ków prof. Mieczysławem Poniewskim oraz 
Wiktorem Zdunkiem prezesem Oddziału War-
szawskiego SPE.  

• W dniu 27 lutego w Warszawskim Domu Tech-
nika odbędzie się uroczystość przyznania tytu-
łów Złotego Inżyniera 2006 roku w XIII edycji 
plebiscytu „Przeglądu Technicznego”. Prezes 
SEP potwierdził udział w uroczystości.   


