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TYGODNIK INTERNETOWY UKAZUJE SI Ę WYŁĄCZNIE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 
W KAśDY WTOREK  

Mi ędzynarodowe Targi Komunikacji Elek-
tronicznej INTERTELECOM’2007 
   JuŜ po raz siedemnasty na terenach wystawo-
wych Międzynarodowych Targów Łódzkich 
w Łodzi przy ul. Stefanowskiego odbyły Mię-
dzynarodowe Targi Komunikacji Elektronicznej 
Intertelecom 2007. Targi pod nową nazwą konty-
nuują tradycję organizowanych od lat w Łodzi 
targów telekomunikacyjnych. Niemal 160. wy-
stawców głównie z Polski (ale takŜe kilku wy-
stawców z Niemiec i Wielkiej Brytanii oraz poje-
dyncze firmy z USA, Korei i Tajwanu) uczestni-
czyło w tej imprezie wystawienniczej. Targi trwa-
ły przez trzy dni w dniach 17-19 kwietnia. Stoisko 
miało Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Jego 
obsługą zajmował się Oddział Łódzki SEP. Od-
dzielne stoisko miał takŜe miesięcznik SEP: Prze-
gląd Telekomunikacyjny-Wiadomości Telekomu-
nikacyjne. Po raz pierwszy w siedemnastoletniej 
historii targów prezes SEP powołał jury konkur-
sowe, który oceniło wyroby i usługi zgłoszone do 
konkursu i przyznało medal Prezesa SEP. Jury 
pracowało w następującym składzie: prof. dr hab. 
inŜ. Tomasz Kacprzak (Politechnika Łódzka, 
przewodniczący), prof. dr hab. inŜ. Franciszek 
Mosiński (Politechnika Łódzka, prezes Oddziału 
Łódzkiego SEP), mgr inŜ. Andrzej Boroń (wice-
prezes SEP), mgr inŜ. Stefan Koszorek (Oddział 
Łódzki SEP), mgr inŜ. Mieczysław Balcerek (Od-
dział Łódzki SEP, sekretarz komisji). Po zapozna-
niu się z produktami firm oraz pomysłami nowych 
wdroŜeń do przemysłu  na XVIII Targach IN-
TERTELECOM 2007, Komisja postanowiła 
przyznać Medal Prezesa Stowarzyszenia Elektry-
ków Polskich firmie: ARCHER Paweł Aksamit 
z Krakowa za produkt pod nazwą: EtherWerX® - 
Profesjonalna platforma dla operatorów teleko-
munikacyjnych, TV kablowych, sieci osiedlo-
wych i radiowych. Platforma EtherWerX to na-
zwa rodziny specjalizowanych urządzeń siecio-
wych, charakteryzujących się bardzo dobrą, 
w stosunku do konkurencyjnych, rozwiązań ła-
twością obsługi oraz funkcjonalnością. Firma za-
trudnia obecnie zaledwie kilka osób, ale coraz le-
piej radzi sobie na rynku. W uroczystym wieczor-
nym spotkaniu w słynnym łódzkim Klubie Spad-

kobierców przy ul. Piotrkowskiej, podczas które-
go wręczono medale i wyróŜnienia targowe, 
uczestniczyli: prezes SEP Jerzy Barglik, wicepre-
zes SEP Andrzej Boroń, Sekretarz Generalna Jo-
lanta Arendarska i dyrektor Biura Oddziału Łódz-
kiego Mieczysław Balcerek.  

 
Rys.1 Prezes SEP Jerzy Barglik i wiceprezes SEP Andrzej Boroń 
wręczyli medal prezesa SEP prezesowi firmy ARCHER Paweł Ak-
samit z Krakowa za profesjonalną platformę dla operatorów teleko-
munikacyjnych                                             fot. Jolanta Arendarska 

Tego samego wieczoru wręczono takŜe wyróŜ-
nienia targowe. Pracom jury konkursowego 
przewodniczył prof. dr hab. inŜ. Józef Modelski 
z Politechniki Warszawskiej, a jego skład obok 
siedmiu innych osób wchodził takŜe przewodni-
czący Jury Medalu Prezesa SEP prof. Tomasz 
Kacprzak z Politechniki Łódzkiej. A oto pro-
dukty nagrodzone Złotym Medalem Intertele-
com 2007: iqSystem – platforma komunikacyj-
na VIP, System radiowego dostępu do usług 
szerokopasmowych w standardzie WIMAX – 
PacketMax, System nadzoru urządzeń zasilają-
cych i klimatyzacyjnych SCS Win,  Internetowa 
Centrala Telefoniczna „CTMG500”. W części 
artystycznej spotkania wieczornego wystąpili 
znani warszawscy aktorzy: Marian Opania 
i Wiktor Zborowski.  

Cykl seminariów na temat nowego prawa 
energetycznego  
    Zarząd Główny  Stowarzyszenia Elektryków 
Polski wraz z Ministerstwem Gospodarki orga-
nizuje cykl seminariów dotyczących propono-
wanych zmian w prawie energetycznym. Cykl 



- 2 - 
 

 

INFOSEPIK  NR 18                                                                                 24 kw ietnia 2007 

obejmuje cztery seminaria pod wspólnym tytu-
łem „Nowe prawo energetyczne”.  
A oto terminy poszczególnych seminariów: I - 
piątek 27 kwietnia godz. 1100, sala A w Mini-
sterstwie Gospodarki w Warszawie, „ZałoŜenia 
zmian regulacji w zakresie elektroenergetyki i 
ciepłownictwa”, II: wtorek 15 maja 2007 we 
Wrocławiu  „Kwalifikacje energetyczne”, III: 
czwartek 31 maja „System bilansowania” w 
Warszawie. Cykl seminariów zostanie zakoń-
czony debatą podsumowującą organizowaną 
wspólnie z Parlamentarnym Zespołem ds. Ener-
getyki w dniu 14 czerwca 2007 r. w Warszawie 
w dniu, w którym Stowarzyszenie Elektryków 
Polskich świętuje Międzynarodowy Dzień Elek-
tryki. W programie I seminarium: otwarcie spo-
tkania przez Ministra Gospodarki i Prezesa SEP, 
wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Go-
spodarki: Nowe prawo energetyczne – podsta-
wowe załoŜenia przyszłych uregulowań praw-
nych w zakresie elektroenergetyki wraz z pro-
ponowanym harmonogramem prac w odniesie-
niu do dyrektywy 2005/89/WE, wystąpienie 
przedstawicieli SEP: Proponowane zmiany 
prawa energetycznego w zakresie elektroener-
getyki (referuje przedstawiciel SEP), Taryfowa-
nie w Elektroenergetyce, Taryfowanie w ener-
getyce cieplnej, Uprawnienia regulatora na ryn-
ku energii elektrycznej i ciepła (referuje przed-
stawiciel URE). Dyskusję prowadzić będą re-
daktorzy naczelni: „Energetyki”, Tomasz Koła-
kowski i „Wokół Energetyki”, Andrzej Nehre-
becki. Na godz. 1400 zaplanowano podsumowa-
nie dyskusji przez Ministra Gospodarki i preze-
sa SEP, a następnie odbędzie się konferencja 
prasowa. Zgłoszenia na kartach zgłoszeń do-
stępnych na stronie internetowej SEP pod adre-
sem www.sep.com.pl. Kolejne seminarium po-
święcone waŜnej kwestii kwalifikacji energe-
tycznych odbędzie się w dniu 15 maja (wtorek) 
we Wrocławiu. W najbliŜszych dniach będą 
rozsyłane zaproszenia na to seminarium. Prosi-
my o śledzenie informacji na temat cyklu semi-
nariów na stronie internetowej SEP.  

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społe-
czeństwa Informacyjnego 2007 
     Trwają przygotowania do Światowego Dnia 
Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyj-
nego. 17 maja to rocznica podpisania pierwszej 
międzynarodowej umowy telegraficznej. Od 

1973 roku dzień ten jest obchodzony jako Świa-
towy Dzień Telekomunikacji. Po decyzji Świa-
towego Forum Społeczeństwa Informacyjnego 
Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 17 maja 
Dniem Społeczeństwa Informacyjnego. Konfe-
rencja ITU w Antalya (Turcja) postanowiła 
ostatecznie świętować 17 maja jako Światowy 
Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Infor-
macyjnego. 

 
Rys.2 Oficjalny plakat Światowego Dnia Telekomunikacji i 
Społeczeństwa Informacyjnego.  
Źródło:     http://www.itu.int/wisd/2007/index.html 

Przypomnijmy, Ŝe najwaŜniejsze imprezy Świa-
towego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa 
Informacyjnego w części organizowanej przez 
Stowarzyszenie Elektryków Polskich  i Instytut 
Łączności to: 

• w dniu 16 maja (środa):  
godz. 1100 - uroczystości w Zespole Szkół nr 37 
im. Agnieszki Osieckiej: objęcie patronatem 
SEP Technikum Łączności im. Janusza Grosz-
kowskiego w Warszawie placówki wchodzącej 
w skład zespołu szkół, godz. 1500 konferencja 
prasowa w Ministerstwie Transportu,  

• w dniu 17 maja (czwartek): 
godz. 930 konferencja Instytutu Łączności „No-
wa Telekomunikacja – usługi dla społeczeństwa 
informacyjnego”  
godz. 1500 Oficjalna Sesja i uroczysty koktajl 
w Politechnice Warszawskiej, podczas którego zo-
staną  wręczone statuetki, nagrody i wyróŜnienia 

• w dniu 18 maja (piątek) 
godz. 1000 IX konferencja Okrągłego Stołu 
objęta patronatem Marszałka Sejmu RP – Sala 
Kolumnowa Sejmu RP, od godz. 1400 imprezy 



- 3 - 
 

 

INFOSEPIK  NR 18                                                                                 24 kw ietnia 2007 

lumnowa Sejmu RP, od godz. 1400 imprezy ple-
nerowe Instytutu Łączności „Nowy Świat Spo-
łeczeństwa Informacyjnego”. 
BliŜsze informacje na stronie internetowej SEP 
Zapraszamy do udziału w imprezach ŚDTiSI! 

Konkurs na najaktywniejsze koło SEP 
    W sobotę 21 kwietnia w Biurze OZW SEP 
w Katowicach odbyło się zebranie komisji kon-
kursowej Ogólnopolskiego Konkursu na najak-
tywniejsze koło SEP. W początkowej części po-
siedzenia uczestniczyli prezes SEP Jerzy Barglik 
oraz prezes OZW SEP Teresa Skowrońska. Po re-
zygnacji z funkcji przewodniczącego komisji 
członka honorowego SEP Tadeusza Malinow-
skiego funkcję tę pełni Andrzej Klaczkowski 
(OZW SEP). W pracach komisji uczestniczą: Ka-
zimierz Chabowski (Oddział Wrocławski), Sła-
womir Gawęda (Oddział Nowohucki), Aleksy 
Kuźnik (OZW SEP), Marcin Lachowski (Oddział 
Piotrkowski) i Andrzej Wadowski (Oddział Kie-
lecki). Konkurs w I etapie odbył się na szczeblu 
oddziałów. Do etapu II na szczeblu ogólnopol-
skim zgłoszono 35 kół z 12. następujących od-
działów (w nawiasie liczba zgłoszonych kół):  
Oddział Bydgoski (2), OEIT (2), Oddział Go-
rzowski (1), Oddział Kielecki (1), Oddział Kra-
kowski (5), Oddział Łódzki (4), Oddział Nowo-
hucki (2), Oddział Opolski (2), Oddział Piotrkow-
ski (6), Oddział Szczeciński (1), Oddział War-
szawski (1), Oddział Wrocławski (5) i OZW SEP 
(3). Laureaci zostaną wyłonieni w sześciu gru-
pach: A (6 - 30 członków; startuje 7 kół), B (31 - 
60 członków; startują 4 koła), grupa C (ponad 61 
członków; startuje 11 kół), grupa S (koła szkolne i 
studenckie; startują 3 koła), grupa E (koła senio-
rów; startuje 6 kół) i grupa T (koła terenowe; star-
tują 4 koła). W dniu 14 czerwca w Warszawie od-
będzie się uroczyste wręczenie proporców, dy-
plomów i nagród laureatom konkursu. 

Zebrania, spotkania, konferencje, imprezy  
• We wtorek w Biurze Oddziału Łódzkiego SEP 

odbyły się posiedzenia Rad Nadzorczych 
agend gospodarczych Stowarzyszenia: BBJ 
SEP i COSiW.  

• W środę 18 kwietnia w Politechnice Warszaw-
skiej odbyło się spotkanie Prezesa SEP Jerzego 
Barglika z prezesem SEP w poprzedniej kaden-
cji prof. Stanisławem Bolkowskim. 

• Tego samego dnia wizytę w Biurze SEP złoŜył 
dyrektor Roman Targosz z Europejskiego Insty-

tutu Miedzi. Omówiono kwestię współpracy 
przy organizacji szkoleń z zakresu jakości ener-
gii. W spotkaniu uczestniczyli Prezes SEP i Se-
kretarz Generalna.  

• W Biurze SEP odbyło się spotkanie wicepreze-
sów SEP Zenona Stodolskiego i Janusza Jasiony 
z p.o. dyrektora Ośrodka Warszawskiego SEP 
Jerzym Kucińskim. 

• Prezes SEP spotkał się w miniony czwartek 
w siedzibie PSE Operator z dyrektorem Jacen-
tym Węglińskim. Omówiono formy współpracy 
pomiędzy obu instytucjami.  

•  W czwartek 19 kwietnia w Biurze SEP odbyło 
się kolejne zebranie Zespołu ds. Programów 
Unijnych SEP. Relacja w kolejnym Infosepiku 

 
 

Rys.3 Uczestnicy zebrania Zespołu ds. Programów Unijnych 
(czwarty od lewej przewodniczący Zespołu Andrzej Ciepły)                                   
fot. Ewa Materska 

• W piątek 20 kwietnia Prezes SEP Jerzy Barglik 
spotkał się w Katowicach z dziekanem Rady Pre-
zesów Jerzym Szastałło. Omówiono przygotowa-
nia do posiedzenia Rady Prezesów SEP oraz bie-
Ŝące sprawy działalności stowarzyszeniowej. 

• Tego samego dnia odbyło się zebranie Głównej 
Komisji ds. Specjalizacji Zawodowej InŜynie-
rów i Techników NOT. Uczestniczący w zebra-
niu prezes Oddziału Krakowskiego SEP, a rów-
nocześnie przewodniczący Centralnej Komisji 
Uprawnień Zawodowych Jan Strzałka został 
wybrany na wiceprzewodniczącego tej komisji. 
Gratulujemy! Podjęto decyzję o aktualizacji 
bazy inŜynierów i techników posiadających ty-
tuł specjalisty I lub II-go stopnia. Ustanowiono 
nową specjalizację: rzecznik innowacji w dzie-
dzinie  nr 29 (ogólno-technicznej). 

•  Sekretarz Generalna spotkała się w Biurze SEP 
z Prezesem Oddziału Krakowskiego SEP Janem 
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Strzałką. Uzgodniono kwestie organizacji 
szkoleń w zakresie jakości energii realizowane 
przez Oddział Krakowski SEP. 

• Trwają Zjazdy sprawozdawcze Izby InŜynie-
rów Budownictwa. Prezes Izby prof. Zbigniew 
Grabowski uczestniczył w sobotę w zjeździe 
Śląskiej Okręgowej Izby InŜynierów Budow-
nictwa w Katowicach. W zjeździe uczestniczy-
ła liczna grupa członków SEP z terenu woje-
wództwa śląskiego, w tym wiceprezes SEP Ja-
nusz Jasiona, prezesi Oddziałów SEP z Kato-
wic Teresa Skowrońska, Bielska-Białej Józef 
Kluska i Częstochowy Zenon Panicz, członek 
honorowy SEP Tadeusz Lipiński. W począt-
kowej części obrad uczestniczył teŜ prezes SEP 
Jerzy Barglik, który w swym wystąpieniu wy-
soko ocenił współpracę Izby ze Stowarzysze-
niem Elektryków Polskich. 

 
Rys.4  Prezes Śląskiej Okręgowej Izby InŜynierów Budownic-
twa Stefan Czarniecki (w głębi przy mównicy) otwiera VI Zjazd 
Sprawozdawczy. Na pierwszym planie od lewej prezes Izby 
prof. Zbigniew Grabowski, wiceprezes Tadeusz Wójcik. Fot. 
Jerzy Barglik 

•  We wtorek 24 kwietnia w Biurze SEP pod prze-
wodnictwem prof. Stanisława Bolkowskiego  
obradować będzie Centralna Komisja Odzna-
czeń i WyróŜnień SEP. 

• W środę 25 kwietnia o godz. 1200 w Sali Lustrza-
nej Pałacu Staszica w Warszawie odbędzie się 
seminarium „Energetyczne dylematy Polski”. 
Konferencję otworzy prezes PAN prof. Michał 
Kleiber. Przewidziane jest wystąpienie sekreta-
rza stanu w Ministerstwie Gospodarki Piotra 
Naimskiego na temat „Polityka energetyczna do 
roku 2020” oraz dyskusja panelowa. 

•   W tym samym dniu, czyli w środę 25 kwietnia 
o godz. 1200 koło SEP nr 206 przy PSE SA or-
ganizuje seminarium pt. „Aktywna promocja 

tradycji i współczesności nauki i techniki – 
wczoraj, dziś i jutro Energetyki Warszaw-
skiej”. Omówiona zostanie idea utworzenia 
Centrum Edukacyjno-Muzealnego Energetyki 
w Warszawie. Podczas spotkania zostaną 
przedstawione doświadczenia niektórych ist-
niejących obiektów muzealnych energetyki z 
Torunia, Warszawy i Łazisk Górnych 

•   TakŜe w środę 25 kwietnia odbędzie się zebra-
nie Rady Nadzorczej Ośrodka Warszawskiego 
IRSEP 

•   W czwartek 26 kwietnia o godz. 1000 w Sali 
601 w siedzibie Polskiego Komitetu Normali-
zacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzy-
skiej 14 odbędzie się narada na temat udziału 
Polski w pracach dotyczących zarządzania 
rynkiem energii elektrycznej w krajach Unii 
Europejskiej.  

•   Zebranie Prezydium ZG SEP odbędzie się 
w piątek 27 kwietnia o godz. 1530 w Biurze 
SEP.  
Rada Prezesów  

Trwają przygotowania do IV posiedzenia Rady 
Prezesów, które odbędzie się w dniach 11-12 maja 
(piątek – sobota) w Toruniu. Zebranie rozpocznie 
się od zwiedzenia Apatora (godz. 1100-1200). Po 
krótkiej przerwie obiadowej o godz. 1245 rozpocz-
nie się I część obrad poświęcona między innymi 
omówieniu sprawozdań: finansowego i meryto-
rycznego za rok 2006. Następnie uczestnicy posie-
dzenia zakwaterują się w hotelu i obejrzą spektakl 
teatralny „Herbaciane nonsensy”. W II części obrad 
od godz. 1830 Rada Prezesów przedstawi opinie 
w sprawie sprawozdań oraz wysłucha informacji 
o bieŜącej działalności Stowarzyszenia. Na sobotę 
planowane są: zebrania zespołów Rady Prezesów 
oraz zwiedzanie najpiękniejszych zabytków Toru-
nia. Prezesi Oddziałów otrzymali program meryto-
ryczny posiedzenia drogą elektroniczną w minioną 
środę. W uzupełnieniu warto dodać, Ŝe w posiedze-
niu wezmą udział dwaj przedstawiciele Studenckiej 
Rady Koordynacyjnej SEP: Tomasz Pieńkowski 
i Bartłomiej Stankiewicz.  

W skrócie 
•   Biuro SEP będzie nieczynne przez cały przyszły 

tydzień. W tym okresie pracownicy Biura wy-
korzystają zaległe urlopy.  

•   Kolejny Infosepik oznaczony nr 19 ukaŜe się za 
dwa tygodnie, we wtorek 8 maja.  
 


