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Rada Prezesów SEP
W dniach 11-12 maja w Toruniu odbyło się IV w
kadencji posiedzenie Rady Prezesów. W posiedzeniu uczestniczyło 38 prezesów i 6 wiceprezesów. Wielu prezesów przyjechało wraz ze swymi
małŜonkami. KoleŜance prezes Oddziału Piotrkowskiego Jolancie Gołębiowskiej towarzyszył
małŜonek, stały uczestnik Rad Prezesów. Spotkanie rozpoczęło się punktualnie o 1100 w sali konferencyjnej Apatora. Uczestników powitał prezes,
dyrektor generalny Apatora Janusz Niedźwiecki.

Fot. 1 Prezes Apatora Janusz Niedźwiecki (stoi) wita uczestników posiedzenia. Obok prezes SEP Jerzy Barglik

Uczestnicy zwiedzili nowoczesne hale produkcyjne firmy.

Fot. 2 Uczestnicy podzieleni na dwie grupy zwiedzają hale produkcyjne Apatora

Punktualnie o 1254, a więc z niewielkim, kilkuminutowym opóźnieniem rozpoczęła się część merytoryczna obrad. Uczestników powitał dziekan Rady Prezesów Jerzy Szastałło, prezes SEP Jerzy
Barglik i prezes Oddziału Toruńskiego Aleksandra Konklewska. Prezes SEP krótko uzupełnił
przekazane w formie pisemnej informacje o dzia-

łalności w okresie 14 grudnia 2006 – 11 maja
2007. Zaakceptowano treść protokołu z poprzedniego zebrania Rady Prezesów. Dziekan RP Jerzy
Szastałło poinformował o przebiegu zebrań Zarządu Głównego SEP w dniach 14 grudnia 2006,
2 stycznia 2007, 1 lutego 2007, 1 marca 2007 i 12
kwietnia 2007. Wiceprezes, w imieniu Rady Prezesów, przekazał prezes Oddziału Tarnobrzeskiego Józefie Okładło oraz prezesowi Oddziału Gorzowskiego listy gratulacyjne z okazji jubileuszy
oddziałów. Skarbnik SEP
Andrzej Boroń omówił sprawozdanie finansowe
SEP za rok 2006. Stosowne materiały zostały
przekazane prezesom drogą elektroniczną. Bilans łączny SEP zamyka się po stronie aktywów
i pasywów kwotą ponad 21 milionów złotych.
Osiągnięto zysk netto w wysokości ponad 270
tysięcy złotych. Jest to wymowne w sytuacji,
gdyŜ w roku 2005 zanotowano stratę w wysokości prawie 123 tysięcy złotych. Pozytywną opinię na temat sprawozdania finansowego przedstawiła przewodnicząca Zespołu Rady Prezesów
ds. finansowych Jolanta Gołębiowska. Z kolei
Dziekan Rady Prezesów Jerzy Szastałło omówił
sprawozdanie merytoryczne SEP za II połowę
ubiegłego roku. Po dyskusji nad obu sprawozdaniami Rada Prezesów w głosowaniu jawnym
pozytywnie zaopiniowała oba sprawozdania.
W kolejnym punkcie obrad, na wniosek Dziekana Rady Prezesów, powołano Zespół RP ds.
Rzeczoznawstwa w składzie: Stefan Granatowicz (Oddział Poznański), Franciszek Mosiński
(Oddział Łódzki) i Jacek Zawadzki (Oddział
Koszaliński). Zespół ten wybrał na swego przewodniczącego Stefana Granatowicza. Przewiduje się powołanie dwóch dalszych Zespołów: ds.
Struktury SEP oraz ds. Normalizacji i Ochrony
PrzeciwporaŜeniowej. Skład tych zespołów
ustali Dziekan Rady Prezesów w drodze konsultacji telefonicznych.
Z kolei prezes Oddziału Szczecińskiego SEP
Piotr Szymczak przedstawił informacje o działalności Centralnej Komisji MłodzieŜy i Studentów. Dwaj młodzi przedstawiciele Komisji Tomasz Pieńkowski i Bartłomiej Stankiewicz
omówili stan przygotowań do Ogólnopolskich
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-2Dni Młodego Elektryka zaplanowanych na
11-14 października 2007. Termin zgłoszeń na
imprezę upływa z dniem 30 czerwca 2007 roku.
I część obrad zakończyła informacja o działalności Oddziału Toruńskiego przedstawiona przez
prezes Aleksandrę Konklewską.

Fot. 3 Prezesi Oddziału na schodach przed budynkiem Apatora.
Na najniŜszym stopniu Dziekan RP Jerzy Szastałło z małŜonką

W przerwie pomiędzy dwiema częściami posiedzeń uczestnicy zakwaterowali się w hotelu „Kosmos” oraz wzięli udział w pięknym spektaklu
„Herbaciane nonsensy” wypełnionym piosenkami
Agnieszki Osieckiej.
II część obrad rozpoczęła się godz. 1900 w sali
konferencyjnej hotelu „Mercure”. Omówiono bieŜące sprawy działalności ZG SEP, Biura SEP i
agend gospodarczych. Prezes SEP przedstawił
między innymi wyniki konkursu na najaktywniejsze koło SEP, stan przygotowań do Światowego
Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego, informację o cyklu seminariów na temat
nowego prawa energetycznego, wniosek Stowarzyszenia Polskich Energetyków o przyjęcie do
NOT. Poinformował o powołaniu Tadeusza Malinowskiego na funkcję pełnomocnika Prezesa ds.
Normalizacji i Ochrony PrzeciwporaŜeniowej.
Wiceprezes SEP, Andrzej Boroń omówił stan
prac nad nowym Statutem SEP oraz przygotowania do certyfikacji ISO 9001. Dziekan Rady Prezesów poinformował o zamiarach koła SEP nr
801 przy Oddziale Warszawskim przekształcenia
się w Oddział Społeczeństwa Informacyjnego i
Gospodarki Opartej na Wiedzy. Przypomniał, Ŝe
Komitet SEP ds. Jakości Energii Elektrycznej
przystępuje do organizacji kolejnej edycji cyklu
seminariów szkoleniowych w zakresie jakości
energii elektrycznej, w których uczestnictwo stanowi warunek uzyskania tytułu specjalisty I-go
stopnia w zakresie JEE i międzynarodowego cer-
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tyfikatu specjalisty w dziedzinie jakości energii
elektrycznej. Odczytał list Sekretarz Generalnej
Jolanty Arendarskiej zawierający prośbę o Rady
Prezesów o zajęcie stanowiska w sprawie działalności konkurencyjnej, prowadzonej przez prezesa
OEIT, w związku z jego przewodniczeniem Komitetowi Organizacyjnemu ŚDSI w PTI.
Dziekan odczytał dwa listy Sekretarz Generalnej
Jolanty Arendarskiej oraz odpowiedź prezesa
OEIT. Prezes OEIT udzielił takŜe obszernej wypowiedzi. Po dyskusji, w której wzięli udział: prezes Oddziału Gdańskiego Andrzej Dąbrowski,
prezes SEP, prezes Oddziału Wrocławskiego
Krzysztof Nowicki, prezes Oddziału Elbląskiego
Piotr Ziółkowski i Prezes Oddziału Płockiego Mariusz Pawlak. Rada Prezesów, na wniosek prezesa
Oddziału Wrocławskiego, w jednomyślnym głosowaniu postanowiła skierować sprawę działalności prezesa OEIT do Sądu KoleŜeńskiego oraz zaproponowała wprowadzenie do nowego Statutu
SEP zapisu o działalności konkurencyjnej.
Podsumowując obrady Prezes SEP podziękował
prezesom Oddziałów za bardzo dobrą działalność
i znakomite wyniki finansowe w I kwartale 2007
roku. Ustalono miejsce i termin następnego posiedzenia Rady na 7-8 września 2007 roku w Zamościu. Posiedzenie Rady poprzedzi dwudniowe
spotkanie prezesów Oddziałów w dniach 5-6
września takŜe w Zamościu. Ostatnim wydarzeniem piątku było spotkanie koleŜeńskie w restauracji „Spichrz”. W sobotni poranek spotkał się Zespół RP ds. Programowych. Zwiedzanie Torunia z
przewodnikiem było ostatnim punktem programu.

Fot. 4 Jedną z atrakcji turystycznych Torunia jest moŜliwość
uczestnictwa w krótkim kursie wypieku pierników. Na pierwszym
planie Sekretarz Generalna SEP Jolanta Arendarska podczas przesiewania mąki.
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znakomitą organizację imprezy.
Seminarium we Wrocławiu
Dziś, czyli 15 maja we Wrocławiu odbywa się
II z cyklu seminariów Ministerstwa Gospodarki
i Stowarzyszenia Elektryków Polskich poświęconych nowemu prawu energetycznemu. Temat
przewodni seminarium to: „System kwalifikacji
w Prawie Energetycznym i jego spójność z systemami kwalifikacji w krajach UE oraz Dyrektywą
2005/36/WE”. Seminarium odbywa się w sali
konferencyjnej Hotelu „Wrocław” przy ul. Powstańców Śląskich 7. Początek o godz. 1200. Podobnie jak w przypadku I seminarium obrady
prowadzić będą Tomasz Kołakowski, redaktor
naczelny „Energetyki” oraz Andrzej Nehrebecki,
redaktor naczelny „Wokół Energetyki”. Po otwarciu seminarium przez prezesa SEP, przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki i prezesa Oddziału
Wrocławskiego zostanie omówiona aktualna sytuacja kształcenia zawodowego w szkolnictwie
średnim i wyŜszym. Przedstawiciel URE dokona
oceny funkcjonowania systemu kwalifikacji
(koszty i korzyści) w zakresie działania URE oraz
jego spójności z systemami kwalifikacji w krajach
UE i dyrektywą 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, a takŜe propozycji
zmian dla zapewnienia tej spójności. W kolejnym
punkcie obrad swoje oceny funkcjonowania systemu oraz propozycje jego zmian przedstawią
przedstawiciele Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Naczelnej Organizacji Technicznej, Urzędu
Dozoru Technicznego, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Izby Gospodarczej Ciepłowników Polskich. Po przerwie obiadowej wystąpią przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, którzy dokonają
oceny propozycji zmian systemu kwalifikacji
zgłoszonych przez NOT i UDT oraz przedstawią
propozycję załoŜeń zmiany systemu kwalifikacji
dla unifikacji z przepisami o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych w UE. Ostatnim punktem seminarium będzie dyskusja, której celem będzie podsumowanie wniosków. Zakończenie seminarium zaplanowano na godzinę 1630. W kilka
dni po seminarium wszyscy uczestnicy otrzymają
drogą elektroniczną kopie wystąpień oraz omówienie przebiegu dyskusji. BliŜszych informacji o
seminarium udziela Oddział Wrocławski SEP.
Kolejne, trzecie juŜ seminarium tego cyklu odbę-
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dzie się w dniu 31 maja (czwartek) w Warszawie
i poświęcone będzie systemom bilansowania.
Cykl seminaryjny zostanie zamknięty debatą podsumowującą, organizowaną wspólnie z Parlamentarnym Zespołem ds. Energetyki. Planowany termin debaty (14 czerwca 2007 r. w Sejmie RP)
moŜe jeszcze ulec zmianie i będzie ustalony
w ciągu kilku najbliŜszych dni.
Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2007
Jutro rozpoczynają się uroczystości centralne
Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. W ramach cyklu imprez
poprzedzających uroczystości centralne w środę
9 maja o godz. 1400 w Domu Dziennikarza odbyła
się debata „Co dalej ze społeczeństwem informacyjnym w Polsce ? Przypomnijmy, Ŝe najwaŜniejsze imprezy Światowego Dnia Telekomunikacji
i Społeczeństwa Informacyjnego w części organizowanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Instytut Łączności oraz przez Polskie Towarzystwo Informatyczne to:
• Jutro w dniu 16 maja (środa):
godz. 1100 - uroczystości w Zespole Szkół nr 37
im. Agnieszki Osieckiej: objęcie patronatem
SEP Technikum Łączności im. Janusza Groszkowskiego w Warszawie, placówki wchodzącej
w skład Zespołu Szkół, godz. 1430 spotkanie
Ministra Transportu z młodzieŜą;
godz. 1100 Sala Koncertowa „Starej Pomarańczarni” w Łazienkach: Program Ogólnopolskiego Forum „Społeczeństwo informacyjne przyszłości – wyzwania dla świata, Europy i Polski”
godz. 1930 Zamek Ujazdowski Wielka Gala
Społeczeństwa Informacyjnego;
• w dniu 17 maja (czwartek):
godz. 930 konferencja Instytutu Łączności „Nowa Telekomunikacja – usługi dla społeczeństwa
informacyjnego”;
godz. 1500 Oficjalna Sesja i uroczysty koktajl
w Politechnice Warszawskiej, podczas którego
zostaną wręczone statuetki, nagrody i wyróŜnienia;
• w dniu 18 maja (piątek)
godz. 1100 IX konferencja Okrągłego Stołu objęta patronatem Marszałka Sejmu RP – Sala Kolumnowa Sejmu RP, od godz. 1400 imprezy plenerowe Instytutu Łączności „Nowy Świat Społeczeństwa Informacyjnego”;
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-4BliŜsze informacje na stronach internetowych
SEP i PTI.
Zapraszamy!
Zebrania, spotkania, konferencje, imprezy
• Podczas zebrania Komitetu Wykonawczego
Eurelu w dniu 4 maja we Frankfurcie podjęto
decyzję o objęciu patronatem Ogólnopolskich
Dni Młodego Elektryka,

•
•

•

•

Fot. 5 Sekretarz Generalny Eurelu Peter Neu podczas posiedzenia
Komitetu Wykonawczego
fot. Jerzy Barglik

• Departament Wychowania i Promocji Obronności MON zwrócił się do SEP o nadesłanie do
końca maja propozycji do planu przedsięwzięć
na rzecz obronności państwa.
• Oddział Krakowski SEP opracował i przekazał
do Małopolskiego Kuratora Oświaty uwagi
i wnioski dotyczące "Programu działań w zakresie rozwoju szkolnictwa zawodowego".
• W środę 9 maja Prezes SEP spotkał się w Biurze SEP z Prezesem Stowarzyszenia Polskich
Energetyków prof. Mieczysławem Poniewskim.
• Tego samego dnia Prezes SEP złoŜył wizytę
prof. Stanisławowi Bolkowskiemu z okazji
imienin, które przypadały poprzedniego dnia.
• Tego samego dnia w godzinach wieczornych
Prezes SEP spotkał się w siedzibie Philips Polska z prezesem Bogdanem Rogalą, a następnie
odbył dłuŜszą rozmowę z dyrektorem handlowym Philips Lighting Poland SA Romualdem
Wojtkowiakiem. Spotkanie zorganizowano z
inicjatywy prezesa Oddziału Lubelskiego SEP
Jacka Woźniaka.
• W dniu 10 maja w ramach Studenckiej Sesji
Naukowej AGH członkowie Koła Naukowego
Elektroenergetyków oraz Studenckiego Koła
SEP nr 19 zaprezentowali 22 referaty. Jednym
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•

z laureatów I nagrody została Karolina Pyclik
pełniąca funkcję Prezesa Koła SEP i członka
Ogólnopolskiej Rady Studenckich Kół SEP.
W dniach 9-11 maja w Kazimierzu Dolnym
odbyła się konferencja na temat rynku energii.
Współorganizatorem był Oddział Lubelski SEP.
W przeddzień zebrania Rady Prezesów w dniu
10 maja prezes SEP spotkał się w Toruniu z
członkiem Zarządu Apatora ds. marketingu i
rozwoju Piotrem Skrzyńskim. W spotkaniu
uczestniczyła prezes Oddziału Toruńskiego
SEP.
11 maja wiceprezes SEP Zenon Stodolski wziął
udział w konferencji „Doświadczenia w budowie i eksploatacji sieci izolowanej średniego i
niskiego napięcia” w Busku-Zdroju. Prezes SEP
przesłał na ręce prezesa koła Andrzeja Wadowskiego list do uczestników konferencji.
Tego samego dnia prezes SEP spotkał się w
siedzibie toruńskiego oddziału firmy ENERGA
z Romanem Kuczkowskim, byłym dyrektorem
Zakładu Energetycznego Toruń, opiekunem Archiwum Historycznego Elektroenergetyki Polskiej, a następnie z dyrektorem ds. dystrybucji
Krzysztofem Dmochem. W spotkaniach uczestniczył członek ZG SEP Janusz Borowski.
W dniu 12 maja odbyło się I posiedzenie kapituły Funduszu Stypendialnego SEP.
W dniach 13-14 maja Sekretarz Generalna SEP
Jolanta Arendarska uczestniczyła w spotkaniu
sekretarzy generalnych stowarzyszeń naukowotechnicznych NOT.
Członek ZG SEP Marek Grzywacz weźmie
udział w dn. 18 maja we Włoszczowej w seminarium zorganizowanym z okazji załoŜenia koła
SEP przy ZPUE Włoszczowa. Prezes SEP wystosował list do dyrektora firmy Bogusława
Wypychewicza.
W dniach 22-24 maja w Poznaniu odbędą się
Międzynarodowe Targi Energetyczne Expopower 2007, objęte patronatem SEP. Czynne będzie stoisko Stowarzyszenia obsługiwane przez
Oddział Poznański SEP. W drugim dniu imprezy wystawienniczej, czyli w dniu 23 maja odbędzie się konferencja „Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia” organizowana przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, Oddział Poznański SEP i Apator SA.
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