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Gdańskie Dni Elektryki 2008
W dniach 19-20 listopada 2008 r Oddział Gdański
SEP zorganizował w Domu Technika w Gdańsku
XXXIII Gdańskie Dni Elektryki. Impreza ta stanowiła doskonałą, dodatkową okazję do przypomnienia o 100 rocznicy urodzin jednego z twórców Polskiej elektrotechniki, członka honorowego SEP
prof. Stanisława Szpora, a także o fakcie, że Stowarzyszenie Elektryków Polskich obchodzi cały rok
2008 jako rok Szpora. XXXIII Gdańskie Dni Elektryki odbywały się tym razem pod hasłem: „Innowacje i bezpieczeństwo w instalacjach, sieciach i
aparatach elektrycznych”. Gospodarzem imprezy
był prezes O. Gdańskiego SEP Stanisław Maciej
Dąbrowski, a SEP reprezentowali m.in. członek ZG
SEP Andrzej Wawrzyński oraz członek honorowy
SEP prof. Jacek Marecki. W skład Rady Sesji
otwierającej Dni wchodzili m.in.: wojewoda pomorski Roman Zaborowski, marszałek województwa pomorskiego Jan Kozłowski, dziekan Wydziału
Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej prof. Kazimierz Jakubiuk, dziekan Wydziału
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej prof. Krzysztof Goczyła, dziekan Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej
prof. Janusz Mindykowski, prezes zarządu firmy
ENERGA SA Mirosław Bieliński, prezes zarządu
firmy ENERGA-OPERATOR SA Leszek Nowak.
Wygłoszono szereg interesujących referatów, czynna była wystawa firm współpracujących z oddziałem Gdańskim SEP. Stoisko SEP obsługiwane było
przez Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw
SEP. Szersza relacja z tej bardzo udanej imprezy
ukaże się w przyszłorocznym, styczniowym numerze biuletynu informacyjnego i naukowotechnicznego „Spektrum”.

Fot. 1. Na stoisku SEP w Gdańsku można było nabyć wydawnictwa
stowarzyszeniowe
fot. Jarosław Cyrynger

IX Olimpiada EUROELEKTRA
W dniu 14 listopada br. w około 100 szkołach
ponadgimnazjalnych całej Polski ponad 2000
uczniów wzięło udział w I etapie XI Olimpiady
Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA.
Olimpiada organizowana jest przez Oddział Bydgoski Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W
grupie elektrycznej uczniowie odpowiadali na 16
pytań testowych, a w grupie elektronicznej na 15
pytań – powiedziała dla „Infosepika” wiceprzewodnicząca Komitetu Głównego EUROELEKTRY mgr inż. Zofia Miszewska z Oddziału Bydgoskiego SEP. Jak już wspomniano wcześniej
siedziba Komitetu Głównego Olimpiady mieści
się w Oddziale Bydgoskim Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a także w tamtejszym Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym. Nowym
przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady został dr hab. inż. Andrzej Borys z tej uczelni.
II okręgowy stopień EUROELEKTRY –odbędzie
się w dniu 15 stycznia 2009 r. w Białymstoku,
Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Lublinie,
Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie i Wrocławiu. Zawody finałowe zaplanowano na 19
marca, a ich organizacji podjął się Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej. Także we
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uroczyste ogłoszenie wyników i zakończenie imprezy. Jak co roku laureaci olimpiady będą
przyjmowani na studia w uczelniach technicznych, zaś w swoich szkołach ponadgimnazjalnych zwolnieni zostaną z części egzaminu zawodowego. Tradycyjnie w EUROELEKTRZE wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Energetycznych w Lublinie im. prof. Kazimierza Drewnowskiego. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu
czuwała tam komisja w składzie: Piotr Kurant –
przewodniczący, Anna Smolińska i Wojciech
Modzelewski.

wyrazili gotowość do recenzowania artykułów
publikowanych na łamach „Energetyki”. W zebraniu uczestniczył prezes SEP Jerzy Barglik, który
jest członkiem Rady Programowej czasopisma.
Posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej
W dniu 24 listopada br. w Biurze SEP w Warszawie
odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej. Zebraniu przewodniczył przewodniczący GKR
Tomasz Kołakowski. Sekretarz Generalna SEP
Jolanta Arendarska przedstawiła informację m.in. o:
działalności merytorycznej i finansowej w trzech
kwartałach br. agend gospodarczych SEP, stanie
osobowym i pracach rad nadzorczych tych agend,
stanie finansów stowarzyszenia, postępie prac nad
ustaleniem prawa własności SEP do budynku, w
którym mieszczą się laboratoria BBJ-SEP.

Fot. 2. I etap – szkolny XI Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA w Zespole Szkół Energetycznych w Lublinie im. prof. Kazimierza Drewnowskiego. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa
Anna Smolińska i Wojciech Modzelewski,
fot. Bożena Jarmuł

Rada Programowa „Energetyki”
W dniu 20 listopada br. w Rybaczówce, w Elektrowni Łaziska odbyło się posiedzenie Rady Programowej miesięcznika SEP „Energetyka”. Prowadził je przewodniczący Rady Klemens Ścierski
(aktualnie doradca ministra gospodarki). Podczas
posiedzenia poszerzono skład Rady Programowej o
prof. Tadeusza Chmielniaka z Politechniki Śląskiej
w Gliwicach. Redaktor naczelny „Energetyki” Tomasz Kołakowski omówił sytuację czasopisma w
2008 r. Wymienił również inne pozycje wydawnicze wydane w tym roku przez Oficynę Wydawniczą
„Energia”. Następnie przedstawił przewidywania
dotyczące roku 2009. Po wystąpieniu redaktora
naczelnego wywiązała się dyskusja, w której wzięli
udział wszyscy uczestnicy posiedzenia. Szczególnie
wiele miejsca w dyskusji poświęcono tematowi
podjęcia starań o umieszczenie „Energetyki” na
tzw. liście filadelfijskiej. Stwierdzono, iż będzie to
proces długotrwały i wymagający wielu szczegółowych ustaleń. Obecni na zebraniu profesorowie
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Fot. 3. Zebranie GKR SEP,

fot. Stanisław Szałapak

Omówiony także został, przygotowany przez przewodniczącego GKR Tomasza Kołakowskiego,
projekt oceny działalności ZG SEP za 2007 r. w
świetle raportu ZG SEP oraz wyników kontroli
GKR. Dokument został opublikowany na stronie
internetowej SEP. Kolejne zebranie GKR odbędzie
się w dniu 16 grudnia 2008 r oku Biurze SEP
I spotkanie Komitetu Honorowego ŚDTiSI ′09
W dniu 26 listopada br. w Ministerstwie Infrastruktury odbyło się spotkanie inauguracyjne Komitetu
Honorowego Światowego Dnia Telekomunikacji i
Społeczeństwa Informacyjnego 2009 r. Obrady
otworzył minister infrastruktury Cezary Grabarczyk. Przedstawił on informację o działalności
ministerstwa i najbliższych planach tego resortu.
Zasadniczą część spotkania Komitetu Honorowego
poprowadził prezes SEP Jerzy Barglik, który obszernie omówił ramowy program obchodów”. Wystąpienie to było ilustrowane prezentacją komputerową.
9 grudnia 2008 r.
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Fot. 4. Od lewej: minister infrastruktury Cezary Grabarczyk i prezes
SEP Jerzy Barglik,
fot. Piotr Pastuszak

Punkt
dotyczący
Konferencji
Naukowo-Technicznej oraz Międzyuczelnianej Konferencji
Studentów uszczegółowiła sekretarz generalna SEP
Jolanta Arendarska, podkreślając aspekt trójpokoleniowości tego wydarzenia. Zwróciła także uwagę na
planowany, znaczny i czynny udział młodzieży w
przyszłorocznych obchodach, co daje zaproszonym
na imprezy przedstawicielom przemysłu okazję do
nawiązania kontaktów z potencjalnymi pracownikami. Wizję X Konferencji Okrągłego Stołu nakreślił prezes Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji Andrzej Wilk. Zgodnie z proponowanym hasłem
X KOS kwestia szeroko rozumianego bezpieczeństwa będzie dominowała w dyskusji panelowej
przyszłorocznej konferencji. Padła również propozycja zorganizowania wystawy telekomunikacyjnego sprzętu wojskowego i nawiązania kontaktu z
firmą BUMAR. W dyskusji senator Piotr Wach
pochwalił inicjatywę i działania SEP na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce.
Zwrócił uwagę na następujące aspekty bezpieczeństwa: międzynarodowe, narodowe, społeczne, indywidualne i bankowe bezpieczeństwo informacyjne. Wojciech Hałka, prezes Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji zaproponował zajęcie się
bardzo istotnym, w tematyce bezpieczeństwa, problemem dzieci w cyberprzestrzeni. Krzysztof Szubert, przewodniczący Komisji ds. Informatyki,
Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego
BCC, przedstawił działania KRESI i poparcie dla
działań SEP dla rozwoju SI w Polsce. Prof. Władysław Wieczorek, prorektor Politechniki Warszawskiej zadeklarował zarówno swój, jak i udział studentów w organizacji obchodów. Wojciech Arkuszewski, doradca prezesa Polkomtelu poruszył kwe-
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stię problemów związanych z wprowadzeniem do
Polski G-4 oraz perspektywy rozwoju tej techniki w
naszym kraju. Olgierd Hryniewicz, dyrektor Instytutu Badań Systemowych PAN przedstawił problem
deficytu młodych pracowników naukowych z dziedziny informatyki, którzy ze względu na niskie
wynagrodzenia sektora naukowego wybierają pracę
w prywatnych firmach. Jakub Kubalski, student
prawa Uniwersytetu Warszawskiego podzielił pogląd o konieczności zajęcia się problemem bezpieczeństwa i zadeklarował chęć współpracy przy
organizowaniu przyszłorocznych obchodów ŚDTiSI. Prezes SEP podsumował dyskusję i po akceptacji, obecnych na spotkaniu, członków Komitetu
Honorowego zatwierdzono program obchodów
ŚDTiSI ′09.
I
Spotkanie
Komitetu
Programowo-Organizacyjnego Kongresu Elektryki Polskiej
W dniu 27 listopada, w Politechnice Warszawskiej,
na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych
odbyło się pierwsze zebranie Komitetu Programowo-Organizacyjnego Kongresu Elektryki Polskiej
(KP-O KEP), organizowanego przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich w ramach obchodów 90lecia SEP. Zebranie prowadził przewodniczący
Komitetu prof. Andrzej Jakubiak z Instytutu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej. Obecny
był prezes SEP prof. Jerzy Barglik.

Fot. 5. Od lewej: sekretarz generalna SEP Jolanta Arendarska, prezes
SEP Jerzy Barglik i przewodniczący Komitetu Programowo-Organizacyjnego
ŚDTiSI
prof.
Andrzej
Jakubiak,
fot. Stanisław Szałapak

Sekretarz generalna SEP Jolanta Arendarska
przedstawiła wstępną propozycję działań organizacyjnych. Kongres odbędzie się w Auli
Głównej Politechniki Warszawskiej w dniach 14 września 2009 r. W czasie tych 3 dni roboczych ma odbyć się 12 sesji tematycznych, którym towarzyszyć będzie wystawa firm. Przewi9 grudnia 2008 r.
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– osób związanych z szeroko rozumianą elektryką. Udział w dyskusji wzięli wszyscy obecni
na zebraniu członkowie Komitetu Organizacyjnego: Janusz Drużycki – sekretarz Komitetu
Organizacyjnego kongresu, Jacek Baurski z
Komitetu Energetyki Jądrowej, Michał Gajda –
student, przewodniczący Samorządu Studentów
Politechniki Warszawskiej oraz Kamil Misztal –
student, przewodniczący Koła Naukowego
Energetyków PW, prof. Mieczysław Hering z
Instytutu Elektroenergetyki PW, Andrzej Marusak z Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, Janusz Okólski – dyrektor Biura Badawczego ds. Jakości SEP, Jerzy Słowikowski –
przewodniczący Sekcji Przemysłu Elektrotechnicznego SEP oraz Stefan Wójtowicz dyrektor
ds. naukowych Instytutu Elektrotechniki. Zaakceptowany został harmonogram prac nad organizacją kongresu. Ustalono, że każdy członek
KP-O KEP do dnia 5 grudnia br. zgłosi swoje
uwagi do przedstawionych podczas spotkania
założeń programu, II spotkanie KP-O KEP odbędzie się w dniu 11 grudnia br. o godz. 14:00,
w sali nr 117 Wydziału Elektroniki i Technik
Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
Oddziały, koła, sekcje, komitety, komisje
• Szkolne koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Zespole Szkół Energetycznych im. prof.
Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie przygotowało stoisko na Lubelskich Targach Energetycznych ENERGETICS. Targi odbyły się w
dniach 13-15 listopada 2008 r. w Centrum Targowo-Wystawienniczym w Lublinie. Wystrój
stoiska nieco odbiegał od pozostałych, gdyż
przedstawiał zabytkową aparaturę kontrolno-pomiarową. Niemniej szanowanie tradycji
technicznych znalazło uznanie w oczach komisji
konkursowej i zostało nagrodzone Pucharem
Prezydenta Miasta Lublin. Szczególne podziękowania za ten sukces należą się Andrzejowi
Żuchowskiemu – „kustoszowi” szkolnego muzeum oraz Annie Smolińskiej – prezes szkolnego koła SEP. Targi objęte były patronatem Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenie Elektryków
Polskich.
• W Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu w
dniach 18-19 listopada 2008 r. odbyło się zorganizowane przez Oddział Poznański SEP XI
Sympozjum z cyklu „Współczesne urządzenia
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•

oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne” pt. „Integracja instalacji
technicznych w budynkach”. Szersza informacja
w kolejnym Infosepiku, a program konferencji
można znaleźć na stronie internetowej Oddziału
pod adresem www.sep.poznan.pl.
W dniu 21 listopada br. w Centrum Seminaryjnym Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej odbyło się wspólne zebranie Polskiego Komitetu Inżynierii Biomedycznej SEP oraz
komisji Inżynierii Biomedycznej Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki
Obrazowej PAN. Zebranie prowadził przewodniczący komitetu prof. Tadeusz Pałko. Dr inż.
Piotr Bogrodzki wygłosił referat pt. „Obrazowanie funkcjonalne – trendy i perspektywy
rozwoju”. W spotkaniu wziął udział dziekan
Wydziału Mechatronik PW prof. Krzysztof Lewenstein.

Fot. 6. Zebranie Polskiego Komitetu Inżynierii Biomedycznej SEP połączone z zebraniem komisji Inżynierii Biomedycznej Komitetu Fizyki
Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN prowadzi
przewodniczący komitetu prof. Tadeusz Pałko fot. Stanisław Szałapak

Fot. 7. Uczestnicy zebrania Polskiego Komitetu Inżynierii Biomedycznej
SEP w Centrum Seminaryjnym Wydziału Mechatroniki
fot. Stanisław Szałapak

9 grudnia 2008 r.
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W dniu 25 listopada.br. w Biurze SEP w Warszawie odbyło się zebranie Centralnej Komisji
Odznaczeń i Wyróżnień SEP. Rozpatrzono na
nim wnioski odznaczeń i wyróżnień, które zostaną wręczone na spotkaniu świątecznonoworocznym SEP 16 grudnia w Warszawskim
Domu Technika. Rozpatrzono regulaminy
nadawania medalu 90-lecia SEP oraz godności
członka honorowego SEP. Pod nieobecność
prof. Stanisława Bolkowskiego zebranie prowadził wiceprzewodniczący Aleksy Kuźnik.

•

eksploatacją urządzeń i instalacji. W części posiedzenia wziął udział prezes SEP Jerzy Barglik
W dniu 28 listopada br. odbyło się zebranie
Prezydium Sekcji Radiotechniki SEP poświęcone przygotowaniom do konferencji o prof. Stefanie Manczarskim i tematyce zagadnień pola
elektromagnetycznego; planowanej na maj
2009 r.

Fot. 9. W środku dr inż. Jan Strzałka, przewodniczący Centralnej Komisji
Uprawnień Zawodowych i Specjalizacji Zawodowej Inżynierów SEP,
fot. Stanisław Szałapak
Fot. 8. Zebranie Centralnej Komisji Odznaczeń i Wyróżnień SEP, stoją
zastępca sekretarz generalnej SEP Małgorzata Gregorczyk i wiceprzewodniczący komisji Aleksy Kuźnik
fot. Stanisław Szałapak

•

•

W dniu 26 listopada br. w Biurze SEP odbyło
się zebranie Centralnej Komisji Historycznej
SEP, któremu przewodniczył Jan Jagoda. Po raz
kolejny zostały omówione przygotowania do
obchodów 90-lecia SEP, w tym wydanie monografii 90-lecia stowarzyszenia.
W dniu 27 listopada br. w Biurze SEP w Warszawie, przy bardzo dobrej frekwencji odbyło
się
doroczne
zebranie
informacyjnosprawozdawcze Centralnej Komisji Uprawnień
Zawodowych i Specjalizacji Zawodowej Inżynierów SEP. Zebranie prowadził przewodniczący Komisji, prezes Oddziału Krakowskiego SEP
Jan Strzałka. Przyjęto wstępne sprawozdanie z
działalności komisji w 2008 r. oraz plan pracy i
preliminarz na rok 2009. Omówiono problemy
funkcjonowania komisji kwalifikacyjnych SEP
oraz sprawy organizacji XI seminarium. Ustalono termin seminarium na dzień 13 marca 2009 r.
Została podjęta decyzja o opracowaniu nowego
projektu rozporządzenia ministra gospodarki w
sprawie szczegółowych zasad sprawdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się
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• W dniu 28 listopada br. odbyło się zebranie Prezydium Sekcji Radiotechniki SEP poświęcone
przygotowaniom do konferencji o prof. Stefanie
Manczarskim i tematyce zagadnień pola elektromagnetycznego; planowanej na maj 2009 r.
• W dniu 3 grudnia w Łodzi odbyło się zebranie
Centralnej Sekcji Energetyki Odnawialnej i
Ochrony Środowiska SEP
• Oddział Zamojski SEP zorganizował w dniach
4-5 grudnia 2008 roku konferencję „Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej oraz biopaliw
szansą dla regionu”. W pierwszym dniu udział
w niej wzięła sekretarz generalna SEP Jolanta
Arendarska, która przekazała okolicznościowy
adres gratulacyjny od prezesa SEP. W seminarium uczestniczyło ok. 40 osób. Prezes Oddziału Marek Chmielewski odczytał list od Ministra
Gospodarki. Obecni byli przedstawiciele większości gmin lubelskich oraz prezydent Zamościa
i wicemarszałek województwa, co świadczy o
zainteresowaniu tematyką ze strony samorządów lokalnych oraz władz województwa. Była
bardzo ożywiona dyskusja. Szersza relacja w nr
1/2009 biuletynu Spektrum.
Jolanta Arendarska
• W dniu 5 grudnia br. odbyły się uroczystości
jubileuszu 30-lecia Oddziału Skierniewickiego
SEP. Oddział powstał 2 czerwca 1977 r, a
9 grudnia 2008 r.
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pierwszym prezesem Oddziału został wybrany
Tadeusz Murgrabia. Obecnie prezesem Oddziału jest Tadeusz Bednarek. Tradycyjnym już prezentem jubileuszowym od ZG SEP jest okolicznościowy baner Oddziału. Ze względu na nagłą
niedyspozycję wiceprezesa SEP Zenona Stodolskiego, który nie mógł uczestniczyć w spotkaniu
jubileuszowym baner zostanie przekazany podczas najbliższego zebrania Rady Prezesów w
dniu 16 grudnia w Warszawie.
Tego samego dnia w zajeździe TUR pod Ciechanowem odbyło się spotkanie jubileuszowe
Oddziału Ciechanowskiego SEP. Oddział Ciechanowski powstał w dniu 21 grudnia 1978 r.
Pierwszym prezesem Oddziału został wybrany
Janusz Łaszczyk. W uroczystościach jubileuszowych wzięła udział sekretarz generalna
SEP Jolanta Arendarska, która przekazała adres
okolicznościowy prezesa SEP oraz baner Oddziału - prezent od ZG SEP. W spotkaniu wzięło udział ok. 100 osób, w tym prezydent Ciechanowa, dyrektorzy trzech szkół średnich zawodowych oraz dziekan szkoły wyższej inżynierskiej. W swoim wystąpieniu prezes oddziału
mówił o tradycji stowarzyszenia, historii oddziału oraz działaniach na najbliższe lata, które
skupiają się na współpracy z młodzieżą. W spotkaniu uczestniczyli: prezesi oddziałów z Płocka i Ostrołęki oraz przedstawicielka Oddziału
Warszawskiego SEP. Szersza relacja z uroczystości jubileuszowych w Ciechanowie i Skierniewicach w nr 1/2009 biuletynu „Spektrum”.

Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Warszawie odbyło się spotkanie literackie, na którym Henryka Alina Piasecka byłą wieloletnia
pracowniczka Biura SEP, w gronie przyjaciół,
zaprezentowała swój, wydany właśnie przez
COSiW SEP, tomik poetycki pt. „Słowem malowane”; (o tomiku i pani Piaseckiej pisaliśmy
w poprzednim numerze „Infosepika”).

Fot. 10. Poetyckie spotkanie w gronie przyjaciół. W środku z kwiatami
Henryka Alina Piasecka,
fot. Stanisław Szałapak

•

•

Jolanta Arendarska

Jednym zdaniem
• W dniu 12 listopada br. prezes SEP Jerzy Barglik spotkał się z prezesem ABB Sp. z o.o. Mirosławem Gryszką; tematem spotkania było
omówienie spraw obustronnej współpracy, a
także przygotowań do Kongresu Elektryki Polskiej.
• W dniu 13 listopada po trwającej od lutego
2008 r. korespondencji Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy zarejestrował statut SEP w wersji
uchwalonej na NWZD w Warszawie w grudniu
2007 roku; Na naszą prośbę wydany został również potwierdzony przez Sąd Gospodarczy KRS
odpis statutu SEP, który znajduje się w Biurze
SEP (Statut SEP opublikowany jest na stronie
internetowej SEP).
• W dniu 17 listopada w salce konferencyjnej
Centralnego Ośrodka Szkolenia i Wydawnictw
INFOSEPIK nr 64-65
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Prezes SEP Jerzy Barglik wystosował adres
gratulacyjny do nowo wybranego prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa prof. Wiesława Blaschke.
W dniu 19 listopada br. w Galerii Porczyńskich
w Warszawie, w konferencji „Energia odnawialna i efektywność energetyczna w walce ze
zmianami klimatu” – w imieniu sekretarz generalnej SEP Jolanty Arendarskiej – udział w konferencji wzięła kierowniczka Działu Ogólnotechnicznego SEP Anna Wójcikowska.
Stowarzyszenie Elektryków Polskich zarejestrowało, w Sądzie Okręgowym w Warszawie
VII w Wydziale Cywilnym Rejestrowym, nowy,
dwunasty tytuł prasowy: „Audyt Energetyczny”; pierwszy numer czasopisma ma ukazać się
wiosną 2008 r.; na pierwszego redaktora naczelnego czasopisma proponowany jest pracownik COSiW SEP Lech Dziewierz,
W dniu 20 listopada br. redaktor-koordynator
SEP Stanisław J. Szałapak wziął udział w konferencji prasowej, w restauracji Dekanata przy
ul. Marszałkowskiej w Warszawie, zorganizowanej przez firmę INTERsoft Sp. z o.o. z Łodzi,
która zaprezentowała swój nowy produkt: program ArCADia-TERMO – do kompleksowych
obliczeń cieplnych budynku (certyfikat energe9 grudnia 2008 r.

-7tyczny, audyt energetyczny, bilans cieplny budynku); w konferencji wzięli udział dziennikarze z następujących czasopism: „Murator”, „Doradca Energetyczny”, „Przegląd”, „Przegląd
Techniczny”, „Energia i Budynek”, „Puls Biznesu”, „Izolacja”.

•

•

•

Fot. 11. Jarosław Chudzik – prezes INTERsoftu przedstawia nowy produkt
firmy program Arkadia,
fot. Stanisław Szałapak

•

okazji jubileuszu 55-lecia służb BHP w energetyce.
W dniu 24 listopada br. sekretarz generalna SEP
Jolanta Arendarska spotkała się w Głównym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych z
przedstawicielami tego urzędu – tematem spotkania była sprawa ochrony danych osobowych
w związku z przygotowaniem przez SEP nowych legitymacji członkowskich.
W tym samym dniu w sali balowej hotelu WESTIN w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom XII Konkursu Polski
Produkt Przyszłości, organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
W dniu 27 listopada br. prezes SEP Jerzy Barglik spotkał się z Klausem Hartmannem – dyrektorem generalnym Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., tematem spotkania była sprawa
programu obustronnej współpracy na lata 20092010 i przygotowań do Kongresu Elektryki Polskiej.
Tego samego dnia w salce konferencyjnej Centralnego Ośrodka Szkolenia i Wydawnictw SEP
odbyło się spotkanie w sprawie wspólnego
przedsięwzięcia wydawniczego COSiW SEP i
Wydawnictw Naukowo-Technicznych – poradnika energetyka profesjonalisty, dotyczącego
elektryczności, ciepłownictwa i gazownictwa
(ECG); do druku przygotowano pierwszy zeszyt
pt. „Uprawnienia zawodowe dla elektryków”,
którego autorem jest dr inż. Jan Strzałka.

Fot. 12 W konferencji prasowej zorganizowanej przez łódzką firmę INTERsoft w Warszawie wzięli udział dziennikarze z następujących redakcji: „Murator”, „Doradca Energetyczny”, „Przegląd”, „Przegląd
Techniczny”, „Energia i Budynek”, „Puls Biznesu”, „Izolacja”, fot. Stanisław Szałapak

•

•

Prezes SEP Jerzy Barglik uczestniczył w początkowej części obrad XXXI Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Przemysłu Hutniczego w Polsce odbytego w
dniu 25 listopada br. w Domu Technika w Katowicach oraz przekazał okolicznościowy adres
gratulacyjny z życzeniami owocnych obrad.
Członek ZG SEP Andrzej Ciepły uczestniczył w
dniach 26-27 listopada br w Bielsku-Białej w
konferencji „Bezpieczeństwo pracy w energetyce” zorganizowanej przez ZIAD Bielsko-Biała z
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Fot. 13. W środku autor pierwszego zeszytu, prezes O. Krakowskiego
SEP dr inż. Jan Strzałka, po prawej zastępca redaktora naczelnego WNT
Robert Sypek, po prawej redaktor-koordynator SEP Stanisław Szałapak,
fot. Grażyna Pieśniewska

• W dniu 28 listopada br. w Sali Kongresowej w
Warszawie odbyła się uroczysta gala z okazji
Święta Kolejarza, w imieniu prezesa SEP udział

9 grudnia 2008 r.

-8w niej wzięła sekretarz generalna SEP Jolanta
Arendarska.
• Kandydatem Stowarzyszenia Elektryków Polskich na prezesa Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT zgłoszonym oficjalnie w dniu 30 listopada 2008 do Komisji Wyborczej jest członek honorowy SEP prof. Andrzej Zieliński, na funkcję wiceprezesa kandyduje członek ZG SEP Zbigniew Lange, zebranie
sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się w najbliższy czwartek 11 grudnia 2008.
• W dniu 2 grudnia br. odbyło się, zorganizowane
przez Głównego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, otwarte seminarium naukowe poświęcone problematyce granic ochrony danych
osobowych w stosunkach pracy; w imieniu prezesa SEP udział w nim wziął radca prawny SEP
Jacek Beli.
• W dniu 3 grudnia br. w GUS wykład pt. „Badania statystyczne nauki, techniki i innowacji – historia i perspektywy” wygłosił prof. Benoit Godin – wybitny naukowiec z Kanady; w imieniu
prezesa SEP udział w nim wziął Bogusław Muszyński.
• W dniu 3 grudnia br. prof. Tadeusz Kaczorek z
Politechniki Warszawskiej otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej; prezes
SEP Jerzy Barglik wystosował okolicznościowy
adres gratulacyjny, który wręczył wyróżnionemu prezes O. Łódzkiego SEP prof. Franciszek
Mosiński.
• W tym samym dniu sekretarz generalna SEP
Jolanta Arendarska wzięła udział w walnym
zgromadzeniu członków Koła Naukowego
Energetyków Politechniki Warszawskiej.
• W dniu 5 grudnia, w imieniu sekretarz generalnej SEP redaktor-koordynator SEP Stanisław
Szałapak wziął udział w konferencji prasowej
Partii Zieloni 2004 (jest to część Europejskiej
Partii Zielonych); na której Irena Kołodziej i
Bartłomiej Kozek przedstawili przygotowaną
przez partię propozycję stołecznej polityki klimatycznej, w tym polityki rozwoju transportu,
energetyki oraz wykorzystania Internetu w Warszawie.
• W dniu 8 grudnia br. prezes SEP Jerzy Barglik
oraz redaktor naczelny „Energetyki” Tomasz
Kołakowski wzięli udział w Hotelu „Monopol”
w Katowicach w uroczystej prezentacji strategii
Grupy Tauron Polska Energia SA
INFOSEPIK nr 64-65

Fot. 14. Konferencję prasową prowadzą Irena Kołodziej i Bartłomiej i
Bartłomiej Kozek,
fot. Stanisław Szałapak

•

•

Tego samego dnia sekretarz generalna SEP
Jolanta Arendarska wzięła udział w występie
Zespołu NORA, zorganizowanym w Zespole
Szkól nr 37 im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie.
Także w dniu 8 grudnia w Katowicach odbyło
się zebranie delegatów terenowych jednostek
organizacyjnych SEP województwa śląskiego
podczas którego prezes SEP Jerzy Barglik w
głosowaniu tajnym został wybrany przedstawicielem tych jednostek do Rady Krajowej FSNT
NOT.

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY SEP

Fot. 15 Siedziba firmy ELTRANS w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 11

ELTRANS Sp. z o.o. jest członkiem wspierającym SEP od szeregu lat. Firma jest wiodącym
dystrybutorem wyrobów z branży elektroenergetycznej i elektrotechnicznej. Realizuje dostawy dla: górnictwa, elektroenergetyki zawodowej, kolei, hutnictwa, firm wykonawczych oraz
klientów indywidualnych. ELTRANS Sp. z o.o.
była jednym z inicjatorów powołania Unii Hurtowni Elektrycznych EL-Plus. Szersza informacja o firmie ukaże się w nr 1/2009 biuletynu
„Spektrum”.
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