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Nowelizacja prawa energetycznego
Proces nowelizacji prawa energetycznego wszedł na
początku grudnia w decydującą fazę. W środę
2 grudnia 2009 r. Sejm RP uchwalił rządowy projekt
ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz
o zmianie innych ustaw i przekazał dokument do
Senatu. Uchwalony dokument nie przewiduje zmian
zapisu artykułu 54 dotyczącego okresowości uprawnień kwalifikacyjnych. Pełny tekst ustawy można
znaleźć na stronie internetowej Sejmu pod adresem
http://orka.sejm.gov.pl/projustall6.htm.
Przypominamy, że uchwalenie zmian w prawie
energetycznym wiąże się z dostosowaniem naszych
uregulowań prawnych do wymagań unijnych. W dniu
3 grudnia 2009 r. przewodniczący Senackiej Komisji
Gospodarki Narodowej senator Jan Wyrowiński
przesłał na adres Stowarzyszenia zaproszenie dla
prezesa SEP Jerzego Barglika na posiedzenie Komisji. Zebranie Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej poświęcone będzie w całości rozpatrzeniu
ustawy sejmowej i odbędzie się w dniu 9 grudnia
o godz. 12.30. Najbliższe 46. posiedzenie Senatu RP
zaplanowano na trzy dni od 16 do 18 grudnia 2009 r.
Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych
Jutro minie 6 lat od utworzenia Muzeum Energetyki
w Łaziskach Górnych. Placówka ta została lokalizowana w przeznaczonej do likwidacji starej rozdzielni 60 kV położonej na terenie Elektrowni Łaziska. Utworzenie muzeum stało się możliwe dzięki
zgodnemu współdziałaniu władz Elektrowni i grona
pracowników, z których niemal wszyscy rekrutowali
się z prężnie działającego koła SEP nr 4 przy Elektrowni. W organizację Muzeum Energie-tyki zaangażowali się działacze koła SEP nr 4 przy Elektrowni Łaziska. W swojej kolekcji muzeum po-siada
między innymi: najmniejszą książkę świata
o energetyce, oryginalna żarówkę wykonaną według
technologii Edisona, turbinę z generatorem z 1941 r.,
przedwojenny licznik energii na monety i wiele innych, bardzo ciekawych eksponatów. Muzeum, będące jednym z ciekawszych obiektów na trasie zabytków technicznych Górnego Śląska, odwiedziło

do tej pory ponad 25 000 osób. Informacje o obiekcie
można znaleźć na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Energetyki pod adresem: www.muzeumenergetyki.pl. Zachęcając do
odwiedzenia Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych informujemy, że zwiedzanie placówki jest
bezpłatne, zalecane jest jednak wcześniejsze umówienie terminu.

Oddziały, koła, sekcje, komitety, komisje
• W nr 24 Przeglądu Technicznego z dnia 22 listopada 2009 r. zamieszczona została krótka
notka biograficzna Jacka Szydłowskiego, prezesa Oddziału Radomskiego SEP, kandydata do
tytułu Złotego Inżyniera 2009.
• W dniu 1 grudnia 2009 r. w Gliwickim Domu
Technika odbyło się seminarium techniczne
zorganizowane przez Koło nr 9 przy współudziale Oddziałowej Sekcji Energetyki. Tematem
seminarium były „Badania diagnostyczne, jako
element procesu odbioru nowych linii kablowych”. Obecni wsłuchali referatu Piotra Baszczoka, poświęconego w całości wdrażaniu w
spółce dystrybucyjnej nowoczesnych metod
diagnostyki linii kablowych średniego napięcia.
Prezentacje można znaleźć na stronie internetowej Oddziału pod adresem www.sep.gliwice.pl.
Atrakcją seminarium była możliwość dokonania
oględzin przewoźnego laboratorium do pomiaru
kabli które zjechało na podwórze NOT. Można
było także porozmawiać z obsługą tego laboratorium i pooglądać wyniki pomiarów kabli.
Informacja ze strony internetowej Oddziału Gliwickiego SEP

•

W dniu 3 grudnia 2009 r. w sali B Warszawskiego Domu Technika z udziałem ok. 100 osób
odbyła się konferencja naukowo-techniczna
„Elektroenergetyka wiatrowa i zasobniki energii” zorganizowana wspólnie przez FSNT NOT
oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich.
Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego
konferencji był Henryk Gładyś, członek Zarządu
Oddziału Warszawskiego SEP, prezes koła nr
206 i równocześnie przewodniczący Komitetu
Gospodarki Energetycznej FSNT NOT. Przy
organizacji imprezy współpracowała Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Otwarcia
konferencji dokonali wspólnie: prezes FSNT
NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny oraz wiceprezes SEP Zenon Stodolski.
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W dniu 4 grudnia 2009 r. w Ciechanowie odbyło się zebranie ogólne członków Oddziału
Ciechanowskiego
SEP
Zorganizowane
z okazji 90-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Uczestników spotkanie powitał prezes Oddziału Roman Olszewski.

Fot. 1. Od lewej: Zenon Stodolski, Ewa Mańkiewicz-Cudny, Henryk Gladyś.
Fot. Ewa Materska

Obecni byli liczni przedstawiciele Centralnej Sekcji Energetyki SEP z jej przewodniczącym Krzysztofem Lipko.
Fot. 3. Prezes Oddziału Ciechanowskiego SEP wita uczestników.
Fot. Jolanta Arendarska

Obecna był Sekretarz Generalna SEP Jolanta
Arendarska oraz prezes Oddziału Płockiego
SEP Mariusz Pawlak. Szersza relacja ze spotkania ukaże się w jednym z najbliższych numerów miesięcznika „Spektrum”.

Fot. 2. Sala B Warszawskiego Domu Technika wypełniona do ostatniego miejsca.
Fot. Ewa Materska

•

Wygłoszonych zostało siedem referatów
zgrupowanych w dwóch sesjach tematycznych. Tematem przewodnim sesji I były
prognozy i problemy elektrowni wiatrowych
w systemie elektroenergetycznym. W ramach sesji II omówiono zasobniki energii,
ich wykorzystanie do magazynowania energii, a także do współpracy z elektrowniami
wiatrowymi. Według zgodnej oceny uczestników konferencja była udaną próbą jakie
działania należy przedsięwziąć, aby stworzyć korzystny klimat społeczny dla rozwoju
elektrowni wiatrowych i współpracujących
z nimi zasobników energii, umożliwiających
kompensację naturalnych wahań mocy uzależnionych od prędkości wiatru.
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Fot. 4. Uczestnicy spotkania w Oddziale Ciechanowskim.
Fot. Jolanta Arendarska
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W poniedziałek 7 grudnia 2009 r. o godz.
16.00 w świetlicy EnergiiPro w Opolu odbyło się zebranie Zarządu Oddziału, a następnie
spotkanie świąteczne. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: prezes SEP Jerzy
Barglik oraz prezesi firm członków wspierających Stowarzyszenia, w tym prezes Elektrowni Opole Mirosław Skowron.

8 grudnia 2009 r.

Po części oficjalnej odbyła się niezwykle miła
część towarzyska, w czasie której złożono sobie życzenia i dyskutowano na temat zawodowe i stowarzyszeniowe.

Fot. 5. Pierwszy z prawej prezes PGE Elektrownia Opole Mirosław
Skowron.
Fot. Jerzy Barglik

Uczestników powitał prezes Oddziału Waldemar Skomudek, dziękując członkom Zarządu i
prezesom kół za bardzo dobrą działalność w
mijającym roku.

Fot. 8. Od lewej: Jerzy Hickiewicz, Jerzy Barglik, Waldemar Skomudek, Mirosław Skowron, Bronisław Tomczuk.

•

Fot. 6. Prezes Oddziału Opolskiego dr hab. Waldemar Skomudek otwiera zebranie.
Fot. Jerzy Barglik

Podjęto uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału na dzień 24 marca
2010 r. Prezes SEP Jerzy Barglik w towarzystwie prezesa Oddziału wręczyli kilkunastu
osobom medale 90-lecia SEP.

Dziś w Biurze SEP odbędzie się kolejne zebranie Centralnej Komisji Odznaczeń i Wyróżnień
SEP.
• Także dziś o godz. 16.30 w Warszawskim Domu
Technika odbędzie się poszerzone zebranie Zarządu Oddziału Warszawskiego SEP.
• W dniu 11 grudnia 2009 r. uroczyste zebrania
z okazji jubileuszu 90-lecia Stowarzyszenia odbędą się w Oddziałach: Siedleckim, Łomżyńskim i Jeleniogórskim, natomiast w dniu 18
grudnia 2009 r. w Oddziale Tarnowskim.
W wielu oddziałach odbędą się w najbliższych
dniach zebrania świąteczne: w dniu 11 grudnia
2009 r. w Oddziale Łódzkim, 14 grudnia 2009 r.
w OZW SEP oraz w Oddziale Wrocławskim
(spotkanie z seniorami).
Wybory w kołach
• Przypominamy, że od pierwszych dni listopada 2009 r. trwa kampania sprawozdawcza
w kołach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Wybory w kołach zgodnie z harmonogramem
przygotowań do Zjazdu zakończą się z dniem 31
stycznia 2010 r. Chcemy na łamach Infosepika
prezentować krótkie informacje o tych wyborach, najlepiej ilustrowane jedną bądź dwiema
fotografiami. Stąd uprzejma prośba o przesyłanie informacji pocztą elektroniczna na adres
sep@sep.com.pl z dopiskiem „Informacja do Infosepika”.
• W dniu 26 listopada 2009 r. odbyło się zebranie
sprawozdawczo-wyborcze koła seniorów Oddziału Nowohuckiego SEP. Sprawozdanie

Fot. 7. Zebranie Zarządu Oddziału Opolskiego SEP. Fot. Jerzy Barglik
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8 grudnia 2009 r.

z działalności w kadencji 2005-2009 złożył ustępujący prezes Jerzy Morawski, który omówił:
stan liczbowy (liczba członków koła zwiększyła
się z 43 do 54), odczyty przeprowadzane co
najmniej raz w miesiącu (24 odczyty), więź koleżeńską i opiekę nad „starszymi” kolegami, organizację wycieczek między innymi do Elektrowni Bełchatów, Połańca, Porąbki i Niedzicy,
działalność kulturalną ((kontakt ze Stowarzyszeniem Miłośników Opery).

•
•

•

•

Fot. 9. Wystąpienie prezesa koła Jerzego Morawskiego.

W ogólnopolskim konkursie na najaktywniejsze
koło SEP w 2006 r. koło zajęło 2 miejsce, a w
2007 i 2008 I miejsce. W 2009 r. otrzymało Złotą
Honorową Odznakę SEP. 10 członków zostało
wyróżnionych medalami i odznakami, a dwóm
przyznano godność „Zasłużonego Seniora SEP”.

•

•

•
Fot. 10. Uczestnicy zebrania.

A oto skład nowego zarządu koła SEP: prezes Jerzy Morawski (ponownie), wiceprezesi: Jerzy
Gierz i Stanisław Stanek, sekretarz Jan Dyb,
skarbnik Zygmunt Wdówka. Gratulujemy!
Jednym zdaniem
• Prezes SEP Jerzy Barglik spotkał się w dniu 27
listopada 2009 r. w Politechnice Warszawskiej
z prof. Krzysztofem Kurzydłowskim i przekazał
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mu list gratulacyjny z okazji nadania godności
doktora honoris causa Politechniki Rzeszowskiej
Z dniem 1 grudnia 2009 r. członek ZG SEP Zbigniew Lange objął stanowisko dyrektora Gdańskiego Domu Techniki NOT. Gratulujemy!
Prezes SEP Jerzy Barglik uczestniczył we wtorek 1 grudnia 2009 r. w zebraniu Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk odbytym
w siedzibie Krajowej Agencji Poszanowania
Energii w Warszawie; w trakcie zebrania podziękował członkom Komitetu za liczny udział
w I Kongresie Elektryki Polskiej.
Tego samego dnia w Domu Technika w Katowicach odbyło się spotkanie z okazji jubileuszu
miesięcznika „Hutnik”; list gratulacyjny w imieniu prezesa SEP przekazał na ręce prezesa SITPH
dyrektor Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP w Katowicach Aleksy Kuźnik; obecna była także redaktor naczelna Spektrum Iwona Gajdowa.
W czwartek 3 grudnia 2009 r. w Politechnice
Białostockiej w Auli Dużej przy Wydziale
Elektrycznym odbyła się uroczystość nadania
Doktoratu honoris causa prof. Henrykowi Tuni, znakomitemu specjaliście z zakresu energoelektroniki; list gratulacyjny od prezesa
SEP przekazał wiceprezes Oddziału Białostockiego SEP Andrzej Łącki.
W tym samym dniu sekretarz generalna SEP
Jolanta Arendarska wzięła udział w seminarium zespołu ekspertów i środowiska pracodawców w ramach budowania zaplecza społecznego dla krajowych ram kwalifikacji zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie.
W dniu 4 grudnia 2009 r. w Sali Kongresowej
Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła
się gala przedsiębiorstw i gmin fair play zorganizowana staraniem Krajowej Izby Gospodarczej.
Wczoraj w siedzibie Instytutu Maszyn Matematycznych odbyło się seminarium poświęcone historii polskiego przemysłu informatycznego.
Przypominamy, że w dniu 16 grudnia 2009 r.
o godz. 16.00 odbędzie się tradycyjne spotkanie
świąteczne ZG SEP z członkami i sympatykami
Stowarzyszenia Elektryków Polskich; proszę
o zgłaszanie udziału w spotkaniu poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej
SEP pod adresem: www.sep.com.pl.

8 grudnia 2009 r.

