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•

XIII Olimpiada Wiedzy Elektrycznej
i Elektronicznej „Euroelektra”
Wczoraj, 12 stycznia br. punktualnie o godz. 12.00
w dziesięciu
miastach
wojewódzkich
(Białystok,
Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź, Poznań,
Rzeszów, Szczecin, Wrocław) odbyły się zawody
II stopnia XIII edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej
i Elektronicznej „Euroelektra”. Na podstawie wniosku
przygotowanego staraniem Oddziału Bydgoskiego SEP,
przy współpracy Biura SEP w Warszawie, Olimpiada
znajduje
się
na
prestiŜowej
liście
olimpiad
dofinansowywanych przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej.
Komitet Główny Olimpiady „Euroelektra” pracujący pod
kierownictwem prof. Andrzeja Borysa z Uniwersytetu
Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy powołał
decyzją z dnia 20 grudnia 2010 roku Okręgowe Komisje
Konkursowe i upowaŜnił je do przeprowadzenia
zawodów II stopnia. W zawodach II stopnia uczestniczyli
uczniowie, którzy zajęli czołowe lokaty w odbytych w
dniu 5 listopada 2010 roku w kilkudziesięciu szkołach
całej Polski zawodach I stopnia. Po raz pierwszy zawody
XIII Olimpiady odbywają się w trzech grupach
tematycznych. Obok elektryki i elektroniki wydzielona
została trzecia kategoria: teleinformatyka. Łączna liczba
uczestników zawodów II stopnia Olimpiady „Euroelektra”
wynosi 272, w tym najwięcej, bo aŜ 152 uczniów startuje
w grupie elektronicznej, 80 w grupie elektrycznej i 40
w grupie teleinformatycznej. Najwięcej uczestników, bo
aŜ 66 uczniów zgromadziły zawody zorganizowane
w Śląskich
Technicznych
Zakładach
Naukowych
w Katowicach.
Szczegółowe wyniki I etapu Olimpiady Wiedzy
Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” oraz wszelkie
dodatkowe informacje o jej przebiegu zamieszczane są na
profesjonalnie prowadzonej stronie internetowej, pod
adresem elektronicznym: http://www.euroelek.webd.pl.
Zachęcamy do odwiedzenia tej strony internetowej.
Zawody finałowe XIII Olimpiady Wiedzy Elektrycznej
i Elektronicznej „Euroelektra” odbędą się w środę
16 marca na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki,
Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej,
natomiast uroczyste ogłoszenie wyników i zakończenie
XIII edycji olimpiady zaplanowano na piątek 15 kwietnia
br. w siedzibie Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy.

Informacja z Biura Badawczego do spraw
Jakości SEP
W dniach 10-11 stycznia br. w Biurze Badawczym ds.
Jakości Stowarzyszenia Elektryków Polskich odbył się
audyt międzynarodowy pod kątem spełnienia wymagań
do przystąpienia do porozumienia ENEC, najbardziej
prestiŜowej organizacji europejskiej w dziedzinie
certyfikacji wyrobów elektrycznych. Ocena przeprowadzona
przez słoweńskiego audytora pana Igora Likara wykazała
bezbłędne przygotowanie techniczne i organizacyjne BBJ

SEP do włączenia w skład grupy ENEC (więcej
informacji na temat tej organizacji moŜna znaleźć na jej
stronie internetowej pod adresem www.enec.com).
Pierwsze certyfikaty ENEC dla krajowych producentów
wyrobów elektrycznych będą mogły być wydane przez
Biuro Badawcze ds. Jakości SEP jeszcze w tym roku.
Janusz Okólski
Praca nad zmianami Statutu Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
Od dłuŜszego czasu trwają prace nad proponowanymi
zmianami statutu Naczelnej Organizacji Technicznej.
Stowarzyszenie Elektryków Polskich w komisji
statutowej NOT reprezentują Kol. kol. Marek Grzywacz
i Zbigniew Lange. Dziś o godz. 10 w Biurze SEP
w Warszawie, pod przewodnictwem kol. Marka
Grzywacza odbędzie się spotkanie przedstawicieli SEP do
Rady Krajowej FSNT NOT poświęcone omówieniu
proponowanych zmian. Projekt uchwały w sprawie zmian
w statucie Naczelnej Organizacji Technicznej będzie
przedmiotem obrad Rady Krajowej FSNT NOT w dniu
15 lutego br.

Krótko

• W poniedziałek 10 stycznia br. w siedzibie
Narodowego
Funduszu
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyła się
konferencja poświęcona efektywności energetycznej.
Na tej konferencji Stowarzyszenie Elektryków
Polskich reprezentował kol. Henryk Gładyś.
• W dniu 10 stycznia 2011 br. roku Główna Księgowa
SEP Irena Kołaczyńska przesłała do Oddziałów pismo
dotyczące obowiązujących od początku roku zmian
w rozliczaniu podatku VAT.
• Dziś w Biurze SEP odbędą się trzy zebrania:
przedstawicieli Stowarzyszenia Elektryków Polskich
do Rady Krajowej FSNT NOT, Głównej Komisji
Rewizyjnej SEP oraz Prezydium ZG SEP.
• Jutro w Jeleniej Górze rozpoczyna się i trwać będzie
do niedzieli 16 stycznia br. III Karkonoski Festiwal
Światła. W organizację imprezy zaangaŜowany jest
Polski Komitet Oświetleniowy SEP. Więcej
informacji na głównej stronie internetowej SEP.
• TakŜe jutro w kilku oddziałach Stowarzyszenia
Elektryków Polskich (między innymi w Poznaniu,
Wrocławiu, Lublinie i w Gorzowie Wielkopolskim)
odbędą się tradycyjne spotkania noworoczne
z przyjaciółmi i sympatykami SEP.
• Rozpoczyna się kolejna edycja konkursu na
najaktywniejsze koło SEP w roku 2010. Pracom
Komisji Konkursowej przewodniczy kol. Andrzej
Klaczkowski z Oddziału Zagłębia Węglowego SEP.
Gorąco zachęcam prezesów kół do jak
najliczniejszego udziału w tym konkursie. Więcej
informacji
na
temat
konkursu
zostanie
w najbliŜszym czasie zamieszczone na głównej
stronie internetowej SEP.
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