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DZIENNIK INTERNETOWY STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLS KICH 
 

•  

DZIENNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. 

Zebrania Komisji Sejmowych  
• Wczoraj o godz. 1630 w sali nr 24 budynku 

Sejmu RP pod przewodnictwem posła Wojciecha 
Jasińskiego odbyło się zebranie Sejmowej 
Komisji Gospodarki z punktem porządku obrad 
dotyczącym pierwszego czytania projektu 
poselskiego w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
prawo energetyczne. Jak juŜ wcześniej 
informowaliśmy, projekt zmian przewiduje 
korektę zapisu art. 54 mówiącego o okresowości 
uprawnień kwalifikacyjnych. Kwestię zmian 
w prawie energetycznym na posiedzeniu 
uzasadnił przewodniczący Podkomisji Sejmowej 
ds. Energetyki poseł Andrzej Czerwiński.  
W posiedzeniu wziął udział wiceprezes SEP Kol. 
Stefan Granatowicz, który przedstawił negatywne 
stanowisko Stowarzyszenia Elektryków Polskich 
i środowiska inŜynierskiego w sprawie zmian zapisu 
artykułu 54 nowelizowanego prawa energetycznego.  
Sejmowa Komisja Gospodarki zaakceptowała 
zgłoszony przez SEP wniosek i skierowała projekt 
nowelizowanej ustawy do ponownego rozpatrzenia 
przez Sejmową Podkomisję ds. Gospodarki. 

Podczas tego samego posiedzenia Komisji 
Sejmowej była takŜe omawiana kwestia 
rozpatrzenia sprawozdania podkomisji 
nadzwyczajnej pracującej nad rządowym 
projektem ustawy o efektywności energetycznej. 
Na stronie internetowej http://www.wnp.pl/ 
pojawiła się negatywna ocena tego projektu 
autorstwa prof. Tadeusza Skoczkowskiego 
z Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki 
Warszawskiej, byłego prezesa Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii. 

• Dziś o godz. 1000 pod przewodnictwem posła 
Zbigniewa Rynasiewicza odbędzie się posiedzenie 
Sejmowej Komisji Infrastruktury poświęcone 
pierwszemu czytaniu poselskiego projektu ustawy 
o zmianie ustawy prawo telekomunikacyjne. 
Uzasadnienie zmian w ustawie przedstawi poseł 
Janusz Piechociński. Stowarzyszenie Elektryków 
Polskich przygotowało na prośbę Ministerstwa 
Infrastruktury uwagi do projektu nowej ustawy. 
W zebraniu weźmie udział sekretarz generalny 
SEP Kol. Andrzej Boroń, natomiast 
w zaplanowanym na dzień później spotkaniu 
konsultacyjnym w Ministerstwie Infrastruktury 
organizowanym przez panią wiceminister 
Magdalenę Gaj, weźmie udział Kol. Jan Janusz 
Pawłowicz.  

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej 
i Elektronicznej „Euroelektra” 
JuŜ tylko 42 dni pozostały do dnia rozegrania finału 
centralnego XIII edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej 
i Elektronicznej „Euroelektra” zaplanowanego na dzień 
16 marca br. w Politechnice Łódzkiej. Niebawem 
na stronie głównej Olimpiady pod adresem 
http://www.euroelektra.edu.pl ukaŜą się wyniki II etapu, 
który odbył się w dniu 12 stycznia br. Strona internetowa 
Olimpiady dostępna jest takŜe ze strony głównej SEP. 

 
Fot. 1. Zawody okręgowe Olimpiady w sali Śląskich Technicznych Zakładów 
Naukowych w Katowicach w dniu 12 stycznia 2011 roku. 

   fot. Stanisław Walczak 

Krótko   
• Kol. Janusz Borowski uczestniczył w dniu 28 

stycznia br. w spotkaniu Komitetu Wykonawczego 
Eurelu w Grazu (Austria).  

• W dniach 27-29 stycznia br. w Gdańsku odbyły się 
spotkania poświęcone przygotowaniom do konkursu 
International Management Cup, organizowanego 
przez Eurel. 

     Z Ŝałobnej karty 
• Dziś w Łodzi odbył się pogrzeb Marcina 

Malinowskiego, współpracownika INPE, syna 
członka honorowego SEP Kol. Tadeusza 
Malinowskiego. W uroczystościach pogrzebowych 
udział wzięli przedstawiciele Oddziałów 
Piotrkowskiego i Łódzkiego SEP oraz sekretarz 
generalny SEP Kol. Andrzej Boroń. 

• Z Krakowa nadeszła smutna wiadomość o śmierci 
w dniu 29 stycznia br. Kol. Henryka Kaczmarczyka 
byłego dyrektora Elektrowni Skawina, długoletniego 
działacza Oddziału Krakowskiego SEP. śył 81 lat. 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 
3 lutego br. o godz. 1200 na Cmentarzu Salwatorskim 
w Krakowie. 


