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DZIENNIK INTERNETOWY STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLS KICH 
 

•  

DZIENNIK INTERNETOWYUKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. 

Uprawnienia „sepowskie” 
Na najbliższy czwartek 24 br. ustalono termin 
kolejnego zebrania Sejmowej Podkomisji 
Nadzwyczajnej do spraw rozpatrzenia poselskiego 
projektu ustawy o zmianie ustawy prawo energetyczne. 
Zebranie odbędzie się o godz. 1245 w Sali G budynku 
Sejmu RP. Nadzwyczajna Podkomisja Sejmowa 
powołana w dniu 1 lutego br. pracuje w składzie 
sześcioosobowym pod przewodnictwem posła 
Andrzeja Czerwińskiego. W posiedzeniu wezmą 
udział przedstawiciele Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich, którzy przedstawią stanowisko SEP 
w sprawie utrzymania okresowości sprawdzania 
uprawnień kwalifikacyjnych. Do tej bardzo ważnej 
kwestii powrócimy w kolejnych Infosepikach. 

Konferencja w Centrum „Kopernika” 
W dniu 16 marca br. w Centrum Nauki „Kopernik” 
w Warszawie odbyła się zorganizowana przez 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego konferencja 
,,Program Infrastruktura i Środowisko na półmetku – 
energetyka”. Konferencja była finansowana ze 
środków unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Obradowano w trzech grupach 
tematycznych. W ramach pierwszej grupy: programu 
operacyjnego Infrastruktura i Środowisko a sektor 
energetyki – stan realizacji, ocena, wnioski, problemy 
cztery referaty wygłosili przedstawiciele Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Gospodarki, 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej oraz Instytutu Nafty i Gazu. W ramach 
grupy II: bezpieczeństwo energetyczne i efektywność 
– doświadczenia w realizacji projektów wygłoszono 
pięć referatów. Prezentacje te wygłoszone przez 
przedstawicieli firm energetycznych dotyczyły 
wybranych inwestycji w energetyce. W ramach grupy 
III: wsparcie dla sektora energetycznego w przyszłej 
perspektywie wygłoszono siedem referatów. Zdaniem 
autora komunikatu najciekawszym referatem w tej 
grupie tematycznej było wystąpienie przedstawiciela 
Ambasady Szwecji, który omówił praktyczne 
rozwiązania szwedzkie, ukierunkowane na efektywne 
wykorzystanie energii (głównie w drodze szerokiego 
wykorzystania odpadów przemysłowych i komunal-
nych). Rozwiązania te mogą być wspaniałym 
przykładem dla Polski.  
Na zakończenie konferencji odbyła się krótka dyskusja 
podsumowująca oraz wystąpienie przedstawiciela 
Dyrekcji Centrum Nauki Kopernik. Z zaproszenia do 
zwiedzenia tego wspaniałego miejsca skorzystała 
znakomita większość uczestników Konferencji.  

Henryk Gładyś, dyrektor Biura Studiów i Analiz SEP 

Ogólnopolski Konkurs Informatyczny 
Intersieć 2011 
W dniu 18 marca br. w Rudzkim Inkubatorze Przedsię-
biorczości w Rudzie Śląskiej - Goduli odbył się finał 
centralny 8. Ogólnopolskiego Konkursu Informa-
tycznego Intersieć 2011. Głównym sponsorem nagród 
w tym konkursie i sprawującym patronat merytoryczny 
jest Europejski Instytut Edukacji Informatycznej 
z Nowego Sącza. Konkurs kierowany był dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych. W tegorocznej, ósmej już 
edycji tego konkursu wzięło udział łącznie około 6000 
uczniów. Zakres tematyczny obejmował programo-
wanie, bazy danych, technologie mobilne, technologie 
informacyjno-komunikacyjne, sprzęt i oprogramo-
wanie komputerowe, multimedia. Konkurs rozegrano 
w czterech etapach. Dwa pierwsze rozegrano poprzez 
Internet, dwa pozostałe: finał okręgowy i odbyty 
w miniony finał centralny rozegrane zostały już w for-
mie tradycyjnej. Do udziału w uroczystym wręczeniu 
nagród i wyróżnień laureatom konkursu został zapro-
szony prezes SEP Kol. Jerzy Barglik, który w swoim 
wystąpieniu poinformował zebranych o działalności 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz pogra-
tulował młodym laureatom konkursu i ich opiekunom.  

 
 

 
Fot. 1. Wystąpienie prezesa SEP Kol. Jerzego Barglika podczas uroczystości 
rozdania nagród (zdjęcie górne). Laureat I nagrody z certyfikatem w ręku 
(zdjęcie dolne).                                                                       fot. Adrian Smagór 
 


