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DZIENNIK INTERNETOWY STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLS KICH 
 

•  

DZIENNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. 

Stanowisko SEP w sprawie zapisu artykułu 
54 prawa energetycznego 
• Podczas swego posiedzenia w dniu 10 czerwca br. 

w Mikołajkach Rada Prezesów SEP zajęła po-
nownie negatywne stanowisko w sprawie posel-
skiego projektu zmiany zapisu artykułu nr 54 pra-
wa energetycznego znoszącego dla pracowników 
duŜych przedsiębiorstw energetycznych obowią-
zek okresowego potwierdzania uprawnień kwalifi-
kacyjnych. W celu opracowania treści dokumentu 
Rada powołała Zespół pod przewodnictwem pre-
zesa Oddziału Zielonogórskiego SEP Kol. Wal-
demara Olczaka. Tekst stanowiska Rady Prezesów 
SEP dostępny jest na głównej stronie internetowej 
Stowarzyszenia w dziale „Aktualności”. 

• W dniu 9 czerwca br. wiceprezes SEP Kol. Stefan 
Granatowicz oraz sekretarz generalny SEP Kol. 
Andrzej Boroń  spotkali się z przewodniczącym 
Senackiej Komisji Gospodarki Janem Wyrowiń-
skim. Ustalono, Ŝe przedstawiciele Zarządu Głów-
nego Stowarzyszenia Elektryków Polskich zostaną  
zaproszeni na posiedzenie Komisji celem przed-
stawienia i uzasadnienia stanowiska Stowarzysze-
nia w sprawie konieczności utrzymania okresowo-
ści uprawnień kwalifikacyjnych.  

Jeszcze o uroczystej sesji Międzynarodowego 
Dnia Elektryki w Warszawie - Mi ędzylesiu  
• Jak juŜ wspomniano w jednym z poprzednich nu-

merów Infosepika podczas trwania uroczystej sesji 
z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryki 2011 
podpisany został list intencyjny pomiędzy Stowa-
rzyszeniem Elektryków Polskich a Fundacją 
ECCC (Europejski Certyfikat Kompetencji Kom-
puterowych). Podpis pod tym dokumentem złoŜy-
li:  prezes SEP Kol. Jerzy Barglik oraz prezes 
Fundacji ECCC pan Ryszard Woś.  

 
Fot. 1. Od lewej: Jerzy Barglik, Ryszard Woś.            fot. Ewa Materska 

Głównym obszarem współpracy obu organizacji 
będą działania na rzecz rozwoju umiejętności 
i kompetencji komputerowych. Pełny tekst listu in-
tencyjnego dostępny jest na głównej stronie inter-
netowej Stowarzyszenia Elektryków Polskich 
w zakładce „Aktualności”. 

• Podczas sesji MDE 2011 w holu Instytutu Elektro-
techniki czynna była wystawa prezentująca osią-
gnięcia firm współpracujących oraz agend gospo-
darczych SEP. 

 
Fot. 2. Międzynarodowy Dnia Elektryki. Wystawa wydawnictw Cen-
tralnego Ośrodka Szkolenia i Wydawnictw SEP.        fot. Ewa Materska  

Z okazji 50-lecia istnienia Centralnego Ośrodka 
Szkolenia i Wydawnictw na wystawie obok ak-
tualnej oferty wydawniczej moŜna było obej-
rzeć wydawnictwa archiwalne sprzed kilku-
dziesięciu lat. 

• Dyskusję na róŜne waŜne i takŜe na mniej waŜne 
tematy toczono na spotkaniu koleŜeńskim przy 
grillu. A co istotne jak co roku pogoda dopisała 
i rozstawione namioty nie były takŜe i tym razem 
potrzebne. 

 
Fot. 3. Spotkanie koleŜeńskie przy grillu. Na pierwszym planie po 
prawej Kol. Ewa Materska.                            fot. Bogusław Muszyński  

 


