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DZIENNIK INTERNETOWY STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLS KICH 
 

•  

DZIENNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. 

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeń-
stwa Informacyjnego  2011 oraz plany na 2012 
• W dniu 25 lipca 2011 roku w sali konferencyj-

nej Ministerstwa Infrastruktury odbyło się ze-
branie Komitetu Honorowego, podsumowują-
ce tegoroczne obchody Światowego Dnia Te-
lekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjne-
go. Obradom przewodniczyli: Podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Infrastruktury Magdale-
na Gaj i Prezes SEP Jerzy Barglik. Oceniono 
organizację imprez ŚDTiSI w 2011 roku oraz 
nakreślono plan działań na 2012 r. Mimo okre-
su wakacyjnego odnotowano bardzo dobrą fre-
kwencję. Ustalono termin następnego spotka-
nia w listopadzie 2011 roku.  

• W dniu 29 sierpnia 2011 roku w siedzibie Pol-
skiego Towarzystwa Informatycznego w War-
szawie odbyło się spotkanie prezesa SEP prof. 
Jerzego Barglika i prezesa PTI prof. Mariana 
Nogi. Ustalono ramy wzajemnej współpracy 
przy organizacji imprez Światowego Dnia Te-
lekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjne-
go w roku 2012. W spotkaniu wzięli udział ze 
strony SEP: przewodniczący Centralnego Ko-
legium Sekcji Technik Informacyjnych Kol. 
Andrzej Wilk oraz Pani Anna Świderska z Biu-
ra SEP, ze strony PTI: wiceprezes Marek Ho-
łyński, przewodniczący Głównej Komisji Re-
wizyjnej Wiesław Paluszyński oraz rzecznik 
prasowy Andrzej Horodeński. 

Tablica pamiątkowa  
Kazimierza Szpotańskiego 
W dniu 17 sierpnia 2011 roku przed salą „C” 
Warszawskiego Domu Technika odbyła się miła 
uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej 
poświęconej inŜ. Kazimierzowi Szpotańskiemu 
– byłemu prezesowi i członkowi honorowemu 
Stowarzyszenia i Jego fabryce. Przez szereg lat 
tablica była przechowywana w Muzeum Tech-
niki w Warszawie. Ceremonii odsłonięcia tabli-
cy dokonał Piotr Szpotański – wnuk Kazimierza 
w towarzystwie Piotra Jakuba - prawnuka i Olgi 
– prawnuczki. Ze strony FSNT NOT w uroczy-
stości udział wzięli: Ewa Mańkiewicz-Cudny – 
prezes, Jerzy Gumiński – sekretarz generalny, 
Jacek Kubielski – prezes zarządu WDT NOT, 
Wojciech Ratyński – były prezes, Ryszard Mar-

cińczak – przewodniczący GKR. SEP reprezen-
towali: Jerzy Barglik – prezes, Stanisław Bol-
kowski – były prezes, Andrzej Boroń – sekre-
tarz generalny, Miłosława BoŜentowicz – prezes 
Oddziału Warszawskiego im. Kazimierza Szpo-
tańskiego, Lech BoŜentowicz – przewodniczący 
Komisji Wyborczej WZD, Ryszard Frydry-
chowski – z-ca przewodniczącego GKR. Na za-
kończenie spotkania Piotr Szpotański odczytał 
list od Kol. Jacka Szpotańskiego z podziękowa-
niem za przygotowanie uroczystości. Następnie 
w sali „brydŜowej” Domu Technika odbyło się 
krótkie okolicznościowe spotkanie wspomnie-
niowe z udziałem uczestników uroczystości. 

SEP koordynuje projekt unijny LLP 
Międzynarodowy projekt unijny przygotowany 
przez Zarząd Główny SEP pt.: „Electrical engi-
neers vocational education transparency” zna-
lazł się na liście 37. zaakceptowanych projek-
tów międzynarodowych dofinansowanych przez 
Leonardo da Vinci Selected Multilateral Project. 
Jest szczególnie cenne, Ŝe Stowarzyszenie Elek-
tryków Polskich jest koordynatorem tego pro-
jektu, w którym uczestniczą partnerzy z Rumu-
nii, Danii, Belgii, Włoch i Hiszpanii oraz dwóch 
partnerów z Polski. Celem projektu LLP będzie 
rozpoznanie i porównanie aktualnego stanu 
przyznawania w krajach europejskich upraw-
nień instalatorom, technikom i inŜynierom elek-
trykom (zarówno osobom wykonującym insta-
lacje, projekty, jak teŜ kontrolującym i koordy-
nującym prace), a takŜe podjęcie próby ujedno-
licenia wymagań dotyczących wydawania 
uprawnień dla wyŜej wymienionych osób 
w drodze dyrektywy europejskiej. Efektem koń-
cowym moŜe być zaproponowanie jednolitego, 
europejskiego certyfikatu dla elektryków wy-
dawanego według ujednoliconych wymagań 
opracowanych w ramach projektu LLP.  

Kolejny Infosepik 
Kolejny Infosepik oznaczony numerem 279 
ukaŜe się juŜ w najbliŜszy poniedziałek 5 wrze-
śnia 2011 r. Gorąco zachęcam do nadsyłania do 
Biura SEP na adres dp.sep@sep.com.pl cieka-
wych informacji, najlepiej ilustrowanych zdję-
ciami. (jb) 


