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XVII Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wy-
działów Elektrycznych, Elektroniki i Infor-
matyki 
W dn. 4-6.05.br. prezes SEP Jerzy Barglik oraz 
wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Mło-
dzieży i Studentów prof. Dionizy Saniawa wzię-
li udział w XVII Ogólnopolskim Zjeździe Dzie-
kanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki i 
Informatyki zorganizowanym przez AGH w 
Krakowie i w Wieliczce. Spotkanie rozpoczęło 
się od oficjalnego otwarcia w Auli Głównej 
AGH. Zwiedzono laboratoria Wydziału Elektro-
techniki, Informatyki i Elektroniki. Powitalny 
obiad zjedzono w restauracji na Wawelu, a po-
tem zwiedzono Katedrę. Wieczorem w Hotelu 
„Turówka” w Wieliczce odbyło się spotkanie z 
sekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego prof. Stefanem Jurgą.  

 
Fot.1 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego prof. Stefan Jurga podczas wystąpienia   
fot. J. Barglik 
Drugi dzień konferencji rozpoczął się od sesji 
plenarnej. Z-ca Dyrektora Departamentu Bazy 
Badawczej Ministerstwa Krzysztof Szubski 

omówił kwestię finansowania nauki w latach 
2007-2010.  

Fot.2 Uczestnicy spotkania podczas sesji plenarnej fot. J.Barglik 
Kolejnym mówcą był prof. Kazimierz Wiatr 
przewodniczący Senackiej Komisji Nauki i 
Sportu, który scharakteryzował inicjatywy kie-
rowanej przez siebie Komisji na rzecz środowi-
ska akademickiego. Po przerwie kawowej prof. 
Stanisław Mitkowski mówił o pracach Rady 
Głównej Szkolnictwa Wyższego. Kolejnym 
mówcą był prezes SEP Jerzy Barglik. 

Fot.3 Wystąpienie Prezesa SEP                            fot. D. Saniawa 
W pierwszym części wystąpienia omówił on 
najważniejsze, obecnie realizowane przedsię-
wzięcia SEP. W drugiej części odniósł się do 
oferty Stowarzyszenia dla dziekanów Wydzia-
łów. Wystąpienie było ilustrowane prezentacją 
komputerową, a uczestnicy otrzymali wydruk 
tekstu II części wystąpienia. Ostatnim mówcą 
sesji przedpołudniowej był prof. Tadeusz Sku-
bis z Politechniki Śląskiej, redaktor naczelny 
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miesięcznika Pomiary, Automatyka, Kontrola, 
który mówił o systemie punktowania czasopism 
naukowo- technicznych.   W sesji popołudnio-
wej wygłoszono dwa dalsze referaty oraz odby-
to dyskusje w grupach tematycznych. Atrakcją 
wieczoru był bankiet konferencyjny w kopalni 
Soli w Wieliczce z nocnym zwiedzaniem trasy 
turystycznej.  Kolejne spotkanie Dziekanów już 
za rok. Tym razem organizatorem będzie Wy-
dział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomu-
nikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego.  
Medale Prezesa SEP na imprezach targo-
wych 

• Nawiązując do informacji z poprzedniego Info-
sepika teraz kilka słów o X Lubuskich Targach 
Budownictwa i Energetyki GOBUD’2007. Tar-
gi były objęte patronatem SEP. Czynne było 
stoisko targowe obsługiwane przez Oddział.  

Fot.4 Obsługa stoiska Oddziału Gorzowskiego SEP (w środku 
prezes Oddziału Eugeniusz Kaczmarek)   
W tym roku jury konkursowe pracujące pod 
przewodnictwem prezesa Oddziału Gorzow-
skiego SEP Eugeniusza Kaczmarka przyznało 
medal prezesa SEP firmie ZPUE Włoszczowa 
za wystawiony na targach typoszereg rozłączni-
ków SN 24 kV GTR w izolacji powietrznej oraz 
GTR SF w izolacji gazowej do zastosowania w 
rozdzielnicach wnętrzowych. Na targach wrę-
czono dyplom medalu Prezesa, wręczenie me-
dalu nastąpi w innym uzgodnionym terminie.  

• Podczas pobytu w Krakowie prezes SEP spotkał 
się w siedzibie firmy z Piotrem Aksamitem pre-
zesem Archer Network Solutions – Paweł Ak-
samit w Krakowie. Firma uzyskała medal Pre-
zesa SEP za profesjonalną platformę  dla opera-
torów telekomunikacyjnych podczas tegorocz-
nych Międzynarodowych Targów Komunikacji 
Elektronicznej „Intertelecom 2007”, które odby-
ły się w dniach 17-19 kwietnia br. w Łodzi. 

Fot.5 Od lewej Paweł Aksamit, Jerzy Barglik 
• Podczas uroczystości Międzynarodowego Dnia 

Elektryki zaplanowanych na najbliższy czwar-
tek 14 czerwca w Instytucie Elektrotechniki w-
ręczone zostaną medale Prezesa firmom, które 
zostały wyróżnione tym zaszczytnym wyróż-
nieniem podczas targów w Kielcach, Poznaniu i 
Bełchatowie. Na zdjęciach poniżej moment uro-
czystego otwarcia targów Expopower’2007 oraz 
widok stoiska SEP.  

Fot.6 Otwarcie targów Expopower’2007 w dniu 22 maja w Po-
znaniu. Pierwsza od lewej Sekretarz Generalna SEP Jolanta 
Arendarska 

 
Fot.7  Stoisko SEP na targach Expopower w Poznaniu  
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Nowe władze Izby Gospodarczej Energetyki i 
Ochrony Środowiska 
W dniu 5 czerwca w salach Holiday Inn w War-
szawie odbyło się XV zebranie sprawozdawczo-
wyborcze Izby Gospodarczej Energetyki i 
Ochrony Środowiska. W zebraniu uczestniczyła 
Sekretarz Generalna SEP Jolanta Arendarska. 
Wybrano nowe władze Izby. Prezesem został 
Jacek Socha, prezes PSE SA, a w skład zarządu 
weszli: trzej wiceprezesi: Zbigniew Bicki 
(EM&CA SA), Joanna Strzelec-Łobodzińska  
(Energetyka-Południe) oraz Jakub Radulski (Al-
stom Power sp.zoo), sekretarz Marian Babiuch 
(Elektrociepłownia Zielona Góra SA) oraz dzie-
sięciu członków: Jerzy Chachuła (Elektrownia 
Rybnik), Marek Chojnacki (BIS Izomar sp.zoo), 
Andrzej Jankowski (Termoizolacja Enter-Eko 
Sp. zo.o), Jan Kurp – PKE S.A., Artur Nizioł  
(Uniserv S.A),  Mariusz Różacki (Rafako S.A.) 
Paweł Smoleń (Vattenfall Heat Poland S.A.),  
Adam Smolik (Energopomiar sp z. o o.),  Ma-
rian Strumiłło (Dalkia Łódź S.A.) i Leon Woj-
ciechowski (Centrum Technologii Proekolo-
gicznych). Prezes SEP Jerzy Barglik przesłał w 
miniony piątek list gratulacyjny do nowego pre-
zesa IGEiOŚ. 
Nr 6/2007 miesięcznika Spektrum 
Ukazał się nr 6/2007 miesięcznika „Spektrum”. 
W biuletynie w części stowarzyszeniowej in-
formacja o posiedzeniach ZG SEP oraz krótka 
notatka z zebrania Rady Prezesów w Toruniu. 
Na stronach 5-9 relacja z ubiegłorocznych uro-
czystości jubileuszu 60-lecia Oddziału Szcze-
cińskiego SEP. Waldemar Zając z Sekcji Trak-
cji Elektrycznej Oddziału SEP w Krakowie pi-
sze o perspektywach rozwoju komunikacji szy-
nowej w aglomeracji krakowskiej. W dziale 
„Centralne Sekcje i Komitety Naukowo-
Techniczne” kolejna informacja Bogumiła 
Dudka przewodniczącego Polskiego Komitetu 
Bezpieczeństwa w Elektryce SEP o konferen-
cjach ICOLIM poświęconym pracom pod na-
pięciem. Anna Grabiszewska z Biura Oddziału 
Łódzkiego SEP pisze o Międzynarodowych 
Targach Komunikacji Elektronicznej odbytych 
w dniach 17-19 kwietnia w Łodzi. W dziale „Z 
kart historii” Danuta Merska publikuje tekst o 
wymownym tytule” „Elektrycznością i elektro-
techniką zajmowały się też kobiety”. Kolejne 32 
strony biuletynu organizacyjnego i naukowo-

technicznego SEP, oznaczone dla odróżnienia 
liczbami rzymskimi, zajmują artykuły naukowe 
i techniczne.  O ekologicznych aspektach ener-
getyki jądrowej po awarii w Czarnobylu pisze 
dr inż. Andrzej Strupczewski z Instytutu Energii 
Atomowej. „Postęp w bezpieczeństwie jądro-
wym od czasów Czarnobyla” to tytuł artykułu 
prof. Jana Składzienia i dr Tomasza Burego z 
Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Ślą-
skiej. Prof. Ludwik Dobrzyński z Instytutu Fi-
zyki Doświadczalnej Uniwersytetu Białostoc-
kiego pisze o promieniowaniu jądrowym w śro-
dowisku. Artykuł StefanaWasielewskiego z 
Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Tele-
komunikacji dotyczy siłowni wiatrowych i ich 
miejsca w krajobrazie energetycznym Polski. 
Ostatni artykuł części naukowo-technicznej biu-
letynu dotyczy oceny możliwości gospodarki 
skojarzonej  biomasy i energetyki jądrowej. Au-
torką jest doc. Anna Grzybek z Instytutu Bu-
downictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rol-
nictwa.  
Informacje w skrócie 

• Prezes SIGMA NOT Andrzej Kusyk poinfor-
mował, że w dn. 30.05.br. odbyło się Zgroma-
dzenie Wspólników, podczas którego udzielono 
absolutorium członkom kodeksowych władz 
Spółki. Zwrócił się do ZG SEP z pismem o za-
proponowanie kandydatury SEP do Rady Nad-
zorczej spółki na nową kadencję. 

• W dniu 5 czerwca Dyrektor BBJ SEP Janusz 
Okólski wziął udział w imieniu władz SEP w 
„Dniu Otwartym” organizowanym przez Insty-
tut Elektrotechniki w Warszawie-Międzylesiu.  

• Także w dn. 5.06.br. w gmachu Sejmu RP od-
było się posiedzenie Prezydium Komisji Nad-
zwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw 
związanych z koalicyjnym programem rządo-
wym „Solidarne Państwo” poświęcone pierw-
szemu czytaniu poselskiego projektu ustawy o 
zmianie ustawy „Prawo energetyczne”. Udział 
wziął upoważniony pracownik Biura SEP  Lech 
Dziewierz. 

• W dn. 5.06.br. w Politechnice Warszawskiej 
odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej 
Izby Rzeczoznawców SEP, podczas którego 
odbyła się krótka, ale miła uroczystość Jubile-
uszu 75-lecia urodzin prof. Jana Maksymiuka – 
przewodniczącego tego gremium. Prezes SEP 
wystosował okolicznościowy list gratulacyjny, 
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który Jubilatowi wręczył wraz z bukietem kwia-
tów w imieniu prof. Mieczysław Hering. Na-
stępnie Komisja Kwalifikacyjna pozytywnie za-
opiniowała wnioski o przedłużenie rekomenda-
cji SEP dla dwóch firm i nadała tytuł rzeczo-
znawcy SEP czterem osobom. 

• Prezes SEP Jerzy Barglik spotkał się w dniu 5 
czerwca w siedzibie AGH w Krakowie z człon-
kami Komitetu Organizacyjnego Międzynaro-
dowego Kongresu Unii Zastosowań Elektro-
techniki UIE. Kongres odbędzie się w dniach 
19-21 maja 2008 roku w Krakowie.  

• Prezes SEP uczestniczył w dniu 6 czerwca w 
Jaworznie w zebraniu Zarządu OZW SEP i wrę-
czył rekomendację SEP prezesowi firmy PURE 
Jaworzno 3 .  

• Wczoraj w Poznaniu odbyło się V Forum Inży-
nierskie organizowane przez FSNT NOT pod-
czas Międzynarodowych Targów Poznańskich.  

• Od wczoraj w Bełchatowie trwa V Międzynaro-
dowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego 
zorganizowany. Podczas Kongresu odbyła się 
m.in. prezentacja firmy Eltrans Sp. z o.o. i wy-
kład z udziałem SEP „Jakość energii elektrycz-
nej”.  

• Od dziś w Giżycku trwa organizowana przez 
SIEMENS Sp. z o.o. konferencja „Jutro jest dziś 
– rozwiązania dla energetyki”. W imieniu Pre-
zesa SEP udział weźmie Prezes Oddziału Elblą-
skiego Piotr Ziółkowski, który wręczy Organi-
zatorom okolicznościowy list od Prezesa SEP. 
W przyszłości SEP aktywnie włączy się jako 
partner merytoryczny i organizacyjny do tej 
konferencji. 

• Dziś 12 czerwca w siedzibie PSE Operator SA 
odbędzie się uroczystość podpisania umowy o 
formach i zakresie  współpracy pomiędzy Sto-
warzyszeniem a PSE Operator.  

• Jutro, czyli 13 czerwca, o godz. 1300 w Sejmie 
RP odbędzie się posiedzenie Zespołu Parlamen-
tarnego ds. Energetyki. Podsumowane zostaną 
rezultaty cyklu seminariów poświęconych no-
wemu prawu energetycznemu organizowanych 
przez SEP i Ministerstwo Gospodarki w dniach 
27 kwietnia, 15 maja i 31 maja. W seminarium 
wezmą udział parlamentarzyści, członkowie Ze-
społu Parlamentarnego oraz zaproszeni uczest-
nicy cyklu seminariów. Program spotkania 
obejmuje: otwarcie posiedzenia przez przewod-
niczącego Zespołu senatora Marka Waszkowia-

ka, wystąpienia: sekretarza stanu w Minister-
stwie Gospodarki Krzysztofa Tchórzewskiego 
oraz prezesa SEP Jerzego Barglika. Następnie 
odbędzie się dyskusja z udziałem parlamenta-
rzystów i uczestników cyklu seminariów. Opóź-
nienie o dzień terminu spotkania, planowanego 
wcześniej na dzień 12 czerwca, nastąpiło na 
prośbę Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki.  

• Przypomnijmy, że w czwartek 14 czerwca o 
godz. 1230 w sali konferencyjnej Instytutu Elek-
trotechniki w Warszawie-Międzylesiu odbędzie 
się uroczysta sesja z okazji Międzynarodowego 
Dnia Elektryki, podczas której wręczone medale 
i odznaczenia stowarzyszeniowe, a następnie 
nagrody laureatom konkursu na najaktywniejsze 
koło SEP w roku 2006.  Rozstrzygnięty zostanie 
konkurs im. prof. Mieczysława Pożaryskiego na 
najlepszy artykuł opublikowany w prasie stowa-
rzyszeniowej.  Wykład na temat „Polityka Pol-
skiej Akademii Nauki wobec energetyki” wy-
głosi prof. Władysław Włosiński, dyrektor Wy-
działu IV Nauki Techniczne PAN. Wygłoszone 
zostaną także dwa inne referaty. Uczestnicy bę-
dą mieć okazję do zwiedzenia laboratoriów In-
stytutu i BBJ SEP. Na zakończenie odbędzie się 
spotkanie koleżeńskie przy grillu z możliwością 
udziału w dyskusji panelowej nad aktualnymi 
problemami działalności stowarzyszeniowej.  

• W dniu 14 czerwca bezpośrednio przed uroczy-
stościami Międzynarodowego Dnia Elektryki 
odbędą się zebrania ZG SEP  i Głównej Komisji 
Rewizyjnej. W trakcie uroczystości spotkają się 
także: Komisja Wyborcza, Centralna Komisja 
Kół i Współpracy z Oddziałami oraz Zespół ds. 
Członków Wspierających. 

Smutna wiadomość 
     W minioną środę z Opola nadeszła bardzo 
smutna wiadomość o śmierci członka honorowego 
SEP Dominika Kuźmińskiego. Pogrzeb odbywa się 
dziś, 12 czerwca o godz. 1030 na cmentarzu w Opo-
lu-Półwsi. Cześć Jego pamięci! Na uroczystościach 
pogrzebowych prezesa SEP reprezentuje członek 
ZG SEP, członek honorowy SEP Zbigniew Lub-
czyński.  
6 miesięcy Infosepika 
     Infosepik ma już  pół roku. Przed wakacjami 
ukażą się jeszcze dwa numery z datami 19 i 26 
czerwca, a potem nastąpi dwumiesięczna przerwa 
wakacyjna aż do 4 września. Proszę o nadsyłanie 
uwag i komentarzy.                                  Jerzy Barglik 


