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Nowelizacja prawa energetycznego 
Trwa proces nowelizacji prawa energetycznego. 
W dniu 18 listopada 2009 r. odbyło się zebranie 
Sejmowej Komisji Gospodarki, na którym przyjęto 
sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej rozpatrującej 
rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
Energetyczne. Relację telewizyjną z posiedzenia 
Komisji moŜna obejrzeć na portalu internetowym 
www.naszaenergia.pl. Projekt nie przewiduje zmian 
zapisu artykułu 54 dotyczącego okresowości 
uprawnień kwalifikacyjnych. Na stronie internetowej 
Sejmu RP znajduje się informacja, Ŝe sprawozdanie 
Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o 
zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie 
innych ustaw - druk nr 2176 (sprawozdawca poseł 
Andrzej Czerwiński) moŜe zostać włączone do 
porządku obrad 55. posiedzenia Sejmu zaplanowanego 
na 1-3 grudnia 2009 r.  

Samochody elektryczne 
Jak juŜ informowaliśmy w poprzednim Infosepiku, w 
dniu 18 listopada 2009 r. został uruchomiony pierwszy 
punkt ładowania samochodów elektrycznych przy ul. 
WybrzeŜe Kościuszkowskie w Warszawie. W 
uroczystości udział wzięła Sekretarz Generalna SEP 
Jolanta Arendarska. Stało się to dzięki współpracy 
RWE - jednej z największych firm energetycznych 
w Europie, Konsorcjum Green – Stream Polska 
(w jego skład wchodzi Stowarzyszenie Elektryków 
Polskich) i Miasta Stołecznego Warszawy. 
W przyszłości w Stolicy będzie 130 takich punktów. 
Za kilka lat na prąd mają jeździć autobusy miejskie, 
samochody straŜy miejskiej itp. Przez około pół roku 
elektrotankowanie (do pełna kilka godzin) będzie 
darmowe. Dzieje się to w ramach projektu „Budowa 
rynku pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich 
ładowania – podstawa bezpieczeństwa energe-
tycznego” – finansowanego ze środków Programu 
Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka, Działanie 
5.1 Dyfuzja Innowacji. W pięciu miastach Polski - 
Warszawie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku i Mielcu 

ma być wprowadzony projekt badawczy testów 
trakcyjno-ruchowych samochodów elektrycznych. 
Podstawą tych testów będzie – połączone w jeden 
system - 20 samochodów elektrycznych, 310 
publicznych punktów ładowania i 20 punktów 
ładowania „garaŜowego”, czyli przypisanego 
konkretnemu samochodowi. System ten będzie działać 
w ramach stacji monitorowania, która, prócz zbierania 
i opracowania danych, zapewni stały kontakt z 
kierowcami samochodów elektrycznych oraz ich 
obsługę (np. wysyłanie komunikatów alarmowych o 
stanie akumulatora oraz o najbliŜszym punkcie 
awaryjnego ładowania). 

 Jolanta Arendarska 

Jubileusz wydawnictwa „Sigma-NOT”  
We wtorek 24 listopada 2009 r. w sali „A” 
Warszawskiego Domu Technika odbyło się spotkanie 
okolicznościowe z okazji jubileuszu 60-lecia 
Wydawnictwa Czasopism Technicznych SIGMA-
NOT. Aktualnie SIGMA-NOT wydaje cztery 
czasopisma SEP: Przegląd Elektrotechniczny, Wiado-
mości Elektrotechniczne, Elektronikę i Przegląd 
Telekomunikacyjny – Wiadomości Telekomunika-
cyjne. Obecni byli goście oficjalni: sekretarz stanu 
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa WyŜszego prof. 
Maria ElŜbieta Orłowska oraz wicewojewoda 
mazowiecki Dariusz Piątek.  

 
Fot. 1. Od lewej: Józef Modelski, Jerzy Barglik, Jan Kaczmarek,  Maria 
ElŜbieta Orłowska, Ewa Mańkiewicz-Cudny, przedstawiciel UDT.  

Fot. Ewa Materska 

Informację na temat najwaŜniejszych faktów z 60-letniej 
historii Wydawnictwa przedstawił Prezes-Redaktor 
Naczelny Andrzej Kusyk. Wręczono odznaczenia 
państwowe i stowarzyszeniowe. Brązowym KrzyŜem 
Zasługi został wyróŜniony redaktor naczelny Przeglądu 
Telekomunikacyjnego – Wiadomości Telekomuni-
kacyjnych, Bogdan Zbierzchowski. W imieniu 
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Stowarzyszenia Elektryków Polskich gratulacje 
przekazał prezes SEP Jerzy Barglik.  

 
Fot. 2. Jerzy Barglik, Andrzej Michalski, Andrzej Kusyk. 

Fot. Ewa Materska 

Po części oficjalnej wysłuchano koncertu i odbyło 
się spotkanie koleŜeńskie.  

Rada Programowa czasopism sepowskich 
W dniu 25 listopada 2009 r. w Warszawie i w 
Katowicach odbyły się posiedzenia Rad 
Programowych czasopism stowarzyszeniowych: 
„INPE Informatora o Normach i Przepisach 
Elektrycznych” oraz miesięcznika „Energetyka”. 
Inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej 
INPE, powołanej decyzją ZG SEP z marca 2009 r., 
odbyło się w Warszawie (COSiW). Funkcję 
przewodniczącego Rady sprawuje prof. Mieczysław 
Hering, który otworzył zebranie i powitał 
uczestników. Na początku zebrania sekretarz 
generalna SEP Jolanta Arendarska wręczyła 
obecnym członkom Rady Programowej „INPE” 
nominacje, a na ręce przewodniczącego rady oraz 
redaktora naczelnego list gratulacyjny z okazji 15-
lecia biuletynu, podpisany przez prezesa SEP 
Jerzego Barglika. Podkreśliła osobiste zasługi 
redaktora naczelnego w tworzeniu i rozwoju tytułu 
oraz fakt, Ŝe „INPE” ma największy nakład ze 
wszystkich SEP-owskich czasopism. Redaktor 
Naczelny Tadeusz Malinowski takŜe z satysfakcją 
odnotował, Ŝe czasopismo, które początkowo miało 
być aperiodyczne i przeznaczone tylko dla członków 
SEP, cieszy się obecnie duŜą popularnością na rynku 
wydawniczym. Nakreślił najbliŜsze zamierzenia 
redakcji. Postanowiono organizować zebrania Rady 
Programowej co najmniej raz do roku.  

 
 

 
Fot. 3. Przewodniczący Rady otrzymuje nominacje od prezesa SEP 
(zdjęcie górne), posiedzenie Rady od lewej: Jolanta Arendarska, 
Mieczysław Hering, Tadeusz .Malinowski, Jan Musiał, Edward 
Niewiedział, Zbigniew Szymański, tyłem: Franciszek Gładykowski, 
Witold Jabłoński, Stanisław Krakowiak. (zdjęcie dolne).  

Fot. Ewa Materska 

• Obradom Rady Programowej „Energetyki” odbytym 
w siedzibie PSE Południe SA w Katowicach 
przewodniczył Klemens Ścierski. Redaktor Naczelny 
Tomasz Kołakowski poinformował o aktualnej 
sytuacji i planach rozwoju czasopisma.  

 
Fot. 4. Od prawej: Klemens Ścierski, Tomasz Kołakowski, Iwona Gajdowa.  

fot. Jerzy Barglik 
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Poszerzono skład Rady Programowej, włączając w 
jej skład Henryka Spierewkę. W toku oŜywionej 
dyskusji głos zabrali niemal wszyscy obecni 
członkowie Rady. Prezes SEP Jerzy Barglik w 
swym wystąpieniu pogratulował redakcji bardzo 
dobrej działalności.  

Spotkanie prezesów stowarzyszeń 
W dniu 27 listopada 2009 r. w sali „Kominkowej” 
Warszawskiego Domu Technika odbyło się spotkanie 
konsultacyjne prezes FSNT NOT Ewy Mańkiewicz-
Cudny z prezesami stowarzyszeń tworzących Federację. 
Obecny był prezes SEP Jerzy Barglik.  

 
Fot. 5. Prezes FSNT NOT Ewa Mańkiewicz otwiera spotkanie  

Fot. Ewa Materska 

Celem spotkania były konsultacje w sprawie 
proponowanych zmian w statucie Federacji. Na 
wstępie prezes Federacji wręczyła diamentowe 
odznaki honorowe NOT obecnym na spotkaniu byłym 
prezesom NOT. Następnie przewodniczący Komisji 
Statutowej NOT omówił proponowane zmiany w 
statucie i propozycję harmonogramu dalszych działań. 
Ze względu na znaczną rozbieŜność opinii 
prezentowanych przez prezesów Stowarzyszeń 
postanowiono rozwaŜyć dodatkowo moŜliwość 
dokonania tzw. małej nowelizacji statutu. WaŜne jest, 
aby w sprawie ewentualnych zmian w statucie uzyskać 
pełną akceptację środowiska. W dalszej części 
spotkania omówiono kwestię organizacji Światowego 
Kongresu InŜynierów, nowelizacji prawa o 
stowarzyszeniach oraz inne sprawy bieŜące i 
wniesione przez uczestników spotkania. 

Oddziały, koła, sekcje, komitety, komisje 
• W dniu 17 listopada 2009 r. w Domu Technika 

w Katowicach odbyło się pod przewodnictwem 
Andrzeja Ciepłego kolejne spotkanie Zespołu ds. 
Projektów Unijnych.  

• W dniu 24 listopada 2009 r. w salce szkoleniowej 
Centralnego Ośrodka Szkolenia i Wydawnictw odbyło 
się Centralnej Komisji Uprawnień Zawodowych SEP. 
Obrady prowadził przewodniczący Komisji Jan 
Strzałka. Obecna w początkowej części zebrania 

Sekretarz Generalna SEP Jolanta Arendarska 
poinformowała o stanie prac sejmowych nad 
nowelizacją prawa energetycznego.  

 
Fot. 6. Zebranie Centralnej Komisji Uprawnień Zawodowych SEP  

Fot. Ewa Materska 
• Sekcja Radiotechniki SEP w bieŜącym roku obchodzi 

80. rocznicę jej utworzenia. Z tej okazji 26 listopada 
2009 r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyło 
się jubileuszowe zebranie Centralnego Kolegium tej 
sekcji, podczas którego przewodniczący sekcji, Jan J. 
Pawłowicz przedstawił okoliczności powstania sekcji 
oraz jej historię. W punkcie obrad pt. „Radiotechnika i 
polscy radiotechnicy w słuŜbie Rzeczypospolitej” 
pięciu prelegentów przypomniało zasługi radio-
techników dla rozwoju gospodarczego i społecznego 
Polski od 1920 roku oraz przypomniało nazwiska i 
osiągnięcia niektórych z tych, którym stworzenie 
podstaw i rozwój tej dziedziny nauki i techniki naleŜy 
zawdzięczać. W trakcie zebrania sekretarz generalna 
SEP Jolanta Arendarska odczytała i przekazała 
przewodniczącemu Sekcji Radiotechniki list 
gratulacyjny od prezesa SEP, wręczyła sekretarzowi 
sekcji Leszkowi Puchalskiemu zł. OH SEP, po czym 
w towarzystwie przewodniczącego Sekcji wręczyła 
czworgu członkom Centralnego Kolegium Sekcji 
dyplomy uznania.                            Jan J. Pawłowicz 

 
Fot. 7 O lewej: Jan Prochazka, Leszek Puchalski, Jolanta Arendarska, 
Jan J. Pawłowicz.                                                      Fot. Ewa Materska 
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Wybory w kołach 
• Od pierwszych dni listopada 2009 r.  trwa 

kampania sprawozdawcza w kołach SEP. Wybory 
te zakończą się z dniem 31 stycznia 2010 r. 
Chcemy na Łamach Infosepika prezentować 
krótkie informacje o tych wyborach. Stąd uprzejma 
prośba o przesyłanie informacji pocztą 
elektroniczną na adres sep@sep.com.pl 
z dopiskiem „Informacja do Infosepika”.  

• 24 listopada 2009 r. odbyło się zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze w Kole nr 534 przy 
Oddziale Warszawskim SEP. Przyjęto pięciu 
nowych członków. Prezes Koła, Jerzy Bielawski 
wręczył firmie „AGS Gawąd” rekomendację SEP.  

 
Fot. 8. Od lewej: Ewa Mirkowska, Bogdan Perka, Ewa Materska, .Anna 
Kostana, Jerzy Bielawski.  

Po przedstawieniu przez ustępujący Zarząd Koła, a 
następnie przez ustępującą Komisję Rewizyjną Koła 
- sprawozdań z działalności w kadencji 2006/2010, 
dokumenty te zostały przyjęte przez uczestników 
zebrania. Ustalono, Ŝe wybory w kole na kadencję 
2010/2014 odbędą się w sposób jawny.  
Najpierw dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej 
Koła, w analogicznym składzie, tj. ponownie 
przewodnicząca - Ewa Materska, sekretarz - Ewa 
Mirkowska i członek - Kazimierz śółtowski. 
W dalszej części obrad wybrano skład nowego 
Zarządu Koła. Prezesem koła został wybrany 
ponownie Jerzy Bielawski, wiceprezesem - Stefan 
Marciniak, sekretarzem - ponownie - Bogdan Perka, 
skarbnikiem - Anna Kostana i członkiem Zarządu - 
Krystyna Zaborowska.  
Przyjęto plan pracy na nową kadencję oraz 
omówiono sprawy bieŜące, moŜna teŜ było opłacić 
składki członkowskie. 

• W dniu 24 listopada 2009 r. odbyło się Walne 
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła SEP nr 
206 przy PGE SA i PSE Operator SA. W zebraniu 
wzięło udział 35 osób. Po złoŜeniu sprawozdaniu 
przez ustępujący zarząd koła i komisję rewizyjną 
oraz uzyskaniu absolutorium odbyły się tajne 

wybory. Prezesem koła wybrano ponownie Henryka 
Gładysia. W skład zarządu koła weszli” Ryszard 
Frydrychowski, Waldemar Gochnio, Ryszard 
Marcińczak, Anna Seliga, Magdalena Seliga-
Zielska i Jerzy Szastałło. Do komisji rewizyjnej 
koła wybrani zostali Janusz DruŜycki – 
przewodniczący oraz Edward Rękawek i Jan Syta. 

 
Fot. 9. Uczestnicy zebrania koła 206.                   Fot. Jerzy Szastałło  

• W dniu 25 listopada 2009 r. odbyło się zebranie 
koła SEP nr 4 przy Elektrowni Łaziska. Koło jest 
Zrzeszone w Oddziale Zagłębia Węglowego SEP. 
Prezesem koła został wybrany ponownie Andrzej 
Białoń.  

Jednym zdaniem 
• Prezes SEP Jerzy Barglik, Sekretarz Generalna SEP 

Jolanta Arendarska i redaktor naczelny 
„Energetyki” Tomasz Kołakowski w dniu 27 
listopada 2009 r. wzięli udział w konferencji 
poświęconej efektywności energetycznej odbytej w 
Ministerstwie Gospodarki, a zorganizowanej przez 
Krajową Agencję Poszanowania Energii. 

• Na stronie internetowej SEP znajduje się informacja 
Krajowej Izby Gospodarczej, członka wspierającego 
SEP o projekcie „Strategie zarządzania międzyna-
rodowego oparte na własności intelektualnej. 
Promocja korzyści z ochrony własności intelektu-
alnej w polskich przedsiębiorstwach”; zachęcamy 
do zapoznania się z informacją. 

• Dziś odbędzie się posiedzenie Komitetu 
Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk; 
w posiedzeniu weźmie udział prezes SEP Jerzy 
Barglik, który jest członkiem Komitetu. 

• Przypominamy, Ŝe w dniu 16 grudnia 2009 r. 
o godz. 16:00 w salach Warszawskiego Domu 
Technika odbędzie się tradycyjne spotkanie 
świąteczne ZG SEP z członkami i sympatykami 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich; przypomi-
namy o zgłaszaniu udziału poprzez wypełnienie 
formularza na stronie internetowej SEP pod 
adresem: www.sep.com.pl.  
Serdecznie zapraszamy do udziału!  


