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DZIENNIK INTERNETOWY STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLS KICH 
 

•  

DZIENNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. 

Spotkania opłatkowe 
Jak juŜ informowaliśmy w poprzednim Infosepiku w dniu 
22 grudnia br. odbyły się spotkania opłatkowe w Biurze 
SEP i BBJ SEP. 

 
 

 
Fot. 1 Spotkania w Biurze SEP (zdjęcie górne).  fot. Jarosław Cyryngier 
 i w BBJ SEP (zdjęcie dolne)  

Krótko 
• W dniu 28 grudnia br. prezes SEP kol. Jerzy Barglik 

spotkał się w Politechnice Warszawskiej z JM Rekto-
rem Politechniki prof. Włodzimierzem Kurnikiem 
oraz z Prorektorem ds. Nauki Uczelni prof. Tade-
uszem Kulikiem. 

• Tego samego dnia prezes SEP wziął udział w posie-
dzeniu Rady Nadzorczej Fundacji FIRE działającej 
przy Agencji Rozwoju Przemysłu. 

• Ukazał się nr 12/2010 miesięcznika „Energetyka” za-
wierający między innymi artykuł Stefana Postrzedni-
ka na temat znaczenia oraz aspektów wykorzystania 
biomasy. Zachęcamy do lektury! 

• W numerze 11-12/2010 biuletynu organizacyjnego 
i naukowo-technicznego SEP „Spektrum” zamiesz-
czono obszerną relację z XII Ogólnopolskich Dni 
Młodego Elektryka odbytych w dniach 13-16 paź-
dziernika br. we Wrocławiu i w Szklarskiej Porębie.  

• Nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa Urzędu Re-
gulacji Energetyki. W miejsce odwołanego Mariusza 
Swory  prezes Rady Ministrów Donald Tusk powie-
rzył pełnienie obowiązków prezesa URE Markowi 
Woszczykowi. 

• Na głównej stronie internetowej SEP 
www.sep.com.pl ukazała się krótka notatka uzupeł-
niająca przedstawione na Walnym Zjeździe Delega-
tów SEP w Katowicach sprawozdanie ZG SEP za ka-
dencję 2006-2010. Zachęcamy do zapoznania się 
z tekstem notatki przygotowanej przez Wiceprezesa, 
Skarbnika SEP kol. Jerzego Szastałłę. 

• Aby uniknąć kolizji z terminem jubileuszowego spo-
tkania Oddziału Toruńskiego SEP zaplanowanym na 
piątek 25 lutego 2011 roku zmianie uległ termin ko-
lejnego zebrania Rady Prezesów organizowanego 
przez Oddział Łódzki SEP. Nowy termin zebrania to 
18-19 lutego 2011 roku, a więc o tydzień wcześniej-
szy niŜ poprzednio planowano.  

• Stowarzyszenie Elektryków Polskich zaprasza do 
udziału w wyjazdowej misji gospodarczej na targi 
AMPER 2011, które odbędą się w dniach 29.03 – 
01.04.2011  r. na terenie centrum wystawienniczego 
w Brnie (dotychczas targi te odbywały się w Pradze). 
Więcej informacji na głównej stronie internetowej 
SEP www.sep.com.pl  

• Kolejny Infosepik oznaczony numerem 159 ukaŜe się 
juŜ w przyszłym roku z datą 3 stycznia 2011 i będzie 
zawierał krótki przegląd najwaŜniejszych wydarzeń 
w roku 2010. 

• W przyszłym roku płaca minimalna wzrasta z 1317 zł 
do 1386 zł. Oznacza to odpowiedni wzrost wysokości 
opłat za przeprowadzane egzaminy kwalifikacyjne. 

• 31 grudnia 2010 roku oraz 7 stycznia 2011 roku to 
dwa dodatkowe dni wolne od pracy dla pracowników 
Biura SEP i Centralnego Ośrodka Szkolenia i Wy-
dawnictw SEP. Przepraszamy za związane z tym fak-
tem ewentualne niedogodności.  

śyczenia noworoczne 
Szanowne KoleŜanki, Szanowni Koledzy!  
Dziś Sylwester, ostatni dzień 2010 roku. Czas biegnie 
niesłychanie prędko. Myślę, Ŝe był to dobry rok dla na-
szego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Chciałbym 
wszystkim członkom SEP bardzo serdecznie podzięko-
wać za aktywny udział w pracy społecznej na rzecz na-
szego Stowarzyszenia.  
Członkom, przyjaciołom i sympatykom Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich, a takŜe ich bliskim składam najser-
deczniejsze Ŝyczenia wszelkiej pomyślności w zbliŜają-
cym się szybkimi krokami roku 2011. Do Siego Roku! 

Jerzy Barglik 
Prezes SEP  


