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DZIENNIK INTERNETOWY STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLS KICH 
 

•  

DZIENNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. 

Zebranie Sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej 
Przypominamy, Ŝe w najbliŜszą środę 30 marca br. 
o godz. 1430 w sali nr 12 budynku G Sejmu RP 
w Warszawie odbędzie się kolejne zebranie Sejmo-
wej Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia po-
selskich projektów ustawy o zmianie ustawy prawo 
energetyczne (tzw. ustawa przecinkowa). Druki nr 
3237 oraz 3794 dostępne są na stronie internetowej 
Sejmu RP. Obrady prowadzić będzie przewodniczący 
Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej poseł Andrzej 
Czerwiński. Stowarzyszenie Elektryków Polskich bę-
dą reprezentować Kol. Kol.: wiceprezes SEP Stefan 
Granatowicz oraz sekretarz generalny SEP Andrzej 
Boroń. 

Zebranie Centralnej Sekcji Trakcji  
Elektrycznej SEP 
W dniu 24 marca br. w siedzibie Trakcji Polskiej 
S.A. w budynku SKYLIGHT (Złote Tarasy), 
w Warszawie przy ul. Złotej 59, pod przewod-
ictwem Kol. Witolda Hejnrycha odbyło się zebra-
nie Centralnej Sekcji Trakcji Elektrycznej SEP. 
Wysłuchano wystąpienia wiceprezesa, Dyrektora 
Marketingu i Rozwoju Trakcji Polskiej S.A – Pana 
Dariusza Mańkowskiego. Firma rozwija się bardzo 
dynamicznie, ostatnio kupiła dawne przedsiębior-
stwo PRK - 7, niewielkie biuro pro-jektów oraz li-
tewską spółkę drogową. Pozwoli to na rozszerzenie 
oferty wykonawczej dla kolei. Obecnie jest to jedna 
z najbardziej znaczących firm, oferujących usługi 
dla kolei.  
Następnie zaprezentowano profil produkcyjny fir-
my PFISTERER Sp. z o.o., która produkuje nowo-
czesne elementy osprzętu sieciowego. Po pokazie 
dyskutowano na temat problemów z wprowa-
dzeniem nowoczesnych rozwiązań technicznych do 
trakcji tramwajowej i kolejowej. Podstawą był te-
mat braku spójności w działaniach róŜnych prze-
woźników i spółek kolejowych. Brak ten, podobnie 
jak to było w ostatnich 20 latach, moŜe skutkować 
podejmowaniem nietrafnych decyzji mogących za-
kończyć się niepowodzeniem, mimo poniesienia 
duŜych kosztów. 
Na zakończenie ustalono, Ŝe Centralna Sekcja 
Trakcji Elektrycznej SEP przygotuje oficjalne sta-
nowisko na temat sytuacji na kolei i przedstawi ją 
prezesowi SEP do przekazania władzom państwo-
wym. Na zakończenie podjęto decyzję, Ŝe jedno 
z zebrań Sekcji odbędzie się w Gdańsku podczas 
Targów TRAKO w październiku br. 

Iwona Fabjańczyk, Biuro SEP, na podstawie informacji  
przekazanych przez Kol. Jana Pabiańczyka z STE SEP 

Informacje z Biura Badawczego do spraw Ja-
kości SEP 
W dniach 12 - 14 kwietnia br. w Zurychu odbędzie 
się spotkanie europejskich organizacji zajmujących 
się oceną zgodności wyrobów elektrycznych, współ-
pracujących w ramach systemu European Certifica-
tion System - ECS. Została podjęta decyzja, Ŝe na 
tym zebraniu będzie rozpatrzony wniosek o przyjęcie 
BBJ SEP do prestiŜowego porozumienia w sprawie 
znaku towarowego ENEC. Szerszą informację o tym 
prestiŜowym znaku towarowym moŜna znaleźć na 
stronie internetowej pod adresem www.enec.com. 
Pragnę podkreślić, Ŝe złoŜenie tego wniosku stało się 
moŜliwe dzięki pozytywnej ocenie działalności certy-
fikacyjnej BBJ SEP uzyskanej podczas przeprowa-
dzonego w styczniu br. audytu oraz zaakceptowaniu 
wyników tego przeglądu przez odpowiedni organ 
kwalifikujący ECS.  

Janusz Okólski dyrektor BBJ SEP 

Konkurs na stypendia SEP dla uczniów, stu-
dentów i młodych pracowników nauki 
Stowarzyszenie Elektryków Polskich ogłasza do-
roczny konkurs na stypendia dla uczniów szkół 
średnich, studentów i młodych pracowników nauki. 

Formalną decyzję w sprawie ogłoszenia konkursu 
podjął Zarząd Funduszu Stypendialnego SEP pod-
czas zebrania w dniu 22 marca br. w Lublinie (pełny 
tekst uchwały zamieszczony jest na głównej stronie 
internetowej SEP). Termin składania wniosków do 
Biura SEP w Warszawie upływa z dniem 20 kwiet-
nia br. Uroczyste wręczenie stypendiów zaplanowa-
no w I dniu XII Ogólnopolskich Dni Młodego Elek-
tryka SEP – 12 maja br. w Zielonej Górze. Gorąco 
zachęcam do składania wniosków, prosząc jedno-
cześnie o ich staranne przygotowanie zgodnie 
z obowiązującym Regulaminem Funduszu Stypen-
dialnego SEP.                                 Jerzy Barglik, prezes SEP 

Smutna wiadomość 
W poniedziałek dotarła smutna wiadomość o śmierci 
w dniu 24 marca br. prof. Andrzeja Horodeckiego, 
członka Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii 
Nauk, wybitnego specjalisty z zakresu maszyn 
i napędów elektrycznych. śył 85 lat. Msza święta 
poŜegnalna zostanie odprawiona dnia 30 marca 
o godz. 1230 w Kościele KsięŜy Pallotynów w War-
szawie przy ul. Skaryszewskiej 12. NaboŜeństwo Ŝa-
łobne odbędzie się w miejscu pochówku takŜe 
w dniu 30 marca br. o godz. 1440 w Kościele św. Ka-
rola Boromeusza na Starych Powązkach. Pozostanie 
w naszej wdzięcznej pamięci! 


