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DZIENNIK INTERNETOWY STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLS KICH 
 

•  

DZIENNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. 

Ustawa o zmianie ustawy Prawo Energetyczne  
Jak juŜ informowaliśmy z poprzednim wydaniu Info-
sepika ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie 
ustawy „Prawo energetyczne oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw” została oficjalnie opublikowana 
w Dzienniku Ustaw z dnia 29 września 2011 r. Zgod-
nie z artykułem 12 ustawy wchodzi ona w Ŝycie w 30 
dni po opublikowaniu.  
Podczas dzisiejszego zebrania ZG SEP, które rozpocznie 
się o godz. 9:30 w małej sali konferencyjnej Biura SEP 
w Warszawie przyjęte zostanie stanowisko SEP 
w sprawie ustawy o zmianie ustawy prawo energetyczne 
oraz niektórych innych ustaw i wynikających z tego fak-
tu konsekwencji dla działalności komisji kwalifikacyj-
nych działających przy Stowarzyszeniu Elektryków Pol-
skich. Na zebraniu zostanie zaakceptowany tekst listu do 
wicepremiera ministra gospodarki Waldemara Pawlaka 
w sprawie terminu wydania rozporządzeń wykonaw-
czych oraz interpretacji zapisów ustawy, a w szczegól-
ności wiąŜącej interpretacji wprowadzonych zmian 
przepisów dotyczących waŜności nadawanych upraw-
nień w aspekcie między innymi miejsca pracy osoby 
ubiegającej się o nadanie uprawnień. Niezwłoczne wy-
danie takiej interpretacji jest niezbędne do ujednolicenia 
postępowań kwalifikacyjnych prowadzonych przez ko-
misje powołane przez prezesa URE. Bezpośrednio po 
zebraniu prezes SEP Kol. Jerzy Barglik prześle list do 
prezesów oddziałów i przewodniczących komisji kwali-
fikacyjnych zawierający wytyczne co do trybu postępo-
wań kwalifikacyjnych prowadzonych przez Komisje 
funkcjonujące w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. 

Krótko 
• W ubiegły piątek, 18 października 2011 r., a więc za-

ledwie dzień po jubileuszu 55-lecia Oddziału Rze-
szowskiego SEP odbyło się spotkanie Rady Podkar-
packiej FSNT NOT w Rzeszowie z okazji 60-lecia 
istnienia tej terenowej jednostki organizacyjnej.  
W uroczystościach uczestniczyła prezes Federacji 
Kol. Ewa Mańkiewicz- Cudny. 

• W dniu 21 października 2011 r. wiceprezes SEP Kol. 
Stefan Granatowicz uczestniczył w Warszawie w sie-
dzibie Trakcji Polskiej SA w spotkaniu poświęconym 
przygotowaniu opracowania na temat historii polskiej 
elektryki w kolejnictwie. 

• Trwają przygotowanie do Zjazdu Polskiego Towa-
rzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowa-
nej, który odbędzie się w Wiśle w dniu 10 grudnia 
2011 r. Wczoraj w salach Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach odbyło się zebranie sprawozdawczo-
wyborcze Oddziału Gliwicko-Opolskiego tej or-
ganizacji. 

• TakŜe wczoraj w Sali konferencyjnej w Biurze SEP 
odbyło się zebranie Centralnej Komisji Szkolnictwa 
Elektrycznego SEP. Obradom przewodniczył czło-
nek ZG SEP Kol. Eugeniusz Kaczmarek. W części 
posiedzenia uczestniczył sekretarz generalny SEP 
Kol. Andrzej Boroń. 

 
Fot. 1. Obrady CKSzEl SEP prowadzi Kol. Eugeniusz Kaczmarek.    

fot. Ewa Materska   
• W dniach 23-24 października 2011 r. w salach Domu 

Technika NOT w Gdańsku odbyły się XXXVI 
Gdańskie Dni Elektryki. Drugi dzień imprezy po-
święcony był w całości prezentacji dorobku młodych 
elektryków zrzeszonych w Studenckim Kole Aka-
demickim SEP przy Wydziale Elektrycznym Poli-
techniki Gdańskiej. 

• Wczoraj w Katowicach odbyła się kolejna impreza 
kulturalna dla członków SEP i ich rodzin organizo-
wana przez Oddział Zagłębia Węglowego SEP. 
Głównym organizatorem imprezy jest Kol. Aleksy 
Kuźnik. Zwiedzono wystawy Muzeum Śląskiego 
w Katowicach. 

•  Dziś na terenach wystawienniczych Międzynarodo-
wych Targów Gdańskich rozpoczynają się 7. Gdań-
skie Targi Techniki Przemysłowej, Nauki 
i Innowacji. Targi potrwają do jutra. 

• Nakładem Centralnego Ośrodka Szkolenia i Wydaw-
nictw SEP ukazała się pierwsza publikacja z cyklu 
„Monografie SEP”. Autorem interesującego wydaw-
nictwa poświęconego zagadnieniom jakości energii 
elektrycznej jest były prezes Oddziału Opolskiego 
SEP prof. Waldemar Skomudek. Szczegóły na stro-
nie internetowej COSiW. Zachęcamy do lektury! 

• Dziś w Politechnice Warszawskiej pod przewodnic-
twem prof. Jana Maksymiuka odbędzie się zebranie 
Komisji Kwalifikacyjnej Izby Rzeczoznawców. 

• JuŜ za kilka dni 1 listopada 2011 r., dzień Wszystkich 
Świętych. 


