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•  

DZIENNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. 

Seminarium na temat odnawialnych  
źródeł energii 
II dzień targów ENERGETICS w Lublinie zdomino-
wały spotkania, konferencje i rozmowy dotyczące per-
spektyw rozwoju branży. SEP wspólnie z firmą ABB 
oraz Targami Lublin S.A. zorganizowało seminarium 
„Odnawialne źródła energii przyszłością nowoczesnej 
gospodarki?”. Spotkanie otworzył sekretarz generalny 
SEP Kol. Andrzej Boroń.  

 
Fot. 1. Od lewej Kol. Kol.: Andrzej Boroń, Lech Dziewierz. 

Myślą przewodnią referatu wprowadzającego do semi-
narium był udział SEP w nowelizacji Prawa Energe-
tycznego oraz wpływ zmian w tej ważnej ustawie na 
życie gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem 
rozwoju produkcji z odnawialnych źródeł energii. Na-
stępni referenci rozwijali przedstawione w referacie 
wstępnym wątki tematyczne. Duże emocje wzbudziła 
prezentacja PGE Dystrybucja S.A, dotycząca zasad 
przyłączania odnawialnych źródeł energii do sieci 
i wymagań formalnych w stosunku do prosumentów 
i inwestorów wykraczających poza obowiązujące pra-
wo. Omówienia szczegółowych zmian w prawie ener-
getycznym dokonał Kol. Lech Dziewierz z COSiW 
SEP. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także 
prezentacja ABB Polska Sp. z o.o. dotycząca tech-
nicznych aspektów przygotowania inwestycji w elek-
trownie fotowoltaiczne. Ciekawą prezentację wygłosili 
Kol. Kol.: Adam Kryłowicz i Janusz Usidus z Oddzia-
łu Zamojskiego SEP referując osobiste dokonania przy 
budowie dwóch elektrowni biogazowych o mocach 
1 MW i 1,3 MW.  
Seminarium cieszyło się znakomitą frekwencją. Wzię-
ło w nim udział 170 zarejestrowanych osób (organiza-
torzy zmuszeni byli zamknąć listę uczestników ze 
względu na niewystarczającą pojemność sali). Dużą 
aktywnością wyróżniała się kilkudziesięciosobowa 
grupa studentów Politechniki Lubelskiej.  

 
 

 
Fot. 2. Sala obrad. 

Wprawdzie odpowiedź na postawione w tytule konfe-
rencji pytanie nie padła, ale zebrani byli zgodni, że 
podjętą tematykę należy kontynuować.  

Tekst i zdjęcia dyrektor COSiW SEP Jerzy Szczurowski 

Krótko 
• Trwa kampania sprawozdawczo-wyborcza w ko-
łach SEP. Zgodnie z harmonogramem przygotowań 
do Walnego Zjazdu SEP w Szczecinie wybory w ko-
lach powinny zakończyć się do dnia 31 grudnia 
2013 r. włącznie. 
• Do końca listopada 2013 r. został przedłużony 
termin ogólnopolskiej akcji ankietyzacji SEP. Za-
chęcamy koleżanki i kolegów ze Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich do wsparcia cennej inicjatywy 
młodych członków z Oddziału Gdańskiego SEP. 
Ankieta dostępna jest poprzez główną stronę inter-
netową SEP. 
• Przypominamy, że trwa konkurs na najlepsze 
prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie. Ter-
min zgłaszania prac do konkursu upływa z dniem 30 
listopada 2013 r. 


