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Z  okazji Dnia Kobiet pragnę złożyć wszystkim Paniom, 
Członkiniom i Sympatyczkom Stowarzyszenia Elek-

tryków Polskich życzenia, wszystkiego najlepszego, dużo 
szczęścia, by w każdym dniu roku uśmiech gościł na Wa-
szych twarzach.  W Domu  Rodzinnym w Życiu prywat-
nym  i zawodowym  życzę  zadowolenia,  satysfakcji  i 
osiągnięć .  

Prezes  Stowarzyszenia Elektryków Polskich  
Piotr Szymczak 

tydzień w sep :: 2-8 marca 2015 

1. W Zarządzie Głównym SEP 
 
Zebranie Głównego Sądu Koleżeńskiego SEP 
 

3  marca 2015 r. w odbyło się 4. w kadencji 2014-2018 posie-

dzenie Głównego Sądu Koleżeńskiego SEP. Przewodni-

czący GSK prof. Tadeusz Glinka zdał relację z działalności 

przewodniczącego i sekretarza w okresie od 28.10.2014 do 

3.03.2015 r. Tematem przewodnim spotkania były sprawy 

przekazane przez XXXVI WZD w Szczecinie do rozpatrzenia 

przez Główny Sąd Koleżeński. Do realizacji spraw znajdują-

cych się w obszarze działania GSK powołano 4 zespoły, które 

zająć się mają m.in. pracami nad zmianami w regulaminie są-

dów koleżeńskich oraz przygotowaniem informacji GSK z dzia-

łalności w pierwszym roku kadencji.  
Elżbieta Rybińska, Biuro SEP 



2. Jubileusze 
 

W  marcu 2015 r. przypadają „okrągłe” rocznice urodzin 

dwóch Członków Honorowych SEP. 85 lat kończą: kol. 

Bronisław Durlik z Oddziału Częstochowskiego i prof. Jacek 

Marecki z Oddziału Gdańskiego.  

 

Kol. Bronisław Durlik jest specjalistą w dziedzinie 

elektryfikacji hutnictwa, zasłużonym nauczycie-

lem młodych elektryków. W latach 1998-2006 był 

prezesem Oddziału Częstochowskiego SEP. 

 

 

 

 

Prof. Jacek Marecki to wykładowca Politechniki 

Gdańskiej, specjalista w dziedzinie energetyki 

(elektrownie, elektrociepłownie, gospodarka 

energetyczna). Pełnił funkcję prezesa Oddziału 

Gdańskiego, był członkiem ZG SEP. 

 

Z życzeniami dalszych lat w dobrym zdrowiu, energii i zadowo-

lenia w pracy stowarzyszeniowej! 

Redakcja  

 
3. W Oddziałach SEP 
 
Spotkanie Zarządu Oddziału Białostockiego SEP 
 

N a swoim kolejnym posiedzeniu w dniu 2 marca 

2015 roku zebrał się Zarząd Oddziału Biało-

stockiego SEP. Przedmiotem obrad między innymi 

było: ocena projektu i zatwierdzenie planu finanso-

wego Oddziału na 2015 r., zapoznanie się z  infor-

macją organizatorów na temat stanu przygotowań do semina-

rium ELSEP 2015, omówienie przygotowań i ustalenie termi-

nu jesiennego oddziałowego spotkania integracyjnego, ustale-

nie kierunku letniej oddziałowej wycieczki turystycznej oraz 

omówienie spraw bieżących studenckiego Koła SEP przy Poli-

technice Białostockiej.  
Paweł Mytnik, Oddział Białostocki SEP 

www.sep.bialystok.pl 

 
Oddział Zagłębia Węglowego SEP 
 
„Kresowianie w Katowicach i katowiczanie na Kresach” 

 

J an Kurek, dyrektor Ośrodka Rzeczoznaw-

stwa Oddziału Zagłębia Węglowego SEP, 

na zaproszenie Towarzystwa Miłośników 

Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich 

Oddziału Katowice, uczestniczył w wernisażu wystawy histo-

rycznej pt. „Kresowianie w Katowicach i katowiczanie na Kre-

sach”. 

Spotkanie odbyło się w dniu 26 lutego 2015 r. w Domu Śląskim 

Związku Górnośląskiego. Po powitaniu przez prezesa Związku 

Górnośląskiego Marka Sobczyka i prezesa Zarządu Głównego 

Towarzystwa Andrzeja Kamińskiego, spotkanie rozpoczęło się  

recytacją wiersza o  Lwowie. Wyświetlony został film o zabyt-

kach miasta, w tym o Cmentarzu Łyczakowskim i Orląt Lwow-

skich, a uczestników spotkania oprowadził po wystawie jej au-

tor – dr Antoni Steur.  
 

Seminarium szkoleniowe 
 
W dniu 3 marca 2015 r. odbyło się seminarium szkoleniowe, 

zorganizowane przez Oddział Zagłębia Węglowego SEP oraz 

Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, na temat: 

„Modernizacja starych instalacji elektrycznych w budownictwie 

mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Modernizacje insta-

lacji oświetleniowych w oparciu o lampy sensorowe LED VOL-

TEA”.  Szkolenie poprowadził inż. Stanisław Walczak z Cen-

tralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych 

SEP oraz  dr Roman Kosiorek i Dariusz Bromblik z firmy VOL-

TEA Sp. z o.o. W seminarium uczestniczyło 67 osób.  

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej . 
www.sep.katowice.pl  

inf. i fot. Biuro OZW SEP 
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału 
Krakowskiego SEP 

 

4  marca 2015 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Delegatów Oddziału Krakowskie-

go SEP połączone z plenarnym zebraniem Zarządu 

Oddziału Krakowskiego. Zebranie poświęcone było 

przyjęciu sprawozdania merytorycznego i finanso-

wego z działalności w roku 2014, który obchodzony był jako rok 

Jubileuszu 95-lecia Oddziału. Delegaci przyjęli uchwały w spra-

wie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z 

działalności Oddziału Krakowskiego SEP oraz w sprawie po-

działu zysku. 

W trakcie WZDO, któremu przewodniczył Prezes Honorowy 

Oddziału Krakowskiego SEP kol. Janusz Kłodos, prezes Od-

działu kol. Jan Strzałka wręczył odznaczenia stowarzyszenio-

we i medale dla aktywistów, którzy wyróżnili się działalnością 

stowarzyszeniową w ubiegłym roku: m.in. medalem pamiątko-

wym im. M. Pożaryskiego wyróżniony został kol. Marek Frą-

czek, natomiast Srebrnymi Odznakami Honorowymi SEP wy-

różnieni zostali członkowie wspierający Oddziału: Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie oraz  

PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Krakowie. Wręczono 

również ustanowione przez Oddział Krakowski Medale Pamiąt-
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2 tydzień w sep :: 2-8 marca 2015 

Fot. 1 - uczestnicy seminarium 

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich 
2-8 marca 2015 

Fot. 2 - prezesi Kół wyróżnieni w Konkursie „Na Najaktywniejsze Koło SEP” 

http://www.sep.bialystok.pl
http://www.sep.katowice.pl
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https%3A%2F%2Famchamkrakow.wordpress.com%2Fcategory%2Fenergy%2F&ei=81_sVLjREYKrUYvkgtAP&bvm=bv.86475890,d.d2s&psig=AFQjCNEzcm3V-fB-VrsaAJ48o10n9oWZVQ&ust=14248635
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3 tydzień w sep :: 2-8 marca 2015 

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich  
 

kowe im. St. Bielińskiego, którymi uhonorowano kolegów: Zbi-

gniewa Bisikiewicza i Mariana Gondka. Tradycyjnie jak w la-

tach ubiegłych dokonano podsumowania i wręczenia nagród i 

dyplomów dla kół SEP, które zajęły czołowe lokaty w konkursie 

„Na Najaktywniejsze Koło SEP”. Postanowiono, że arkusze 

sprawozdawcze pięciu Kół, które zajęły pierwsze miejsca prze-

kazane zostaną do Konkursu Ogólnopolskiego.  

W ramach WZDO interesującą prezentację sylwetki prof. Zbi-

gniewa Jasickiego, członka honorowego SEP, w związku 

z przypadającą w bieżącym roku rocznicą 100-lecia urodzin 

Profesora przedstawił kol. prof. Zbigniew Porada, członek Cen-

tralnej Komisji Historycznej SEP.  

 
inf. i fot. Oddział Krakowski SEP 

4. „Złoty Inżynier”  
 

P odczas uroczystej Gali  "Złotego Inżyniera", 

organizowanej już po raz 21. przez Przegląd 

Techniczny, w dniu 2 marca br. statuetką Złotego 

Inżyniera w kategorii "HIGH - TECH" wyróżniony 

został  mgr inż. Wiesław Łodzikowski, inżynier 

elektronik, absolwent Politechniki Szczecińskiej, 

dyrektor Ośrodka TVP Technologie TVP S.A. Jest 

autorem wielu nowatorskich koncepcji i rozwiązań 

systemów technologicznych w TVP. Z tej okazji 

prezes SEP Piotr Szymczak wystosował list gratulacyjny, który 

wręczony został, wraz z bukietem kwiatów, przez wiceprezesa 

SEP Mieczysława Żurawskiego. Bliższe informacje o tym waż-

nym wydarzeniu na stronie www.not.org.pl.  

Małgorzata Gregorczyk, Dział Organizacyjny Biura SEP 

 

 

 
ENEX 2015 — Podsumowanie  
Przedstawiciele branż związanych z energią odna-

wialną spotkali się w dniach 5-6 marca br. w go-

ścinnych Kielcach na XVIII Międzynarodowych 

Targach Energetyki i Elektrotechniki ENEX oraz XIII Targach 

Odnawialnych Źródeł Energii ENEX - Nowa Energia. ENEX to 

miejsce, w którym corocznie blisko 100 firm prezentuje urzą-

dzenia energetyczne i elektroenergetyczne, najnowsze techno-

logie armatury sieciowej, kolektorów słonecznych, pieców opa-

lanych drewnem czy kotłowni opalanych biomasą. Stoiska wy-

pełnia sprzęt związany z odnawialnymi źródłami energii, wy-

twarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii oraz eksploata-

cją urządzeń energetycznych i modernizacją tych już istnieją-

cych. Równolegle z targami branży energetycznej odbywają się 

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Od-

padami EKOTECH - wydarzenie poświęcone nowoczesnym 

technologiom stosowanym w gospodarowaniu odpadami oraz 

innowacyjnym rozwiązaniom sprzętowym oraz działaniom 

sprzyjającym ochronie środowiska. Stanowią one komplekso-

we dopełnienie oferty ENEX-u. 

 

SEP COSiW poleca 

 W przeddzień Targów Prezes Piotr Szymczak spotkał 

się z Prezesem Oddziału Kieleckiego SEP kol. Grzegorzem 

Mieczkowskim. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele CO-

SiW- kol. kol. Jerzy Szczurowski i Lech Dziewierz. Głównym 

tematem spotkania była kwestia uaktywnienia działalności Koła 

SEP przy Politechnice Świętokrzyskiej.   

 W głównej hali targów swoje stoisko przygotowało Sto-

warzyszenie Elektryków Polskich, reprezentowane przez 

przedstawicieli COSiW oraz Oddziału Kieleckiego. Prezes SEP 

wziął udział pierwszego dnia Targów w wielu spotkaniach na 

stoiskach firm produkujących urządzenia dla konsumentów i 

producentów ekologicznej energii. Odbyło się również ważne 

spotkanie z kierownictwem Targów Kielce na temat nowych 

form współpracy ze Stowarzyszeniem na przyszłe lata. Targi 

Kielce reprezentowali: p. Bożena Staniak- Wiceprezes Zarzą-

du, p. Andrzej Kiercz- Zastępca Dyrektora ds. Targów oraz p. 

Robert Frąk- menedżer projektu ENEX. Ze strony SEP w spo-

tkaniu wzięli udział kol. Prezes oraz kol. kol. Dyrektor COSiW 

oraz Prezes Oddziału Kieleckiego. 

http://www.not.org.pl/not/index.php?option=com_content&task=view&id=770&Itemid=48
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 W seminarium dotyczącym kluczowych zagadnień ener-

getyki jądrowej wzięli udział m.in. przedstawiciel Ministerstwa 

Gospodarki dyr. Andrzej Chwas oraz NFOŚiGW dyr. Wojciech 

Stawiany. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się semi-

narium poświęcone nowej, jeszcze „gorącej” ustawie o odna-

wialnych źródłach energii, która wprawdzie jeszcze nie weszła 

do obiegu prawnego (czeka na podpis Prezydenta RP), ale już 

dzisiaj rodzi wiele pytań i kontrowersji. Obydwa spotkania 

przygotował SEP COSiW w Centrum Kongresowym Targów 

Kielce.  
info i foto Zespół SEP COSiW 

 

Po konsultacjach społecznych reformy prawa autorskiego. 
 

M KiDN opublikowało kolejny projekt 

zbliżającej się reformy prawa autor-

skiego. Nowy projekt uwzględnia stanowi-

ska 49 podmiotów uczestniczących w 

konsultacjach społecznych, w tym Cen-

trum Cyfrowego. Niestety, zmiany proponowane przez Cen-

trum Cyfrowe z którym współpracuje SEP COSiW zostały 

uwzględnione w nikłym zakresie, a część postulatów została 

nawet przeinaczona w raporcie pokonsultacyjnym, opublikowa-

nym przez MKiDN.  

Najdotkliwiej odczuwamy zawężenie, w porównaniu do pierwot-

nej wersji nowelizacji, dozwolonego użytku edukacyjnego. Z 

projektu zniknęła, bowiem możliwość korzystania z rozpo-

wszechnionych utworów w celach edukacyjnych przez organi-

zacje pozarządowe.  

Projekt nowelizacji ma trafić pod obrady Sejmu w kwietniu bie-

żącego roku. 

Po zakończeniu procesu legislacyjnego SEP COSiW przygoto-

wał serię szkoleń dla przedstawicieli Oddziałów i organizatorów 

wszelkich konferencji i sympozjów mających na celu zaznajo-

mienie autorów artykułów i prelegentów z zagadnieniami stoso-

wania licencji Creative Commons. 

 

 
INPE Zeszyt 51 dostępny 
 

R edakcja Miesięcznika SEP INPE (Informacje o Normach i 

Przepisach Elektrycznych) składa gorące podziękowa-

nie  Zakładowi Rzemiosła Polskiego i Autorce opracowania, 

pani Edycie Doboszyńskiej za udostępnienie tekstu publikacji. 

Opracowanie zostało przygotowane na podstawie następują-

cych dokumentów: 

– Materiały informacyjne NORMAPME – Europejskiego Biura 

Rzemiosła, Handlu, Małych i Średnich Przedsiębiorstw ds. Nor-

Zespół Redakcyjny: Iwona Sztompka — red. naczelna,  
Marcin Jeżewski, Bolesław Pałac 
Skład i opracowanie graficzne — Jarosław Cyrynger  
Rzecznik Prasowy SEP — Krzysztof Woliński 
Adres redakcji: ul. Świętokr zyska 14, 00-050 Warszawa, tel. (22) 556 43 05, kom. 533 314 914 

malizacji. 

– Andrzej Blikle, „Doktryna Jakości”, Kurs menedżerski 

„Kompleksowe Zarządzanie Jakością”, edycja ósma. 

– Damian Dec, „Jakość i certyfikacja”, PARP, 2001 

– Tadeusz Buchacz, „Model EFQM w Zarządzaniu”, 

www.umbrella.org.pl 

– Materiały Akademii Ekonomicznej w Krakowie: „Idea TQM 

W.Edwards Deming”, http://www.wizard.ae.krakow.pl 

– Materiały informacyjne Polskiego Komitetu Normalizacyjne-

go, www.pkn.pl 

– „Normalizacja – Jutro i Dziś”, PKN, Warszawa 1997.  
 

foto Zespół SEP COSiW 

KONFERENCJA OZE 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich 
COSiW 

handlowy@cosiw.pl 
 tel. 795135945 

mailto:historia.sep@sep.com.pl
mailto:jaroslaw.cyrynger@cosiw.pl

