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1. W Zarządzie Głównym SEP 
 
13. zebranie Zarządu Głównego SEP  
 

 dniu 28 kwietnia 2015 roku odbyło się kolejne posie-

dzenie Zarządu Głównego SEP. W trakcie obrad za-

poznano się z: zakresem działalności firmy CBR 74  w kontek-

ście pozyskiwania środków z UE; opinią Radcy Prawnego kol. 

Stefana Mazurkiewicza na temat aktualnych problemów pracy 

w SEP; projektem  „Programu włączenia  młodzieży w działal-

ność SEP na kadencję 2014-2018” oraz informacjami nt.: aktu-

alnego stanu finansów SEP; przygotowań do centralnych ob-

chodów ŚDTiSI’2015 i XVI Konferencji Okrągłego Stołu oraz 

przygotowań do centralnych obchodów MDE’2015 w Poznaniu. 

Przyjęto: „Program działalności SEP na kadencję 2014-2018”, 

uchwałę w sprawie założeń programowo-organizacyjnych  

przygotowań do jubileuszu 100-lecia SEP, rezygnację z pełnie-

nia funkcji redaktora naczelnego „Tydzień w SEP” kol. Iwony 

Sztompki oraz regulamin Centralnej Komisji ds. Wdrażania 

Technologii Informatycznych SEP. Zatwierdzono kandydatów 

do godności „Zasłużony Senior SEP”. 
Krzysztof Woliński, Rzecznik prasowy SEP 

 

 

Spotkanie Rady Programowej INPE 
 

 ową kadencję rozpoczyna właśnie Rada Programowa 

miesięcznika SEP INPE. W nowym, poszerzonym skła-

dzie Rada spotkała się na swym inauguracyjnym posiedzeniu 

29 kwietnia 2015 r. w Warszawie. Dotychczasowy przewodni-

czący prof. Mieczysław Hering przekazał informację o działa-

niach RP w ubiegłych latach, o tym co udało się osiągnąć, a co 

jeszcze wymaga dopracowania. O współpracy czasopisma ze 

Stowarzyszeniem mówił prezes SEP Piotr Szymczak. Szcze-

gólne podziękowania złożono redaktorowi naczelnemu INPE 

kol. Tadeuszowi Malinowskiemu za ogrom pracy wniesiony 

w tworzenie i rozwój czasopisma. Nowo powołany przewodni-

czący Rady kol. Stanisław Czapp nakreślił podstawowe kierun-

ki pracy na najbliższe lata. W dyskusji zgodnie podkreślono 

konieczność ściślejszej współpracy z SEP. 
Iwona Sztompka, Tydzień w SEP 

 

 

2. XVII Seminarium „Aktualne problemy funkcjonowania 

Komisji Kwalifikacyjnych w SEP” 

 

 radycyjnie w Domu Technika w Warszawie 24 kwietnia 

2015 r. odbyło się już po raz siedemnasty Seminarium 

Konsultacyjno–Szkoleniowe „Aktualne problemy funkcjonowa-

nia Komisji Kwalifikacyjnych w SEP”. Spotkanie otworzył wice-

prezes SEP, przewodniczący Centralnej Komisji Uprawnień 

Zawodowych i Specjalizacji Zawodowej Inżynierów Mieczysław 

Żurawski, a następnie referaty wygłosili:  

Tadeusz Uczciwek – przewodniczący Zespołu ds. Komisji Kwa-

lifikacyjnych CKUZiSZI – Stan i funkcjonowanie Komisji Kwalifi-

kacyjnych w SEP, 

Adam Dobrowolski – przedstawiciel Urzędu Regulacji Energe-

tyki  – Powoływanie i funkcjonowanie Komisji Kwalifikacyjnych 

w świetle aktualnych unormowań  prawnych – doświadczenia 

regulacyjne,   

Robert Kowieski – przedstawiciel  Państwowej Inspekcji Pracy 

– Doświadczenia i wnioski Państwowej Inspekcji Pracy doty-

czące aktualnych i proponowanych zasad uznawania kwalifika-

cji w energetyce, 

Igor Lange – naczelnik Departamentu Energetyki w Minister-

stwie Gospodarki – Uwagi dotyczące aktów prawnych dotyczą-

cych stwierdzania i uznawania kwalifikacji w energetyce, 

Paweł Smoliński – przedstawiciel Urzędu Dozoru Techniczne-

go – Uznawanie kwalifikacji zawodowych w energetyce uzy-

skanych w krajach członkowskich UE    

Spotkanie zakończyła ożywiona dyskusja, w wyniku której po-

stanowiono, że przyszłoroczne seminarium odbędzie się w 

nowej formule, tj. wystąpienia prelegentów zostaną przygoto-

wane na podstawie pytań sformułowanych wcześniej przez 

oddziałowe komisje kwalifikacyjne. W szkoleniu wzięło udział 

ponad 70 osób z całego kraju. Wszystkim wykładowcom i 

uczestnikom serdecznie dziękujemy!  
Aleksandra Kopycińska, Dział Naukowy Biura SEP 
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Fot. 1- uczestnicy seminarium 
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1939 – została uruchomiona Elektrownia Stalowa Wola. 
1939- otwarto polski pawilon na Wystawie Światowej w Nowym 
Jorku, na której Srebrny Medal zdobyła Fabryka Aparatów 
Elektrycznych Kazimierza Szpotańskiego. 

 

Konstytucja 3 Maja 

 

Konstytucja uchwalona 3 Maja 1791 roku to ustawa regulująca 

ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów (Polski i Li-

twy). Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 Maja była 

pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amery-

kańskiej z 1787 r.) spisaną konstytucją o nowoczesnej formie i 

treści. Ustawa zmieniła ustrój państwa na monarchię dzie-

dziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbie-

rając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nie-

posiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła polityczne zrównanie 

mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną pań-

stwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczy-

zny. Formalnie zniosła także praktycznie nieużywane od 27 lat 

(od wprowadzenia w 1764 roku skonfederowanej organizacji 

pracy sejmu) liberum veto. Konstytucja obowiązywała przez 14 

miesięcy, w tym czasie Sejm Czteroletni uchwalił szereg ustaw 

szczegółowych, które były rozwinięciem jej postanowień. Sejm 

grodzieński, aktem uchwalonym w Grodnie 23 listopada 1793 

roku uznał Sejm Czteroletni za niebyły i uchylił wszystkie usta-

nowione na nim akty prawne. W 1793 roku nastąpił drugi roz-

biór Polski. 
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KALENDARIUM 
 

27 kwietnia- Światowy Dzień Grafika 

1521 – zmarł Ferdynand Magellan, portugalski żeglarz w służ-
bie hiszpańskiej, odkrywca, podróżnik (ur. 1480). 
1791 – urodził się Samuel Morse, amerykański wynalazca, 
konstruktor telegrafu (zm. 1872). 

 

28 kwietnia- Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia w Pracy 

1990 – weszła w życie ustawa znosząca obchodzone 22 lipca 
Narodowe Święto Odrodzenia Polski i przywracająca Święto 
Narodowe Trzeciego Maja. 

2001 – amerykański miliarder Dennis Tito został pierwszym 
turystą kosmicznym, jako członek załogi statku Sojuz TM-32. 
 

29 kwietnia- Międzynarodowy Dzień Tańca 

1882 – na przedmieściach Berlina Werner von Siemens zapre-
zentował publicznie pierwszy na świecie trolejbus. 
1924- marka polska została zastąpiona złotym polskim, jako 
obowiązującą walutą narodową. 

 

30 kwietnia-Międzynarodowy Dzień Jazzu 

1940- w okolicach Anielina pod Opocznem zginął w walce z 
Niemcami mjr Henryk Dobrzański ps. „Hubal”. 
1991- w zakładach w Zwickau zakończono produkcję Trabanta. 

 

1 maja- Międzynarodowe Święto Pracy 

1956- rozpoczął pracę Telewizyjny Ośrodek Transmisyjny ze 

stacją nadawczą umieszczoną na Pałacu Kultury i Nauki. 
2004 – Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. 

2 maja- Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 

1924 – oddano do użytku Elektrownię Wodną Wrocław I. 
2011 – przywódca Al-Kaidy Osama bin Laden został zabity 
przez amerykańskie siły specjalne w swej kryjówce w willi na 
przedmieściach pakistańskiego Islamabadu. 

 

3 maja- Święto Narodowe Trzeciego Maja 

1791 – Sejm Czteroletni uchwalił Konstytucję 3 Maja. 

Jan Matejko „Uchwalenie Konstytucji 3 Maja” 1891 r. (źródło: com-
mons.wikimedia.org) 
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