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Konkurs na najlepszą pracę dyplomową
Uprzejmie informujemy, że dnia 30 kwietnia 2013 r.
upływa termin zgłaszania prac dyplomowych magisterskich w zakresie jakości i efektywnego użytkowania
energii elektrycznej na Ogólnopolski Konkurs organizowany przez Polski Komitet Jakości i Efektywnego
Użytkowania Energią Elektryczną SEP. Wnioski wraz
z pracami obronionymi w dwóch ostatnich latach
(2011 r. i 2012 r.) należy przesłać bezpośrednio do
Oddziału Krakowskiego SEP. Regulamin Konkursu
można znaleźć na głównej stronie internetowej SEP
pod adresem www.sep.com.pl. Zapraszamy do
licznego udziału w konkursie.
Magdalena Czyhak, Biuro Oddziału Krakowskiego SEP

Opracowanie raportu Power Vision 2040
Na głównej stronie internetowej Eurelu został
zamieszczony raport końcowy z prac grupy roboczej
(Task Force) Electrical Power Vision 2040 for Europe,
które celem jest analiza stanu obecnego i perspektyw
rozwoju elektroenergetyki w Europie w perspektywie
najbliższych trzydziestu lat. Raport opracował
dziesięciosobowy zespół autorów z kilku krajów
europejskich. W skład zespolu roboczego wchodził
także reprezentujący Stowarzyszenie Elektryków
Polskich prof. Waldemar Skomudek z Politechniki
Opolskiej. Raport opracowany jest w języku angielskim, ma łącznie 180 stron bogato ilustrowanego
tekstu. Zachęcamy do zapoznania się z pelnym tekstem
tego raportu. Niebawem zostanie on zamieszczony na
głównej stronie internetowej SEP.

Informacja o działalności Biura Studiów
i Analiz SEP
Jak co miesiąc dyrektor Biura Studiów i Analiz SEP
Kol. Henryk Gladyś przedstawil zwięzłą informację
o działalności BSiA w marcu 2013 r. Wśród zadań
zrealizowanych przez BSiA w tym okresie warto
wymienić: bieżącą działalność związaną z realizacją
międzynarodowego projektu unijnego ELEVET, udział
w 58. spotkaniu Forum ,,Energia-Efekt-Środowisko”
w NFOŚiGW pod hasłem: ,,Plany energetyczne – ich
przygotowanie i realizacja” oraz w otwartym spotkaniu
Komitetu ds. Polityki Klimatyczno-Energetycznej oraz
Komitetu Ochrony Środowiska Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) pod hasłem: ,,Gospodarka konkurencyjna
i mniej emisyjna”, organizacja bądź współorganizacja
dwóch konferencji energetycznych w Warszawskim
Domu Technika na temat bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz elektroenergetyki na terenach
wiejskich, wykonanie prac zleconych przez podmioty
zewnętrzne.
Opracowano na podstawie informacji nadesłanej przez Kol. Henryka
Gladysia

Fot. 1. Migawki z konferencji Elektroenergetyka na terenach wiejskich.

Smutna wiadomość
Z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie
nadeszła w pierwszych dniach kwietnia bardzo smutna
wiadomość o śmierci w dniu 31 marca 2013 r. Kol.
Andrzeja Orczykowskiego, wieloletniego dyrektora
Biura PIIB. Składamy serdeczne wyrazy współczucia
rodzinie Zmarłego oraz władzom i pracownikom
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Pozostanie w
naszej wdzięcznej pamięci.
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