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•  

DZIENNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. 

Spotkanie w Ministerstwie Gospodarki  
24 stycznia 2014 r. w siedzibie Ministerstwa Gospo-
darki odbyło się spotkanie poświęcone przekazaniu 
uwag i doświadczeń z praktycznego wdrażania rozpo-
rządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urzą-
dzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 492). 
Spotkanie prowadził Dyrektor Departamentu Bezpie-
czeństwa Gospodarczego Ministerstwa Gospodarki 
Krzysztof Majewski. W spotkaniu uczestniczyli między 
innymi przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej 
Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego, Towa-
rzystw i Izb Gospodarczych związanych z energetyką 
i gazownictwem. SEP reprezentował sekretarz 
generalny Kol. Andrzej Boroń.  
Zostały przedstawione cztery prezentacje dotyczące 
wdrażania rozporządzenia oraz kwalifikacji zawodo-
wych. Kol. Andrzej Boroń zapoznał zebranych 
z „Systemami szkolenia w SEP i nabywania uprawnień 
określonych w ustawie „Prawo Energetyczne”. 
W trakcie dyskusji zebrani stwierdzili konieczność 
dopracowania niektórych sformułowań rozwiązań 
organizacyjnych przy pracach związanych z eksploata-
cją, zawartych w obowiązującym rozporządzeniu Mi-
nisterstwa Gospodarki. Departament Bezpieczeństwa 
Gospodarczego Ministerstwa powoła zespół konsulta-
cyjny, którego zadaniem będzie dokonanie niezbęd-
nych poprawek do rozporządzenia, jednoznacznych 
i ułatwiających jego stosowanie. SEP zgłosiło akces do 
pracy w tym zespole.  

Sekretarz Generalny SEP Andrzej Boroń 

Zebranie Prezydium Sekcji Radiotechniki  
W dniu 27 stycznia 2014 r. w sali konferencyjnej Biura 
SEP pod przewodnictwem kol. Jana Janusza Pawło-
wicza odbyło się posiedzenie prezydium Sekcji Radio-
techniki SEP poświęcone między innymi rozpatrzeniu 
potrzeby wystąpienia do Ministerstwa Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie popra-
wienia błędnych regulacji występujących w § 192 roz-
porządzenia dotyczącego warunków technicznych 
jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuo-
wanie. § 192 dotyczy ogółu instalacji telekomunikacyj-
nych w budynkach, w tym także przeznaczonych do 
przesyłania sygnałów telewizji cyfrowej. W toku 
posiedzenia ustalono też program zebrania sprawoz-
dawczo-wyborczego.  

PiotrPierzynowski Biuro SEP 

Spotkanie noworoczne w Gliwicach 
W dniu 28 stycznia 2014 r. w Klubie Pracownika w Gli-
wicach odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne 
Oddziału Gliwicko-Opolskiego Polskiego Towarzystwa 

Elektrotechniki Teoretycznej i Stoso-wanej. Spotkanie 
prowadził Przewodniczący Oddziału prof. Marian 
Pasko, który podsumował ubiegły rok działalności. 
Następnie nominacje otrzymali nowo przyjęci 
członkowie PTETiS: dr Józef Wiora i dr Zbigniew Plu-
tecki. Wręczono nagrodę specjalną za najciekawszy ar-
tykuł opublikowany w latach 2012-2013 w Zeszytach 
Naukowych Politechniki Śląskiej. Otrzymał ją dr Mar-
cin Kasprzak. Specjalną nagrodę z rąk przewodniczą-
cego ZG PTETiS prof. Krzysztofa Kluszczyńskiego za 
znakomitą działalność historyczną otrzymał prof. Jerzy 
Hickiewicz. 

 
Fot. 1. Dr Marcin Kasprzak (po lewej) otrzymuje nagrodą z rąk prof. prof. 
Mariana Pasko i Andrzeja Świerniaka.                         fot. Krzysztof Kolonko 

 
Fot. 2. Sala wypełniona do ostaniego miejsca.              fot. Krzysztof Kolonko 

Zarząd Główny PTETIS uhonorował ponadto pięknymi 
statuetkami: redaktora naczelnego „Śląskich Wiado-
mości Elektrycznych” Kol. Iwo Cholewickiego i Re-
daktora naczelnego czasopisma „Pomiary Automatyka 
Kontrola” prof. Tadeusza Skubisa. Zaprezentowano 
film o patronie ubiegłego roku prof. Romanie Dzieś-
lewskim, który komentarzem uzupełnił prof. Jerzy 
Hickiewicz. Po części oficjalnej uczestnicy kontyno-
wali dyskusję na miłym spotkaniu koleżeńskim. 

Członek ZG SEP Krzysztof Kolonko 



 

 
  

 


