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•

Spotkania w Ministerstwie Gospodarki
• W dniu 1 lutego 2013 r. w Sali konferencyjnej „Pod
Kopułą” w Ministerstwie Gospodarki, na zaproszenie
Janusza Piechocińskiego, Wicepremiera i Ministra Gospodarki oraz Stowarzyszenia Polskich Mediów odbyło się
spotkanie z dziennikarzami mediów regionalnych i lokalnych zatytułowane „Polska Gospodarka”. Wicepremier
Janusz Piechociński rozpoczynając spotkanie przedstawił
sytuację gospodarczą Polski i najważniejsze działania
Ministerstwa Gospodarki w 2013 r. Wystąpienie ilustrowane było prezentacją elektroniczną. Omawiając między
innymi doskonalenie prawa gospodarczego przedstawił
„Trójpak energetyczny” (Prawo energetyczne, Prawo
gazowe, Ustawa o odnawialnych źródłach energii) i podkreślił znaczącą rolę węgla kamiennego i brunatnego
w polskiej energetyce.

Tematem rozmowy były kwestie organizacji XXXVII
edycji konkursu im. prof. Mieczysława Pożaryskiego
na najlepszą publikację opublikowaną w czasopismach stowarzyszeniowych w 2012 r. Przypomnijmy, że od dwóch lat firma ABB jest głównym
sponsorem konkursu. Uroczyste wręczenie nagród
laureatom konkursu odbędzie się w dniu 13 czerwca
2013 r. w Korporacyjnym Centrum Badawczym
ABB w Krakowie.

Medal im. Prof. Krukowskiego
Jednym z dziewięciu medali nadawanych przez
Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest ustanowiony niedawno decyzją ZG SEP medal im. prof.
Włodzimierza Krukowskiego. Medal ten nadawany jest w uznaniu twórczych zasług w rozwoju
miernictwa elektrycznego, a także w uznaniu
zasług popularyzacji historii SEP, a szczególnie
sylwetki prof. Włodzimierza Krukowskiego.

Fot. 2. Medal im. prof. Wlodzimerza Krukowskiego. Źródło zakladka
„Odznaki i medale nadawane przez SEP” na głównej stronie
internetowej SEP.
Fot. 1. Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki przedstawia
„Trójpak energetyczny”.
fot. Bogusław Muszyński

W dalszej części spotkania o promocji polskiej gospodarki
w świecie mówiła wiceminister Ilona Antoniszyn-Klik,
a wiceministrowie Grażyna Henclewska i Mariusz Haładyja podkreślali potrzebę wprowadzenia lepszych regulacji prawnych dotyczących gospodarki.
Wicepremier podkreślił, że nigdy do tej pory nie było tylu
dziennikarzy na żadnej konferencji prasowej.
Ze strony SEP w spotkaniu uczestniczyli prof. Jerzy
Klamka – redaktor naczelny „Elektroniki” i autor niniejszego komunikatu.
Bogusław Muszyński Biuro SEP
• Kolejne spotkanie w Ministerstwie Gospodarki
z udziałem wicepremiera Janusza Piechocińskiego
zaplanowane jest na godz. 11:00 w piątek 15 lutego
2013 r. Tym razem tematem debaty będzie kwestia
konsultacji społecznych w trakcie przygotowywania
ustaw sejmowych.

Spotkanie z ABB
Sekretarz generalny SEP Kol. Andrzej Boroń spotkał
się w dniu 13 lutego 2013 r. z Panią Beatą Syczewską
dyrektor Departamentu Komunikacji ABB Sp. z o.o.

Elektroenergetyczna Automatyka
Zabezpieczeniowa
„Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa”
to tytuł książki wydanej ostatnio nakładem Oficyny
Wydawniczej Politechniki Białostockiej. Jej autorami
są: prof. Włodzimierz Korniluk z Politechniki
Białostockiej oraz członek ZG SEP i redaktor naczelny
„Wiadomości Elektrotechnicznych” Krzysztof
Woliński z PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok.
Jest to już trzecie, rozszerzone wydanie tej wartościowej książki. Nakład wynosi 400 egzemplarzy.
Poprzednie wydania książki ukazały się w latach
2008, 2009.
Książka jest przede wszystkim podręcznikiem akademickim dla studentów wydziałów elektrycznych
politechnik, szczególnie specjalności elektroenergetyka, automatyzacja przemysłu i inżynieria elektryczna. Może być także przydatna dla szerokiego
grona inżynierów elektryków zaintersowanych tematyką elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej.
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