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Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy
w sprawie bezpiecznej eksploatacji urządzeń
elektroenergetycznych
Przed kilku dniami do Biura Stowarzyszenia
Elektryków Polskich w Warszawie dotarło pismo
wiceprezesa Urzędu Regulacji Energetyki, pełniącego
aktualnie obowiązki prezesa URE pana Marka
Woszczyka dotyczące wyników kontroli 48
pracodawców prowadzących prace związane z budową
oraz utrzymaniem ruchu elektrowni wiatrowych.
Pozwolę sobie przytoczyć poniżej krótki fragment tego
pisma: „W wyniku przeprowadzonych kontroli
stwierdzono, że najczęściej ujawniane nieprawidłowości w zakresie budowy eksploatacji elektrowni
oraz prac związanych z utrzymaniem ruchu urządzeń
dotyczyły między innymi wykonywania prac na
stanowiskach eksploatacji w zakresie konserwacji
i napraw określonych rodzajów urządzeń i instalacji
energetycznych przez osoby nie posiadające
potwierdzonych uprawnień kwalifikacyjnych w tym
zakresie, braku znajomości obowiązujących przepisów
w zakresie dotyczącym eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych, a także niedostatecznej świadomości zagrożeń zarówno u pracodawców jak i u
pracowników związanych z eksploatacją urządzeń
elektroenergetycznych”.
Pełny tekst listu został przesłany wczoraj do oddziałów
SEP drogą elektroniczną przez Dział NaukowoTechniczny Biura SEP. Proszę o przekazanie treści
tego listu przewodniczącym i członkom komisji
kwalifikacyjnych działającym przy naszym Stowarzyszeniu, a także osobom prowadzącym szkolenia.
Jerzy Barglik, prezes SEP

Przygotowania do imprez Światowego Dnia
Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego
W dniu 22 marca br. w salce konferencyjnej
Centralnego Ośrodka Szkolenia i Wydawnictw odbyło
się zebranie jednego z zespołów Komitetu
Organizacyjno-Programowego tegorocznych obchodów
Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa
Informacyjnego. Przed zebraniem odbyło się krótkie
spotkanie, w którym udział wzięli sekretarz generalny
SEP Kol. Andrzej Boroń oraz wiceprzewodniczący
i sekretarz Komitetu Organizacyjno-Programowego
Kol. Kol.: Andrzej Wilk i Wanda Roman. Następnie
rozpoczęło się zebranie Zespołu, które było głównie
poświęcone omówieniu przygotowań do Konferencji
Okrągłego Stołu zaplanowanej w Sali Kolumnowej
Sejmu RP w dniu 17 maja br. Przypominamy, że za
dwa dni imprezy Światowego Dnia Telekomunikacji
i Społeczeństwa Informacyjnego zostaną zainau-

gurowane V Ogólnopolskim Spotkaniem Nauczycieli
i Uczniów Szkół Łączności w Warszawie.

Fot. 1. Spotkanie w gabinecie Sekretarza Generalnego SEP (zdjęcie górne),
zebranie Zespołu (zdjęcie dolne).
fot. Ewa Materska

Krótko
Także wczoraj pod przewodnictwem Prezes Oddziału
Kol. Miłosławy Bożentowicz w Warszawskim Domu
Technika odbyło się zebranie Zarządu Oddziału
Warszawskiego SEP.

Fot. 2. Zebranie Zarządu Oddziału Warszawskiego SEP.

fot. Ewa Materska
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