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Informacja o aktualnym stanie bazy danych
członków SEP
Z przyjemnością informuję, że zostało zakończone
wdrażanie ostatnich funkcji i modułów BAZY SEP.
Prezentacja wersji finalnej odbyła się podczas piątego
w kadencji 2010-2014 posiedzenia Rady Prezesów
w Olsztynie. Obecnie administrator bazy na szczeblu
oddziału może uzupełniać bazę także o opcje związane
z pełnionymi przez danego członka funkcjami oraz
z nadanymi mu odznaczeniami stowarzyszeniowymi
a także tworzyć raporty roczne. W razie wątpliwości
proszę kontaktować się z autorem niniejszego
komunikatu pisząc e-maila na jeden z dwóch niżej
wskazanych
adresów
elektronicznych:
krzysztof_zieba@o2.pl lub sepnh@wp.pl.
Przypominam, że po zgłoszeniu zapotrzebowania
przez dany Oddział druk legitymacji prowadzi Dział
Organizacyjny Biura SEP (a konkretnie pani Jolanta
Strojny–Buza). Tam także dostępne są hologramy
Krzysztof Zięba, prezes Oddziału Nowohuckiego SEP, pełnomocnik SEP
ds. ochrony danych osobowych

Oferta Centralnego Ośrodka Szkolenia
i Wydawnictw SEP
Nakładem
Centralnego
Ośrodka
Szkolenia
i Wydawnictw SEP ukazała się ostatnio książka Piotra
Olszowca pt. „Kontrola izolacji w sieciach prądu
stałego”. W książce omówiono podstawowe
zagadnienia związane z kontrolą stanu izolacji
w sieciach prądu stałego. Niniejsza książka dostarcza
wielu informacji teoretycznych i praktycznych,
przydatnych do wykonania postawionego zadania.
Szczególnie ważne powinno okazać się przybliżenie
teoretycznych podstaw wybranych metod okresowych
i ciągłych pomiarów rezystancji izolacji. Omówiono
także skutki zwarć z ziemią, zagrożenia przez nie
stwarzane i wybrane środki zapobiegawcze. Podano
stosowane kryteria wyboru nastaw działania urządzeń
kontroli izolacji oraz zaproponowano ich uzupełnienie.
Przedstawiono zasady i wymagania stawiane
procedurom lokalizacji uszkodzeń izolacji doziemnej,
a także dokonano przeglądu wybranych układów
lokalizacji doziemień w sieciach prądu stałego.
Zachęcamy do lektury. Zapraszamy do odwiedzenia
strony internetowej COSiW.
Zespół Centralnego Ośrodka Szkolenia i Wydawnictw SEP

Zebranie Centralnej Komisji Norm
i Przepisów Elektrycznych SEP
W poniedziałek 27 czerwca br. w sali konferencyjnej
COSiW odbyło się 3. w kadencji 2010-2014 zebranie
Centralnej Komisji Norm i Przepisów Elektrycznych
SEP. Obradom przewodniczyła członek ZG SEP Kol.
Aleksandra Konklewska. Obecni byli członkowie

Komisji: Kol. Kol.: Witold Jabłoński, Jerzy Bielawski,
Teodor Pyszniak, Włodzimierz Sobecki, Jan Sznajder i
Władysław Wiatrowski. Obecni byli także
reprezentanci Biura SEP i COSiW: Jerzy Szczurowski
oraz Bogusław Muszyński i Anna Wójcikowska. W
początkowej części posiedzenia uczestniczył sekretarz
generalny SEP Kol. Andrzej Boroń. Wysłuchano
informacji wiceprzewodniczącego Komisji Kol.
Witolda Jabłońskiego na temat bieżącej działalności
CKNiPE.
W II części zebrania uczestniczyli: prezes Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego Tomasz Schweitzer,
prezes SEP Kol. Jerzy Barglik oraz przedstawiciel SEP
w Radzie Normalizacyjnej Kol. Mieczysław Hering.
Wysłuchano informacji o działalności Rady
Normalizacyjnej. Nowy sposób podejścia do
normalizacji ze szczególnym uwzględnieniem
dobrowolności stosowania norm i przebudowania
świadomości społecznej w zakresie tworzenia nowych
norm przedstawił Prezes PKN Pan Tomasz
Schweitzer. Następnie wywiązała się ożywiona
dyskusja. Postanowiono, że w najbliższym czasie
opracowany szczegółowy plan działań Komisji.

Krótko

• W dniu 19 czerwca br. w krypcie Archikatedry
Chrystusa Króla w Katowicach nastąpiło uroczyste
odsłonięcie tablicy upamiętniającej profesorów
lwowskich zamordowanych w 1941 roku.
• W dniu 20 czerwca br. w Domu Technika NOT
w Katowicach pod przewodnictwem prezes
Oddziału Kol. Teresy Skowrońskiej odbyło się
zebranie Zarządu OZW SEP.
• Nakładem FSNT NOT ukazała się książka
Andrzeja Eligiusza Paszkiewicza pt. „Zrzeszanie
się polskich inżynierów i techników”. Autor tego
liczącego 206 stron wydawnictwa jest
nieprzerwanie od 1999 roku przewodniczącym
Głównej Komisji FSNT NOT ds. seniorów
i historii ruchu stowarzyszeniowego.
• Sekretarz generalny SEP Kol. Andrzej Boroń
uczestniczył w dniu 27 czerwca br. w zebraniu
Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP.
• W końcowej fazie przygotowań do druku jest
czerwcowy
numer
biuletynu
naukowotechnicznego i organizacyjnego SEP „Spektrum”.
• Prof. Mieczysław Hering uczestniczył w dniu 27
czerwca br. w siedzibie Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego w ostatnim w kadencji zebraniu
Rady Normalizacyjnej.
• Przedstawicielem SEP w Radzie Nadzorczej
SIGMY będzie nadal prof. Stanisław Bolkowski.
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