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Wznawiamy Infosepik
Dziś 1 września. Wakacje, jak zwykle za krótkie,
dobiegły końca. Po wakacyjnej przerwie wznawiamy wydawanie Infosepika. Od dziś we
wszystkie robocze dni tygodnia, czyli codziennie
od poniedziałku do piątku, na głównej stronie internetowej SEP pojawiać się będzie nowy numer
naszego dziennika internetowego. W pierwszych,
powakacyjnych numerach Infosepika przypomnienie niektórych wydarzeń z lipca i sierpnia.
Zapraszamy i zachęcamy do lektury!
Jubileusze
• W dniu dzisiejszym przypada Jubileusz 70lecia urodzin Kol. Czesława Karwata, byłego
prezesa Oddziału Lubelskiego SEP. Kol. Czesław Karwat uzyskał godność członka honorowego SEP w 2006 roku na Walnym Zjeździe
Delegatów w Łodzi. Prezes SEP przesłał Dostojnemu Jubilatowi list gratulacyjny.
• W dniu 8 lipca 2011 roku 80 lat skończył Kol.
Tadeusz DomŜalski, były prezes Oddziału
Bydgoskiego SEP, piewca legendy i dokonań
prof. Alfonsa Hoffmanna. Kol. Tadeusz DomŜalski uzyskał godność członka honorowego
SEP w 2002 roku na Walnym Zjeździe Delegatów w Zielonej Górze. Prezes SEP w rozmowie telefonicznej i drogą listowną przekazał
Jubilatowi serdeczne Ŝyczenia i podziękowania.
• Dzień później jubileusz 80-lecia urodzin obchodził prof. Zbigniew Stein, były dziekan
Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Kol. Zbigniew Stein uzyskał godność
członka honorowego SEP w 2010 roku na
Walnym Zjeździe Delegatów w Katowicach.
We wrześniu 2011 roku z tej miłej okazji odbędzie się spotkanie okolicznościowe w Oddziale Poznańskim SEP. Prezes SEP w rozmowie telefonicznej i drogą listowną przekazał
Jubilatowi serdeczne gratulacje.
• W dniu 14 lipca br. 80 lat ukończył Kol. Tadeusz Lipiński, były prezes Oddziału Gliwickiego SEP. W jednym z najbliŜszych numerów
biuletynu SEP „Spektrum” ukaŜe się rozmowa
Kol. Tomasza Kołakowskiego z Dostojnym
Jubilatem. W połowie lipca br. w Oddziale
Gliwickim SEP z tej miłej okazji odbyło się
spotkanie okolicznościowe. Prezes SEP takŜe

przekazał Dostojnemu Jubilatowi pismo z serdecznymi gratulacjami.
Sejm odrzucił stanowisko Senatu RP
w sprawie ustawy Prawo energetyczne
W ciągu wakacji Sejm i Senat RP obradowały
i podejmowały decyzje co do ustawy o zmianie
ustawy Prawo energetyczne i niektórych innych
ustaw. O losach tej waŜnej dla bezpiecznej eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,
cieplnych i gazowych ustawy informowaliśmy na
bieŜąco w dziale „Aktualności” na głównej stronie
internetowej SEP. We wszystkich posiedzeniach
komisji sejmowych i senackich uczestniczyli
przedstawiciele Stowarzyszenia: wiceprezes SEP
Kol. Stefan Granatowicz i sekretarz generalny
SEP Kol. Andrzej Boroń. W dniu 9 lipca 2011 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej podczas swego 81. posiedzenia przyjął nowelizację Ustawy
Prawo energetyczne - zgodnie ze stanowiskiem
przedstawionym przez Senacką Komisję Gospodarki
Narodowej,
tj.
przywrócił
zapis
o utrzymaniu okresowości uprawnień kwalifikacyjnych, czyli o obowiązku potwierdzania kwalifikacji co 5 lat. Głosowanie było prawie jednomyślne (81 senatorów za, 4 przeciw, 1 senator
wstrzymał się).
Mimo tak jednoznacznego głosowania w Senacie,
w dniu 19 sierpnia 2011 roku Parlamentarzyści
podczas 98. posiedzenia Sejmu RP odrzucili poprawki Senatu do Prawa energetycznego, które
zakładały, Ŝe pracownicy energetyki musieliby co
pięć lat powtarzać egzaminy potwierdzające ich
kwalifikacje i uprawnienia, a postanowili utrzymać obowiązek ponownego sprawdzania kwalifikacji jedynie w ograniczonym zakresie m.in. dla
pracowników małych i średnich przedsiębiorstw na wniosek pracodawcy oraz w niektórych innych, zapisanych w nowelizowanej ustawie przypadkach.
W dniu 30 sierpnia 2011 roku w Kancelarii Prezydenta RP został złoŜony obszernie umotywowany wniosek Stowarzyszenia Elektryków Polskich do Pana Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego o nie podpisywanie tej ustawy, stanowiącej w uchwalonej wersji zagroŜenie dla bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych
i energetycznych.
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