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DZIENNIK INTERNETOWY STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH 
 

  

DZIENNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. 

Seminarium Oddziału Rzeszowskiego SEP  
W dniu 5 października 2011 roku Oddział Rze-

szowski SEP wraz z firmą EATON i przy współ-

udziale PGE Dystrybucja Rzeszów oraz Politechniki 

Rzeszowskiej zorganizował w restauracji Kleopatra 

w Rzeszowie seminarium szkoleniowo – informa-

cyjne na temat nowych rozwiązań w elektroener-

getyce oraz rozwiązań na polu naukowym w tym 

zakresie. Przedstawiciele PGE Dystrybucja SA 

Oddział Rzeszów omówili trendy i wymagane 

standardy projektowania, budowy i odbioru robót 

montażowych oraz proces uzyskiwania warunków 

przyłączenia i umowy przyłączeniowej. 

 
Fot. 1. Zamierzenia PGE prezentuje dyrektor Stanisław Serwatka. 

Firma EATON przedstawiła szeroką gamę rozdzielnic 

SN oraz automatykę SZR do tych rozdzielnic, prezen-

tując jeden z tych modeli rozdzielnic. Przedstawiciele 

Politechniki Rzeszowskiej w dwóch panelach 

tematycznych przedstawili zjawiska występujące 

w liniach energetycznych podczas wyładowań 

atmosferycznych oraz zasady projektowania iluminacji 

dużych obiektów architektonicznych.  

 
Fot. 2. Prof. Grzegorz Masłowski przedstawia zjawiska wyładowań 

atmosferycznych w pobliżu linii energetycznych. 

Seminarium było bardzo interesujące, gdyż po każdym 

wystąpieniu następowała ciekawa merytoryczna 

dyskusja problemowa. Gościem honorowym semina-

rium był dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki 

Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierz Buczek. 
 Prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP Bolesław Pałac 

Krótko 

 Wczoraj o godz. 12
30

 w Sali B Warszawskiego 

Domu Technika odbyło się spotkanie wicepre-

miera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka 

z przedstawicielami środowiska inży-nierskiego. 

 
Fot. 3. Uczestnicy spotkania z premierem Pawlakiem.       fot. Ewa Materska 

W spotkaniu wziął udział sekretarz generalny 

SEP Kol. Andrzej Boroń. 

 Od wczoraj w salach hotelu „Angelus” 

w Katowicach trwa trzynasta edycja sympozjum 

„Diagnostyka i remonty urządzeń cieplno-

mechanicznych elektrowni”. Organizatorem semi-

narium jest katowicka firma Pro-Novum Sp. z o.o., 

członek wspierający OZW SEP. Patronat medialny 

nad konferencją objęta redakcja „Energetyki”. Dziś 

przed rozpoczęciem I porannej sesji Redaktor 

Naczelny „Energetyki” Kol. Tomasz Kołakowski 

wręczy w imieniu prezesa SEP rekomendacje SEP 

na wyroby i usługi tej firmy. Rekomendacja jest 

ważna przez najbliższe trzy lata. Gratulujemy! 

 Dziś w Katowicach rozpoczyna się I Europejski 

Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw zorga-

nizowany staraniem Regionalnej Izby Gospo-

darczej w Katowicach. W tej dwudniowej imprezie 

weźmie udział prezes SEP Kol. Jerzy Barglik. 

 Także dziś w Auli Dużej Gmachu Głównego 

Politechniki Warszawskiej rozpoczynają się dwu-

dniowe uroczystości jubileuszu 60-lecia Wydziału 

Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki 

Warszawskiej. SEP reprezentować będzie sekretarz 

generalny SEP Kol. Andrzej Boroń. 

http://www.elka.pw.edu.pl/pol/Media2/Serwis-Informacyjny/Aktualnosci/60-lecie-Wydzialu-Elektroniki-i-Technik-Informacyjnych
http://www.elka.pw.edu.pl/pol/Media2/Serwis-Informacyjny/Aktualnosci/60-lecie-Wydzialu-Elektroniki-i-Technik-Informacyjnych

