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•  

DZIENNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. 

FORUM FISUEL  
Od wczoraj do Warszawy przyjeżdzają uczestnicy 
Miedzynarodowego Forum FISUEL poświęconego 
kwestiom bezpiecznej eksploatacji sieci i urządzeń 
elektrycznych. Obecna jest prezydent FISUELU pani 
Patricia Yerfino z Argentyny. Forum odbędzie się 
w dniach 28 - 29 listopada 2013 r. w sali Belweder 
Hotelu SOFITEL Victoria w Warszawie. Współorga-
nizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Elektryków 
Polskich, a pracom Komitetu Organizacyjnego Forum 
przewodniczy dyrektor Biura Badawczego do Spraw 
Jakości SEP, a zarazem przewodniczący Fundacji 
NOBE Kol. Marcin Ocioszyński. Wiodący temat 
spotkania to: „Bezpieczne instalacje i urządzenia – 
wspieranie komfortu i ochrona życia” (ang. Safe 
Installations and Equipment – the Supporting of 
Comfort and the Protection of Human Life). W 
spotkaniu weźmie udział 50 osób reprezentujących 
kilkanaście krajów z czterech Kontynentów. W czasie 
Forum omawiane będą m.in. następujące zagadnienia: 
− poprawa bezpieczeństwa użytkowników energii 

elektrycznej, 
− tworzenie systemów kontroli i norm elektrycznych, 
− monitorowanie (zbieranie danych statystycznych) 

wypadków spowodowanych nieprawidłowym dzia-
łaniem instalacji elektrycznych i wadliwymi urzą-
dzeniami elektrycznymi (porażenia, uszkodzenia 
i pożary), 

− certyfikacja. 
Omówiona zostanie dotychczasowa działalność 
Fundacji NOBE – Narodowego Ośrodka Bezpie-
czeństwa Elektrycznego, utworzonego w 2012 r. 
przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich przy współ-
pracy Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki 
i Instytutu Elektrotechniki.                       Anna Dzięcioł 

Nowe rekomendacje SEP  
W dniu 26 listopada 2013 r. odbyło się posiedzenie 
Komisji Kwalifikacyjnej IR SEP. 

 
Fot. 1. Obraduje Komisja Kwalifikacyjna IR SEP. 

Podczas posiedzenia przedłużono rekomendacje 
dla następujących firm: 

− Fast Group Sp. z o. o. z Warszawy – w zakresie 
dostaw, konserwacji i serwisu systemów w Centrach 
Przetwarzania Danych, projektowania Centrów 
Przetwarzania Danych, systemów zasiłania bez-
przewodowego, 

− ELEKROBUDOWA S.A z Katowic w zakresie 
m.in. wytwarzania rozdzielnic niskiego i średniego 
napięcia, opracowywania elektrycznej dokument-
tacji projektowej, opracowywania koncepcji, opro-
gramowania oraz uruchamiania zintegrowanych 
systemów nadzoru i sterowania dla urządzeń i sys-
temów elektroenergetycznych, wykonawstwa kom-
pletnych instalacji elektrycznych. 

Przyznano także nowe rekomendacje dla firm: 
− ELESTER PKP Sp. z o. o. z Łodzi w zakresie 

produkcji wyrobów elektronicznych, usług, robót 
elektroenergetycznych i projektowania dla trakcji 
elektrycznej transportu szynowego, 

− Dassoult System Sp. z o. o. z Warszawy dla 
systemu SOLIDWORKS - nowoczesne kompute-
rowe narzędzie projektowe typu CAD dla inży-
nierów projektantów, 

− ENCO Sp. z o. o. z Warszawy w zakresie projekto-
wania, montażu, budowy, modernizacji elektroener-
getycznych instalacji, linii kablowych, stacji oraz 
produkcji m.in. rozdzielnic. 

Dziś w Stowarzyszeniu… 
W dniu 28 listopada 2013 r. odbędą się: 
− posiedzenie Rady Programowej czasopisma 

„Energetyka” w siedzibie PSE Poludnie S.A. 
w Katowicach, 

− zebranie Centralnej Komisji Historycznej SEP 
w Warszawie w sali posiedzeń ZG SEP, 

− zebranie nr 35-2010/2014 Prezydium ZG SEP 
w Warszawie w gabinecie Prezesa SEP, 

− posiedzenie Rady Dyrektorów i pierwszy dzień 
obrad Forum Fisuel w salach hotelu Sofitel 
w Warszawie, 

− spotkanie u Kol. Jacka Szpotańskiego z udziałem 
Prezesa SEP Kol. Jerzego Barglika, SG SEP Kol. 
Andrzeja Boronia i Dziekana RP Kol. Franciszka 
Mosińskiego, podczas którego Kol. Mosiński 
wręczy Gospodarzowi medal im. prof. Eugeniusz 
Jezierskiego. 

Krótko 
• Trwa konkurs na wyróżniające się prace dyplomowe 
magisterskie i inżynierskie – edycja 2012/2013. 
Wpłynęło 6 prac, z Oddziałów: Łódzkiego, Opolskiego 
i Poznańskiego. Przypominamy, że termin składania 
dokumentów upływa z końcem listopada 2013 r.  


