Od Redakcji

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ELEKTRYKI MDE’2012
Status Międzynarodowego Dnia Elektryki nadały stowarzyszenia członkowskie
EUREL-u na wniosek SEP. Zanim to nastąpiło Koło SEP przy Elektrowni
Bełchatów od 1980 roku lokalnie świętowało Dzień Elektryka, a na nim podsumowywano osiągnięcia koła i macierzystego zakładu.
W tym numerze dwa pierwsze artykuły pokazują jak dzięki innowacjom
Elektrownia Bełchatów przekazana w 1988 roku do eksploatacji z mocą 4320 MW
osiągnęła w 2012 r. 5298 MW mocy zainstalowanej, a trzeci – opisuje kolejne
kierunki innowacyjnego działania.
Sporo miejsca przeznaczono na zamieszczenie aktualnych aktów prawnych,
w tym na przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Licho nie śpi! W latach
2000-2011 na ogólną ilość pożarów przypuszczalnie z powodu wad budowlanych lub eksploatacyjnych
odnotowano odpowiednio: 6938, 6779, 7202, 7132, 6673, 7121, 7684, 6940, 7005, 6782, 6886, 6171
pożarów, z czego średniorocznie: 4471 – wskutek wad instalacji elektrycznych i odbiorników (bez urządzeń
ogrzewczych), 580 – wskutek nieprawidłowej eksploatacji, 353 – z powodu wad elektrycznych urządzeń
ogrzewczych i 218 – wskutek nieprawidłowej ich eksploatacji. Warto dokładnie więc znać i przestrzegać
przepisy przeciwpożarowe.
Nawiązując do relacji z XI Krajowego Zjazdu PIIB pozytywnie należy odnotować wzrost współpracy Izby
z SEP w zakresie doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Do PIIB liczącej w końcu 2011 r. 115 250 członków
należało 16 735 elektryków, 28 798 osób skorzystało w 2011 r. ze szkoleń PIIB, co oznacza, że jej statystyczny
członek poświęcił ponad 2 godziny na szkolenie. O ileż więcej umożliwia lektura fachowych czasopism,
a z tym nie jest najlepiej. Jest to palący problem zarówno dla SEP, jak i PIIB.
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