Z ¿ycia SEP i PIIB

I Seminarium nt.
„WSPÓ£PRACA SEP Z PIIB ORAZ Z IZBAMI OKRÊGOWYMI”
W dniu 22 listopada 2012 r. w Sali konferencyjnej Polskiej Izby In¿ynierów Budownictwa
w Warszawie odby³o siê I Seminarium poœwiêcone „WSPÓ£PRACY SEP Z PIIB ORAZ
Z IZBAMI OKRÊGOWYMI”, zorganizowane staraniem CKUZiSZI SEP, kierowanej przez
Jana Strza³kê.
W Seminarium wziê³o udzia³ ponad 40 dzia³aczy SEP reprezentuj¹cych oko³o po³owy Oddzia³ów Stowarzyszenia, którzy aktywnie pracuj¹
równie¿ w Izbie In¿ynierów Budownictwa. Obrady
zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹ Prezes RK PIIB
Andrzej Roch Dobrucki, Prezes SEP Jerzy Barglik,
Sekretarz Generalny SEP Andrzej Boroñ oraz
Dyrektor Biura PIIB Andrzej Orczykowski.
Otwarcia obrad Seminarium dokona³ Prezes
PIIB Andrzej Roch Dobrucki, który wskaza³ na
odnowienie Porozumienia PIIB ze Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi, potrzebê konsolidacji i wspólnego dzia³ania in¿ynierów w zakresie budownictwa oraz na bardzo dobrze
uk³adaj¹c¹ siê wspó³pracê z Prezesem SEP.
Zabieraj¹cy z kolei g³os Prezes SEP prof. Jerzy Barglik wysoko oceni³ inicjatywê organizacji Spotkania przez CKUZiSZI SEP oraz wskaza³ na potrzebê szerszego w³¹czenia siê elektryków w dzia³alnoœæ Izby.
W roboczej czêœci Seminarium, któr¹ prowadzi³ przewodnicz¹cy CKUZiSZI SEP kol. Jan
Strza³ka przedstawiono i przedyskutowano trzy referaty, których pe³ne teksty otrzymali uczestnicy Spotkania:
·
Referat pt.: „Udzia³ SEP w organizowaniu i rozwoju Izby In¿ynierów Budownictwa”
przedstawi³ cz³onek ZG SEP kol. Krzysztof Kolonko. W referacie tym wskazano na:
udzia³ przedstawicieli SEP w pracach Komitetów Organizacyjnych Izby na szczeblu
Centrali oraz w Okrêgach Terenowych w latach 2001–2002,
realizacjê przez SEP Porozumienia w sprawie wspó³dzia³ania z 26 sierpnia 2002 r.,
problemy w zapewnieniu reprezentacji we w³adzach izby przedstawicieli bran¿y
elektrycznej i sanitarnej,
udzia³ SEP w zakresie szkoleñ oraz w interpretacji zakresu uprawnieñ nadanych
elektrykom w latach 1975–1988.
·
Referat pt.: „Zadania SEP w zakresie wspó³dzia³ania i wspó³pracy z PIIB” przedstawi³
wiceprezes SEP, przewodnicz¹cy CKUZiSZI SEP kol. Jan Strza³ka. W referacie tym
przedstawiono i w interesuj¹cy sposób zilustrowano:
dane statystyczne ilustruj¹ce udzia³ elektryków w Izbie,
przepisy i dokumenty reguluj¹ce dzia³alnoœæ SEP i PIIB,
zadania PIIB i OIIB,
Porozumienia o Wspó³dzia³aniu SNT z PIIB,
wyniki ankiet przeprowadzonych w latach 2007–2010 przez CKUZiSZI SEP w Oddzia³ach na temat wspó³pracy SEP z OIIB,
zadania SEP w zakresie wspó³pracy z PIIB i OIIB.
·
Referat pt.: „Sprawa interpretacji zakresu uprawnieñ budowlanych elektryków” przygotowa³ kol. Tadeusz Malinowski, redaktor naczelny Miesiêcznika INPE, by³y cz³onek
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Komitetu Organizacyjnego PIIB z ramienia SEP i by³y cz³onek KKK. Poniewa¿ kol.
Tadeusz Malinowski ze wzglêdów zdrowotnych nie móg³ uczestniczyæ w Spotkaniu
prowadz¹cy czêœæ robocz¹ seminarium poprosi³ zebranych o zapoznanie siê z udostêpnionym referatem, natomiast przytoczy³ trzy wnioski koñcowe, jakie znalaz³y siê w podsumowaniu referatu kol. T. Malinowskiego dotycz¹ce:
pilnej potrzeby dokonania analizy przepisów dotycz¹cych zakresu uprawnieñ
elektryków i w konsultacji z nimi dokonania prawid³owej interpretacji,
utworzenia wspólnego zespo³u do opiniowania projektów aktów prawnych
dotycz¹cych elektryki,
szerszego korzystania z konsultacji ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich przez
PIIB w pracach dotycz¹cych elektryki lub elektryków.
Po czêœci referatowej i krótkiej przerwie poœwiêconej na rozmowy kuluarowe odby³a siê
interesuj¹ca dyskusja, w której zabieraj¹cy g³os poruszali m.in. kwestie dotycz¹ce:
·
potrzeby utrzymania uprawnieñ w bran¿y telekomunikacyjnej, ze wzglêdu na rosn¹c¹
rangê tej bran¿y,
·
b³êdnej interpretacji przepisów w zakresie uprawnieñ telekomunikacyjnych,
·
potrzeby zajêcia siê przez SEP i PIIB problematyk¹ szkolenia zawodowego (np. w zakresie kolejnictwa),
·
zauwa¿alnego spadku zainteresowania czasopismami bran¿owymi,
·
podjêcia szkoleñ na uprawnienia budowlane we wspó³pracy z innymi SNT (np. z PZITS),
·
potrzeby przeprowadzania okresowego przegl¹du pytañ egzaminacyjnych i norm wymaganych z zakresu elektryki,
·
koniecznoœci lepszego zwi¹zania z SEP m³odych in¿ynierów elektryków, którzy sukcesywnie staj¹ siê cz³onkami Izby, wchodz¹c w ¿ycie zawodowe,
·
³atwiejszego dostêpu norm dla cz³onków Izby i cz³onków SEP,
·
mniejszych mo¿liwoœci wspó³pracy z Izb¹ Oddzia³ów SEP usytuowanych poza siedzib¹
Izb Okrêgowych,
·
rekomendowania przez Oddzia³y SEP kompetentnych ludzi do OKK,
·
wyszukiwania i promowania w SEP ludzi z uprawnieniami budowlanymi.
Na zakoñczenie dyskusji g³os zabra³ prezes PIIB Andrzej Roch Dobrucki, który bardzo
pozytywnie oceni³ inicjatywê organizacji Spotkania i mo¿liwoœæ podzielenia siê doœwiadczeniami. Prezes PIIB wysoko oceni³ udzia³ SEP w organizacji szkoleñ dla cz³onków Izby.
Wskaza³ na potrzebê utrzymania jednoœci w œwiecie in¿ynierów budownictwa i potrzebê
wspólnych dzia³añ dla odzyskania pozycji in¿ynierów, jako zawodu zaufania publicznego oraz
wspólnych wyst¹pieñ w kwestiach dotycz¹cych œrodowiska in¿ynierów budownictwa. Wyrazi³
nadziejê na dalsz¹ korzystn¹ wspó³pracê SEP i PIIB oraz zachêci³ do korzystania z bazy,
bibliotek i wydawnictw PIIB i Izb Okrêgowych.
W podsumowaniu Seminarium prowadz¹cy dyskusjê Jan Strza³ka oceni³, ¿e Seminarium
spe³ni³o oczekiwania, jako forum wymiany myœli i doœwiadczeñ dotycz¹cych wspó³pracy SEP
z PIIB oraz wskaza³ na potrzebê realizacji wniosków podanych w referatach i w dyskusji.
Przewodnicz¹cy CKUZiSZI SEP na zakoñczenie zaproponowa³ organizacjê tego typu Spotkañ
cyklicznie, co dwa lata oraz podziêkowa³ wszystkim za udzia³ i aktywnoœæ w trakcie Spotkania.
Szczególne s³owa podziêkowania skierowa³ do Prezesa PIIB Andrzeja Rocha Dobruckiego,
jako Gospodarza Spotkania.
Jan Strza³ka
Przewodnicz¹cy CKUZiSZI SEP
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