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Z działalności Polskiego
Stowarzyszenia
Elektroinstalacyjnego w 2010 roku
We wrześniu. bieżącego roku podczas Targów Energotab w Bielsku
Białej po raz kolejny odbyło się kolejne spotkanie członków
Polskiego Stowarzyszenia Elektroinstalacyjnego.
potkanie poprowadził Wiceprezes Andrzej Diakun. Gospodarzem spotkania była firma Elektromontaż Kraków, której prezentacji dokonał Prezez Władysław
Świadek razem z współpracownikami przedstawiając wyniki działalności oraz kierunki rozwoju firmy na najbliższe lata.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele prasy branżowej
oraz prof. Jacek Wańkowicz Dyrektor Instytutu Energetyki.
Licznie zgromadzeni uczestnicy spotkania w trakcie jego
trwania mieli okazję zapoznać się z pracami realizowanymi
w Ramach Stowarzyszenia na rzecz szeroko pojętego środowiska elektroinstalacyjnego. Przedstawiono prace jakie są
realizowane rzez członków Stowarzyszenia.
Pani Aleksandra Krzemień Przewodnicząca Grupy Komunikacji
z Rynkiem i Opinią Publiczną, dokonała prezentacji opracowanych materiałów reklamowych dla PSE. Uczestnicy dokonali
wyboru jednego z projektu, w oparciu o który zostaną opracowane wszystkie projekty graficzne . dokonała również omówienia zasad funkcjonowania kontaktowania się z mediami
system informacji na temat rynku elektroinstalacyjnego dla
opinii publicznej.
Kolejny prelegent Pan Janusz Szymański z Elektromontażu
Poznań Przewodniczący Grupy ds. Edukacji i Szkoleń kokonał
prezentacji wyników prac Grupy, której przewodniczy. Przedyskutowano tematy szkoleń zawodowych oraz konkursu jaki
ma być realizowany pod Patronatem Polskiego Stowarzyszenia Elektroinstalacyjnego pod dla szkół średnich oraz uczelni technicznych. Przedyskutowano tez udział przedstawicieli
PSE w konferencjach, których celem jest poprawa poziomu
edukacji tak aby stan edukacji zbliżał się do oczekiwań pracodawców.
W dalszych punktach spotkania dokonano omówienia tematów związanych z:
8 kształtowania i upowszechnianiem zasad etyki zawodowej
i biznesowej,
8 poprawy jakości wykonywania instalacji elektrycznych,
8 doskonalenie standardów umów na wykonanie usług elektroinstalacyjnych,
8 współpraca z innymi organizacjami w zakresie opracowania i poprawy norm dla branży elektroinstalacyjnej,
8 Realizacją planów przygotowania materiałów szkoleniowo-edukacyjnych dla szkół technicznych, zawodowych
oraz Centrum Doskonalenia Zawodowego o profilach
elektrycznym oraz elektroinstalacyjnym.
8 Działanie na rzecz pozyskiwania środków UE na rzecz dokształcania oraz kształcenia zawodowego
8 Opracowanie planu szkoleń dla Członków Wspierających
oraz firm współpracujących.
Przeprowadzono również dyskusję na temat kolejnej edycji
Opracowania materiału dotyczącego Rynku Elektroinstalacyjnego z wynikami 2010 roku. oraz Sądu Arbitrażowego
Na zakończenie spotkania uczestnicy wzięli udział we wspólnej kolacji podczas której odbyło się wiele interesujących
dyskusji.
Piotr Gondek 
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