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 KONFERENCJE – SPOTKANIA – WYDARZENIA

Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP

Prof. e. rosołowski otwiera obrady plenarne

Uczestnicy na sali obrad

5 lutego 2014 r. w warszawie odbyło się zebranie plenarne Komi-
tetu Automatyki elektroenergetycznej (KAe) seP, na którym pod-
sumowano działalność kadencji w latach 2010–2013. działalność 
komitetu w okresie sprawozdawczym koncentrowała się głównie 
na organizacji konferencji i seminariów. Obecnie komitet liczy 140 
członków i w czasie swojej kadencji zorganizował: 4 ogólnopol-
skie konferencje („zabezpieczenia przekaźnikowe w energetyce” 
– chorzów 2010, 180 uczestników, „zabezpieczenia przekaźniko-
we w energetyce - 60-lecie służb zabezpieczeń” – Józefów 2011, 
180 uczestników, „zabezpieczenia Przekaźnikowe w energetyce” 
– Kocierz 2012, 180 uczestników, „zabezpieczenia przekaźnikowe 
w energetyce” – licheń stary 2013, 180 uczestników) oraz 4 se-
minaria („Awarie w systemach elektroenergetycznych” – Konstan-
cin-Jeziorna 2010, 90 uczestników, „zabezpieczenia sieci średnich 
napięć” – 2011, Konstancin-Jeziorna 2011, 90 uczestników, „Au-
tomatyka w elektrowniach wodnych” – międzybrodzie Żywieckie 
2012, 45 uczestników, „Technika cyfrowa w automatyce elektro-
energetycznej” – bielsko-biała 2013, 80 uczestników). inicjowano 
i organizowano imprezy o charakterze okolicznościowym, sprzyja-
jące integracji krajowego środowiska specjalistów automatyki elek-
troenergetycznej.

Komitet łączy swą działalność z Polskim Komitetem wielkich 
sieci elektrycznych (PKwse – cigre) oraz Komitetem stu-
diów Automatyki i zabezpieczeń b5 cigre. w Polsce przewod-
niczącym Komitetu studiów b5 jest prof. Piotr Kacejko – członek 
KAe seP.

na kadencję 2014–2017 wybrano nowe władze KAe w składzie: 
przewodniczący prof. eugeniusz rosołowski (Politechnika wroc-
ławska) oraz prezydium: Adam babś, Krzysztof borkiewicz, An-
drzej Dobroczek, Marek Krupa, Marcin Lizer, Ryszard Migdalski, 
Jan osik, Anna seliga, Krzysztof woliński, sylwia wróblewska.

w czasie zebrania prof. Piotr Kacejko wygłosił referat „Aktualne 
zagadnienia dotyczące prac Komitetu studiów Automatyka i zabez-
pieczenia b5 cigre”.

serdeczne podziękowania od wszystkich zgromadzonych za do-
tychczasowy wkład pracy otrzymał wieloletni przewodniczący 
KAe – prof. bohdan synal oraz dotychczasowi członkowie prezy-
dium komitetu.
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