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Zebranie plenarne Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP

5 lutego 2015 r. w Warszawie odbyło się zebranie plenarne 
KAE SEP. Posiedzenie odbyło się w sali im. Mieczysława 
Pożaryskiego w gmachu NOT. Obrady prowadził przewod-
niczący KAE SEP prof. Eugeniusz Rosołowski. Uczestnicy 
minutą ciszy uczcili pamięć kol. Alojzego Naumowicza.

Głównym tematem zebrania były: przyjęcie sprawozdania 
z działalności w roku 2014 oraz zatwierdzenie programów 
dwóch konferencji planowanych w 2015 r. Przed rozpoczę-
ciem realizacji porządku obrad prof. Eugeniusz Rosołowski 
wręczył kol. Sylwii Wróblewskiej adres z życzeniami z okazji 
55-lecia pracy zawodowej. Następnie przedstawił sprawozda-
nie z działalności Komitetu w roku 2014. Komitet był organi-
zatorem: XIV Seminarium „Elektroenergetyczna automatyka 
zabezpieczeniowa w elektrowniach cieplnych” (uczestniczyło 
ponad 70 osób, miejsce obrad Kozienice) oraz XVII Ogólno-
polskiej Konferencji „Zabezpieczenia przekaźnikowe w ener-
getyce”, w której uczestniczyło ponad 210 osób (miejsce ob-
rad – Karpacz).

Sekretariat zebrania prowadzi kol. Anna Seliga

Prof. Eugeniusz Rosołowski otwiera obrady plenarne

Kol. Ryszard Migdalski wręcza kwiaty kol. Sylwii Wróblewskiej

Uczestnicy zebrania zaakceptowali programy następujących  
spotkań w 2015 r.:
– XV Seminarium „Technika cyfrowa w stacjach elektro-
energetycznych”, które odbędzie się w Augustowie w dniach 
27–29 maja 2015 r. Współorganizatorem będzie firma 
ALSTOM Grid, której udział w seminarium przedstawił  
Andrzej Juszczyk,
– XVIII Ogólnopolskiej Konferencji „Zabezpieczenia prze-
kaźnikowe w energetyce”, która odbędzie się w Zabrzu 
w dniach 14–16 października 2015 r. Współorganizatorem 

będzie Zakład Produkcyjny Aparatury Elektrycznej z Siemia-
nowic Śląskich. Udział firmy w konferencji zaprezentował 
Dariusz Felisiak.

Referat techniczny autorstwa kol. Marcina Lizera „Aktu-
alne zagadnienia dotyczące prac Komitetu Studiów Automa-
tyka i Zabezpieczenia B5 CIGRE” przedstawiła kol. Sylwia 
Wróblewska.

Uczestnicy zebrania otrzymali kalendarze z logo Komitetu 
oraz numer 1/2015 miesięcznika Wiadomości Elektrotechniczne,  
w którym opublikowano materiały dotyczące Patrona roku 
2015 w SEP – prof. Alfonsa Hoffmanna. W zebraniu uczestni-
czyło prawie 40 osób.
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