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•  

DZIENNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. 

Konferencje na terenach wystawienniczych 
ExpoSilesia w Sosnowcu  
W dniach 24 - 25 kwietnia 2012 r. na terenach wysta-
wienniczych Centrum Expo - Silesia w Sosnowcu od-
były się konferecje poświęcone zagadnieniom szeroko 
rozumianej elektryki i energetyki. Konferecje te wy-
pelniły lukę po zaplanowanych na ten termin odwoła-
nych targach „Technologii, Wykorzystania Kabli, 
Przewodów oraz Osprzętu w Przemyśle”. W dniu 24 
kwietnia 2012 r. odbyła się konferencja „Inwestycje 
w Polski Sektor Elektroenergetyczny - Nowe Bloki 
w Energetyce”. Wzięli w niej udział między innymi 
prezesi chińskiego koncernu China National Electric 
Engineering Corporation, który startuje w przetargach 
na budowę elektrowni w Polsce. W konferencji wzięli 
udział równieŜ przedstawiciele największych spółek 
w Polsce, między innymi lider w branŜy węgla brunat-
nego oraz największy wytwórca energii elektrycznej 
w kraju – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjo-
nalna S.A., drugi pod względem wielkości producent 
energii elektrycznej – TAURON Wytwarzanie S.A., 
a takŜe jeden z największych w Polce producentów ko-
tłów energetycznych – SEFAKO SA z Sędziszowa.  
Podczas panelu  zaprezentowano referaty dotyczące 
m.in. projektów inwestycyjnych w zakresie produkcji 
energii elektrycznej, wydajnych technologii i urządzeń 
dla bloków energetycznych, załoŜeń i planów inwesty-
cyjnych w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz 
poprawy bezpieczeństwa w energetyce, jak równieŜ 
sposobów finansowania inwestycji energetycznych. 
Wręczono Statuetki „Lidera Czystych Technologii 
w Energetyce”. W kategorii „Firma” nagrodę otrzy-
mała spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwen-
cjonalna S.A. za projekt i realizację nowego bloku 
energetycznego o mocy 858 MW pracującego w E-
lektrowni Bełchatów. Nagroda w kategorii „Osobo-
wość” trafiła do Wiesława RóŜackiego – Prezesa Za-
rządu RAFAKO S.A.  
W dniu 25 kwietnia 2012 r. odbyła się konferencja 
Smart Grid. Efektywne Systemy w Energetyce". Kon-
ferencja, wktórej wzięło udział około 80 osób objęta 
była patronatem honorowym Stowarzyszenia Elektry-
ków Polskich. Na otwarciu konferencji obecny był dy-
rektor Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP w Katowicach 
Kol. Jan Kurek, który odczytal list skierowany do 
uczestników konferencji przez prezesa SEP Kol. prof. 
Jerzego Barglika. Swoim patronatem konferencję obję-
ły ponadto: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krako-
wie, Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki oraz 
Główny Instytut Górnictwa.  
W ramach porozumienia o współpracy ze Śląskim 
Związkiem Gmin i Powiatów, Prezydent Sosnowca 

Kazimierz Górski – podczas uroczystego otwarcia 
konferencji wygłosił referat na temat wdraŜania tech-
nologii Smart Grid dla systemu zarządzania energią 
w budynkach naleŜących do gminy Sosnowiec. Dzięki 
inteligentnym systemom energetycznym miasto ma 
szansę obniŜyć koszty energii przy zwiększeniu jej 
efektywności. 
Konferencja Smart Grid kompleksowo poruszyła za-
gadnienia najnowszych technologii i produktów słuŜą-
cych rozwiązywaniu problemów deficytu pierwotnych 
źródeł energii, niskiej efektywności wytwarzania, prze-
syłania i rozdziału zasilania elektrycznego, jak równieŜ 
świadomego i racjonalnego gospodarowania energią. 
W trakcie konferencji wiodące firmy z branŜy energe-
tycznej wygłosiły referaty w trzech sesjach tematycz-
nych. Pierwsza z nich, podczas której zaprezentowały 
się firmy Energa Operator S.A., TAURON Dystrybu-
cja oraz Polskie Centrum Promocji Miedzi, dotyczyła 
systemów przesyłania energii elektrycznej. W drugiej 
sesji, poświęconej przyrządom pomiarowym w energe-
tyce wystąpiły firmy: Landis Gyr, ETI Polam Sp. 
z o.o., Mikronika, KCSP S.A. oraz Apator Pafal S.A. 
Natomiast trzecia, poruszająca kwestię osprzętu stoso-
wanego w instalacjach elektroenergetycznych była 
prezentacją przygotowaną przez Innovation Techno-
logy Group S.A., WASKO S.A. oraz Sabic Poland Sp. 
z o.o.  
Informację opracowano na podstawie strony internetowej targów oraz 
relacji Kol. Jana Kurka 

Krótko 
• W dniu 25 kwietnia 2012 r. w sali posiedzeń Rady 

Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszaw-
skiej (dawny budynek Starej Kotłowni) odbyła się 
konferencja „Bezpieczeństwo ludzi i infrastruktury 
w aspekcie ochrony odgromowej”. Konferencja jest 
jednym z elementów programu obchodów Świato-
wego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa In-
formacyjnego. W części początkowej konferencji 
uczestniczyl sekretarz generalony SEP Kol. An-
drzej Boroń. Szersza relacja ukaŜe się w miesięcz-
niku „Spektrum”. 

• Przypominamy uprzejmie, Ŝe w dniach 30 kwiet-
nia, 2 maja i 4 maja 2012 r. Biuro SEP w Warsza-
wie będzie nieczynne. Za ewentualne utrudnienia 
serdecznie przepraszamy. 

• Trwają wybory władz rektorskich i dziekańskich na 
kadencję 2012-2016. Dotyczczasowy prodziekan 
ds. kształcenia Wydziału Elektrotechniki, Elektro-
niki, Automatyki i Informatyki Politechniki Łódz-
kiej prof. Sławomir Hausman został wybrany na 
stanowisko dziekana- elekta.  


