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 KONFERENCJE – SPOTKANIA – WYDARZENIA

Zebranie plenarne Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP

W Warszawie 8 lutego 2017 r. odbyło się zebranie plenarne KAE 
SEP. Posiedzenie odbyło się w sali im. Mieczysława Pożaryskiego 
w siedzibie NOT. Przybyłych członków Komitetu powitał przewod-
niczący KAE SEP – prof. Eugeniusz Rosołowski. Obrady prowadził 
prof. Bohdan Synal. Uczestnicy minutą ciszy uczcili pamięć kol. 
Artura Ostaszewskiego (sylwetkę  przedstawił prof. Eugeniusz Ro-
sołowski). 

Prof. Bohdan Synal prowadzi obrady

Prof. Eugeniusz Rosołowski przedstawia sylwetkę kol. Artura Ostaszewskiego

Kol. Marcin Lizer wygłasza referat

XIX Ogólnopolskiej Konferencji „Zabezpieczenia przekaźnikowe 
w energetyce”, która odbyła się w Ożarowie Mazowieckim (patro-
nat honorowy sprawowała firma JM-TRONIK).

Uczestnicy zebrania zaakceptowali  programy następujących  spo-
tkań w 2017 r.:
– XVII Seminarium „Automatyka elektroenergetyczna w sieciach 
średniego i niskiego napięcia” (31 maja – 2 czerwca 2017 r., Lą-
dek-Zdrój – Hotel Zamek na Skale) – pod patronatem honorowym   
firmy WAGO ELWAG,
– XX Ogólnopolskiej Konferencji „Zabezpieczenia przekaźnikowe 
w energetyce”, (11–13 października 2017 r.). Patronat honorowy bę-
dzie sprawowała firma GE ALSTOM.

Referat techniczny „Aktualne zagadnienia dotyczące prac Komi-
tetu Studiów Automatyka i Zabezpieczenia B5 CIGRE” przedstawił 
kol. Marcin Lizer. W czasie dyskusji kol. Antoni Lisowski przypo-
mniał zakres działania i aktualny stan prac w Komitecie Technicz-
nym nr 70 Polskiego Komitetu Normalizacji, kol. Ewa Czajkowska 
poruszyła sprawę reprezentowania firm sektora energetyki zawodo-
wej w tworzonej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Radzie 
Firm Przemysłu Elektrotechnicznego i Energetyki SEP. Podsumo-
wania zebrania dokonał przewodniczący KAE SEP prof. Eugeniusz 
Rosołowski, który podziękował uczestnikom za aktywny udział 
w obradach oraz zachęcał do prezentacji osiągnięć zawodowych 
podczas najbliższych konferencji.

Uczestnicy zebrania otrzymali kalendarze z logo Komitetu, numer 
12/2016 miesięcznika Wiadomości Elektrotechniczne (z działem 
Automatyka Elektroenergetyczna).

W zebraniu uczestniczyło ponad 30 osób.

Krzysztof Woliński – KAE SEP

Głównym tematem zebrania było: przyjęcie sprawozdania 
z działalności Komitetu w roku 2016 oraz zatwierdzenie progra-
mów dwóch konferencji planowanych na 2017 r. Sprawozdanie 
z działalności Komitetu w roku 2016 przedstawił prof. Eugeniusz 
Rosołowski. Komitet był organizatorem: XVI seminarium „Elek-
troenergetyczna automatyka inteligentnych sieci rozdzielczych”, 
które odbyło się w Łodzi w dniach 1–3 czerwca 2016 r. (patronat 
honorowy sprawowała firma APARTOR ELKOMTECH SA”) oraz 
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