
STOWARZYSZENIE  ELEKTRYKÓW
POLSKICH

ODDZIAŁ  WARSZAWSKI

OPE  ‘05

KONFERENCJA  NAUKOWO -
TECHNICZNA

“OPTYMALIZACJA  W
ELEKTROENERGETYCE”

29-30 września  2005 r.  JACHRANKA

INFORMACJA NR 2

KOMITET  ORGANIZACYJNY
1. Henryk Gładyś - przewodniczący
2. Grzegorz Błajszczak - członek
3. Krzysztof Falkowski - członek
4. Tadeusz Karwat � członek
5. Ryszard Kwaśnicki � członek
6. Andrzej Marusak - członek
7. Mieczysław Ziomko - członek

RADA PROGRAMOWA
1. prof. Roman Barlik
2. dr inż. Grzegorz Błajszczak.
3. prof. Marian Cegielski
4. prof. dr. hab.inż. Antoni Dmowski
5. dr inż. Jerzy Dudzik
6. dr Ryszard Frydrychowski
7. dr inż. Henryk Gładyś
8. prof. Zbigniew Hanzelka
9. mgr inż. Wojciech Kamiński
10. dr inż. Marceli Kaźmierski
11. dr inż. Andrzej Kądzielawa
12. prof. Szczęsny Kujszczyk
13. prof. Jerzy Kulczycki
14. mgr inż. Krzysztof Lipko
15. prof. Zbigniew Lubośny
16. dr hab. inż. Krzysztof Madajewski
17. prof. Jacek Malko
18. dr inż. Elżbieta Niewiedział
19. prof. Józef Paska
20. prof. Maciej Pawlik
21. dr inż. Andrzej Pawlęga
22. dr inż. Zbigniew Połecki
23. prof. Tadeusz Skoczkowski
24. prof. Eugeniusz Toczyłowski
25. prof. Jacek Wańkowicz
26. prof. Kazimierz Wilkosz
27. dr hab. inż. .Stanisław Ziemianek

Sekretariat Konferencji:
EPC SA
00-033 Warszawa
ul. Górskiego 9
tel.: (0-22) 321-31-32
fax: (0-22) 828-40-03
e-mail: k.golebska@epc.pl

Stosownie do przesłanej wcześniej Informa-
cji nr 1, Oddział Warszawski SEP uprzejmie
informuje, że w dniach 29-30 września 2005 r.
organizuje w Jachrance nad Zalewem Zegrzyń-
skim (w Ośrodku Szkolenia Kadr Statystyki
GUS) VI Konferencję Naukowo - Techniczną,
pod hasłem �Optymalizacja w Elektroenerge-
tyce� - OPE'05.

Konferencja jest organizowana w celu wy-
miany poglądów i doświadczeń w następujących
grupach tematycznych:
  - optymalizacja pracy KSE w warunkach roz-

woju rynku energii elektrycznej,
  - metody  optymalizacyjne w zakresie eksplo-

atacji elektrowni i elektrociepłowni,
  - metody optymalizacyjne w procesach zarzą-

dzania infrastrukturą sieci przesyłowej i roz-
dzielczej,

  - optymalizacja   rozwoju   systemu elektro-
energetycznego w warunkach rynku energii
elektrycznej,

  -    racjonalne użytkowanie  energii elektrycznej
przez odbiorców

Szczegółowy program Konferencji wraz z po-
zostałymi informacjami organizacyjnymi oraz



zbiorem referatów konferencyjnych zostanie
przesłany we wrześniu 200 r. tym uczestnikom,
którzy prześlą najpóźniej do dnia 1 czerwca 2005
r. formalne zgłoszenie udziału w Konferencji
(wzór w załączeniu) wraz z opłatą konferencyjną
w wysokości 1500 zł /2 noclegi/; 1400 zł
/1 nocleg/; 1300 zł /bez noclegu/ na konto
Oddziału Warszawskiego SEP nr

   36 1020 1156 0000 7502 0007 5077
  w PKO BP S.A. XV O/Warszawa, z dopi-

skiem: "Konferencja OPE'05".

Wniesienie opłaty konferencyjnej zapewnia:
- otrzymanie kompletu materiałów konferencyj-

nych wraz z materiałami, zawierającymi wnio-
ski pokonferencyjne,

- zakwaterowanie i wyżywienie w okresie od
kolacji w dniu 28.09.2005 do obiadu w dniu
30.09.2005,

- korzystanie z poczęstunku rekreacyjnego
w czasie obrad,

- uczestnictwo w kolacji koleżeńskiej w dniu
29 września 2005 r.,

- transport na trasie Warszawa - Jachranka -
Warszawa.

W dniu 28 września 2005 r. przewidziane jest
ognisko w godzinach wieczornych.

Komitet Organizacyjny informuje, że opłaty
za usługi hotelowe (noclegi i wyżywienie) od

osób towarzyszących (np. kierowców) w Ośrod-
ku GUS należy regulować we własnym zakresie
podczas trwania Konferencji. Prosimy jednak o
tym poinformować wcześniej (łącznie ze zgło-
szeniami udziału w Konferencji) w celu rezer-
wacji takich usług.

Bardziej szczegółowych informacji o Konfe-
rencji udzielają przedstawiciele Komitetu Orga-
nizacyjnego: przewodniczący - dr inż. H. Gładyś,
tel.: (0-22)693-1313 oraz członkowie Komitetu �
dr inż. G. Błajszczak, tel.: (0-22)693-1074 oraz
mgr inż. K. Falkowski, tel.: (0-22) 693-2493.

Informacje o Konferencji znajdują się rów-
nież na następujących stronach internetowych:
               www.ee.pw.edu.pl/sep-ow

        www.cire.pl

Wszelkie zmiany w stosunku do wcześniej-
szych zgłoszeń oraz pytania i ewentualne dodat-
kowe zgłoszenia udziału prosimy kierować  do
sekretariatu Konferencji, tel.: (0-22)321-31-32
do Pani Katarzyny Gołębskiej .

W załączeniu do niniejszej Informacji nr 2
Komitet Organizacyjny przekazuje zestawienie
dotychczas zgłoszonych referatów i jednocześnie

informuje, że w dalszym ciągu przyjmowane są
zgłoszenia nowych referatów.

Zgoda na opracowanie nowych referatów
będzie uzależniona od decyzji Rady Programo-
wej. Referaty te muszą być również opracowane
najpóźniej w terminie do 1 czerwca 2005  r.

Wszystkim autorom referatów będą przesłane
wskazówki autorskie.

Serdecznie zapraszamy do udziału
w Konferencji

Komitet Organizacyjny


