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Szanowni Uczestnicy Konferencji OPE’05

Dokładnie 10 lat temu, tj. w 1995 r. Oddział Warszawski SEP rozpoczął organizować w cyklu dwuletnim
Konferencję pod hasłem: „Optymalizacja w Elektroenergetyce” (od OPE’95 do OPE’05). 05

Konferencja została zainicjowana przez ówczesne Kolegium Sekcji Energetycznej OW SEP.

Celem Konferencji w tematyce optymalizacyjnej była potrzeba dyskusji i wymiany doświadczeń w
problematyce minimalizacji kosztów wytwarzania, przesyłu i użytkowania energii elektrycznej w warunkach
powstającego hurtowego rynku energii. Chodziło bowiem o uzmysłowienie sobie faktu, że i w warunkach
rynkowych jest miejsce dla optymalizacji kosztów na wszystkich szczeblach prowadzenia ruchu i eksploatacji
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), a także w użytkowaniu energii u odbiorców.

Biorąc powyższe pod uwagę, wyszliśmy z założenia, że w problematyce optymalizacji kosztów nie może
zabraknąć szerokiego grona ogółu energetyków i dlatego niezmiennie od 10 lat do przytulnego zakątka
naszego kraju z mikroklimatem nad Zalewem Zegrzyńskim — Jachranki zapraszamy do udziału w tej
dyskusji szerokie grono pracowników energetyki, przedstawicieli placówek naukowo- badawczych energetyki
i wyższych uczelni technicznych.

Nasze dotychczasowe Konferencje OPE zawsze kończyły się opracowaniem odpowiednich wniosków
merytorycznych, które były podstawą do dalszej działalności naszych energetyków i pracowników nauki w
kierunku minimalizacji kosztów wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, a także
poszanowania energii u jej odbiorców i w samym systemie elektroenergetycznym, w tym oszczędności
energii na potrzeby własne elektrowni i stacji elektroenergetycznych, które odgrywają niemałą rolę w całości
procesu optymalizacji kosztów.

Mamy nadzieję, że również i obecnie, w czasie dyskusji nad powyższą tematyką podczas obrad
Konferencji OPE’05 nie zabraknie wypowiedzi obejmujących propozycje i wnioski w poszukiwaniu nie
zabraknie wypowiedzi obejmujących propozycje i wnioski w poszukiwaniu możliwości optymalizowania
kosztów w elektroenergetyce.

Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd Oddziału Warszawskiego

Z poważaniem

mgr inż. Jerzy Szastałło

Prezes OW SEP
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