STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
Oddział Warszawski SEP
im. Kazimierza Szpotańskiego

INFORMACJA NR 1
o KONFERENCJI OPE’15
Prośba o referaty
Oddział Warszawski SEP uprzejmie informuje, że w dniu 7 października 2015 r. w siedzibie
PSE SA w Konstancinie-Jeziornie organizuje IX Konferencję Naukowo-Techniczną pod hasłem:

,,Optymalizacja w Elektroenergetyce” – OPE’15
Konferencja ta jest organizowana w celu wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie następujących grup tematycznych:
Grupa tematyczna nr 1: ,,Optymalizacja pracy KSE w warunkach rozwoju rynku energii elektrycznej
z uwzględnieniem OZE”
Grupa tematyczna nr 2: ,,Metody optymalizacyjne w zakresie eksploatacji elektrowni i elektrociepłowni”
Grupa tematyczna nr 3: ,,Metody optymalizacyjne w procesach zarządzania siecią przesyłową i dystrybucyjną”
Grupa tematyczna nr 4: ,,Optymalizacja rozwoju systemu elektroenergetycznego w warunkach rynku
energii elektrycznej i mikrogeneracji”
Grupa tematyczna nr 5: ,,Racjonalne użytkowanie energii elektrycznej przez odbiorców. Problemy
efektywności energetycznej”
Niezależnie od powyższego uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość zwiedzenia nowoczesnego punktu dyspozytorskiego Krajowej Dyspozycji Mocy.
Wszelkie szczegóły związane z warunkami uczestnictwa w Konferencji wraz z Kartą Zgłoszenia
na OPE’15 organizatorzy prześlą poszczególnym Firmom i Organizacjom oraz osobom indywidualnym
po opracowaniu stosownego foldera konferencyjnego, zawierającego również dokładne zestawienie referatów i ich autorów, jak również porządek obrad, co nastąpi w maju 2015 r. Obecna natomiast Informacja jest jedynie prośbą do potencjalnych autorów o zgłaszanie tematów referatów konferencyjnych.
W związku z powyższym organizatorzy uprzejmie proszą o zgłaszanie w terminie do 20 kwietnia
2015 r. tytułów referatów i nazwisk autorów wraz z krótką informacją (max 200 słów) o zawartości treści referatu. Komitet Organizacyjny OPE’15 podejmie następnie do końca kwietnia 2015 r. decyzję o
zakwalifikowaniu najbardziej odpowiednich referatów do wygłoszenia ich w czasie Konferencji, a także
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do druku lub tylko do druku, o ile wyrażą na to zgodę autorzy (bez prezentacji w czasie Konferencji) w
specjalnym wydaniu książkowym.
Taka kwalifikacja (z prezentacją lub bez niej) gwarantuje autorom referatów bezpłatny udział w
całości obrad konferencyjnych.
Autorzy zakwalifikowanych referatów (zarówno tych do druku i prezentacji, jak też tylko do druku) będą uprzejmie proszeni o opracowanie ich do 1 września 2015 r. Wcześniej też do wszystkich autorów referatów zostaną wysłane wskazówki autorskie.
Biorąc pod uwagę ważność tematu Konferencji, związanego z bardzo aktualnym obecnie problemem konieczności poprawy efektywności energetycznej w gospodarce krajowej, Zarząd Oddziału Warszawskiego SEP gorąco zaprasza wszystkich chętnych, zainteresowanych tematem zarówno do opracowania referatu, jak i do udziału w Konferencji.
Zgłoszenia referatów konferencyjnych należy kierować pocztą elektroniczną na adres Oddziału
Warszawskiego SEP: owsep@neostrada.pl, a wszelkie zapytania w sprawie Konferencji na telefon OW
SEP nr: 22-827-38-46.
Dalsze szczegóły dotyczące Konferencji będą zawarte zarówno we wspomnianym wyżej folderze
konferencyjnym, jak również na stronie internetowej OW SEP pod adresem: www.ee.pw.edu.pl/sep-ow.
Prezes Oddziału Warszawskiego SEP
mgr inż. Miłosława Bożentowicz

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr inż. Henryk Gładyś

2

