
CEL KONFERENCJI 

 
Założeniem organizatorów jest stworzenie formuły dla szerokiej 

wymiany doświadczeń  pomiędzy ośrodkami akademickimi, 

firmami inżynierskimi i przemysłem dla efektywnego 

rozwiązywania problemów technicznych, pojawiających się  

w trakcie eksploatacji układów elektroenergetycznych.  

 

Liczymy, że formuła Konferencji skupiająca jej uczestników na 

wybranych, najbardziej aktualnych problemach elektroenergetyki, 

a także publikacja artykułów w czasopiśmie „Przegląd 

Elektrotechniczny” i „Elektro.info” spowodują liczny udział 

pracowników uczelni i instytutów badawczych, elektrowni, 

elektrociepłowni, zakładów energetycznych i biur projektowych. 

Jest to kolejna z cyklu konferencji, które odbywają się począwszy 

od roku 2007 co dwa lata. 

 
TEMATYKA 

 
Zapewnienie odpowiedniej jakości energii elektrycznej, 

zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego 

oraz uruchamianie nowych usług w infrastrukturze energetycznej 

powoduje konieczność dyskusji w czterech głównych grupach 

tematycznych: 

 

 Modelowanie i symulacje 

 Eksploatacja systemu elektroenergetycznego: pomiary, 

sterowanie, regulacja i zabezpieczenia 

 Systemy teleinformatyczne i przesył informacji w 

infrastrukturze energetycznej 

 Niezawodność i diagnostyka 

Na zakończenie Konferencji planuje się powołanie Komisji 

Wnioskowej, której zadaniem będzie sformułowanie wniosków 

wynikających z referatów i dyskusji. Wnioski te zostaną 

opublikowane jako materiał pokonferencyjny. 

Obrady będą prowadzone w języku polskim. 

 

KOMITET PROGRAMOWY 

 

Guillermo Aponte Mayor, Universidad del Valle – Cali 

Zhang Boming, Tsinghua University 

Miguel Castro, Cujae – Hawana 

Milan Dado, Žilinská univerzita v Žiline, Slovakia 

Istvan Erlich, Universität Duisburg-Essen 

Adrian Halinka, Politechnika Śląska 

Masaru Ishii, University of Tokyo 

Jan Iżykowski, Politechnika Wrocławska 

Piotr Kacejko, Politechnika Lubelska 

Józef Lorenc, Politechnika Poznańska 

Tshilidzi Marwala, University of Johannesburg  

Mirosław Parol, Politechnika Warszawska 

Józef Paska, Politechnika Warszawska 

Waldemar Rebizant, Politechnika Wrocławska 

Olaf Ruhle,   Siemens AG, Germany   

Waldemar Skomudek, Politechnika Opolska 

Václav Snášel, VŠB-TU Ostrava, Czech Republic 

Paweł Sowa, Politechnika Śląska, Przewodniczący 

Janusz Sowiński, Politechnika Częstochowska 

Michał Szewczyk, Politechnika Śląska, Sekretarz naukowy 

Les Sztandera, Philadelphia University 

 

REFERATY 

Referaty będą kwalifikowane wstępnie na podstawie przysłanych 

streszczeń, oraz ostatecznie po otrzymaniu pełnych tekstów. 

Głównym kryterium kwalifikacji referatów będzie zgodność 

proponowanej tematyki z celem Konferencji. Potwierdzenie 

wstępnej akceptacji autorzy otrzymają w terminie przewidzianym 

w harmonogramie.  Informacje dotyczące ostatecznej akceptacji 

będą wysyłane tylko w przypadku jej negatywnego wyniku. 

W zależności od zaleceń Recenzentów zakwalifikowane referaty 

będą wydane drukiem w czasopiśmie „Przegląd 

Elektrotechniczny” lub w czasopiśmie „Elektro.info” (artykuły 

ukażą się po Konferencji). Z taką formułą będzie wiązało się duże 

oddziaływanie referatów na środowisko, z drugiej zaś strony 

pociągać to będzie za sobą ograniczenia co do liczby 

zaakceptowanych referatów i ich objętości. W trakcie konferencji 

planowane są wygłoszenia krótkich komunikatów dotyczących 

zagadnień poruszanych w referatach oraz sesja posterowa. 

MIEJSCE OBRAD, WARUNKI ZAKWATEROWANIA I 

WYŻYWIENIA 

Miejscem obrad będzie Hotel Meta w Szczyrku. W ramach opłaty 

konferencyjnej będą przewidziane dwa noclegi 23/24 października 

2013 oraz posiłki od obiadu 23 października do obiadu w dniu 25 

października. Uczestnicy zostaną zakwaterowani w pokojach 

jednoosobowych i dwuosobowych, zgodnie z życzeniem 

wyrażonym w zgłoszeniu. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość 

rezerwacji noclegów z 22/23 października i z 25/26 października. 

 
PROMOCJA FIRM 

 
Promocja firm prowadzących działalność na rzecz 

elektroenergetyki może być realizowana w formie stanowisk, 

wystaw i/lub krótkich prezentacji ustnych. Koszt promocji zależny 

od jej zakresu należy uzgodnić indywidualnie. 

OBOWIĄZUJĄCE TERMINY 
 

19.05.13 - przysłanie przez autorów streszczeń referatów (max 

1 str. A4), 

  2.06.13 – termin graniczny wstępnej akceptacji (wysyłane są 

tylko decyzje odmowne), 

14.07.13 - przysłanie pełnych tekstów referatów, 

21.07.13 - wysłanie informacji o ostatecznej akceptacji referatów 

(tylko decyzje odmowne). Informacja o akceptacji na 

stronie WWW z podziałem na czasopisma. 

31.07.13 - dostarczenie przez autorów zaakceptowanych referatów 

potwierdzonych kart zgłoszeń uczestnictwa 
w Konferencji 

  6.10.13 - ogłoszenie ramowego programu obrad oraz 

szczegółowych informacji organizacyjnych (strona 
internetowa Konferencji) 

  6.10.13 - ostateczny termin nadsyłania kart zgłoszenia 

uczestnictwa (uczestnicy bez referatów/instytucje 
przemysłowe). 

Uwagi:  

 

1. Organizatorzy proszą o możliwie szybkie nadsyłanie kart 

zgłoszeń uczestnictwa oraz o dotrzymywanie ustalonych terminów. 

 

2. Przysłanie streszczenia i referatu po ustalonych terminach będzie 

możliwe wyjątkowo po uprzednim uzgodnieniu, zgłoszeniu 

uczestnictwa i wniesieniu opłaty konferencyjnej. 

 

3. Szczegółowe informacje podane zostaną w następnych 

komunikatach. 

OPŁATY 

W ramach opłaty organizatorzy zapewniają: 

- materiały konferencyjne 

- uczestnictwo w obradach 

- dwa noclegi i posiłki od obiadu w dniu 23.10.2013 do obiadu w    

  dniu 25.10.2013  

- poczęstunki podczas przerw w obradach 

- kolacja przy ognisku i uroczyste spotkanie dyskusyjne  
- parking dla samochodów osobowych 



HONOROWY PATRONAT 
 
JM Rektor Politechniki Śląskiej 
 prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik 
 
Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej 
 prof. dr hab. inż. Paweł Sowa 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
 

 
Wszelką korespondencję dotyczącą spraw związanych 

ze zgłoszeniem uczestnictwa, zakwaterowaniem i wyżywieniem 

należy kierować na adres: 
 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Gliwicki 

Górnych Wałów 25 / 210 

44-100 Gliwice 

Osoba do kontaktu: 

inż. Celina Ludera 
biuro@sep.gliwice.pl 

tel. +48 32 2311430 

faks +48 32 2312876 
 
Koordynator Komitetu Organizacyjnego ze strony SEP 

mgr inż. Krzysztof Kolonko 
elkol.kkolonko@wp.pl 

 
Koordynator Komitetu Organizacyjnego ze strony Politechniki Śląskiej 

dr inż. Michał Szewczyk 
Michal.Szewczyk@polsl.pl 

 
Wszelką korespondencję dotyczącą referatów należy kierować na adres 

Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów 

Osoba do kontaktu: 
dr inż. Michał Szewczyk 

tel. +48 32 2371268 

faks +48 32 2371963 

Michal.Szewczyk@polsl.pl, Invention13@za-ps.edu.pl 

 

ADRESY ORGANIZATORÓW 
 

Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, 

Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów 

ul. B. Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice 

tel. +48 32 2371481, faks +48 32 2371481 

www.iesu.elektr.polsl.pl 

e-mail: invention13@za-ps.edu.pl 

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Gliwicki 

Górnych Wałów 25 / 210 

44-100 Gliwice 

www.sep.gliwice.pl 

e-mail: biuro@sep.gliwice.pl 

 

 

Strona internetowa Konferencji: 
http://invention13.za-ps.edu.pl 

 
Invention’07 

 

 
 

Invention’09 
 
 

 
 

Invention’11 

 

 
 
 

Do zobaczenia na Invention’13 
Zapraszamy!

 

        
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Zaproszenie do udziału 

w Międzynarodowej Konferencji 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Szczyrk,  23-25 października 2013 

 

INVENTION 
INNOWACYJNOŚĆ W ELEKTROENERGETYCE 

Patronat medialny: 


