AKTUALNOŚCI 5 lutego 2020 r.
ZEBRANIE KOMITETU AUTOMATYKI ELEKTROENERGETYCZNEJ
Tradycyjnie na początku roku w dniu 5 lutego w Warszawie, w Gmachu NOT przy ulicy Czackiego 3/5,
w sali im. Mieczysława Pożaryskiego odbyło się plenarne zebranie członków Komitetu Automatyki
Elektroenergetycznej.
Zebranie otworzył przewodniczący KAE prof. Eugeniusz Rosołowski. Wśród obecnych na zebraniu
członków KAE obecny był honorowy przewodniczący KAE prof. Bohdan Synal. Na wstępie uczestnicy
zebrania wysłuchali wspomnienie o kol. Zdzisławie Stefankiewiczu,między innymi współautora książki
„Przekaźniki elektroenergetyczne” oraz autora patentu „Układ wybiorczego zabezpieczenia
ziemnozwarciowego elementów sieci średniego napięcia, zawierający źródło napięcia stałego włączone
między sieć a ziemię”. Ponadto minutą ciszy uczczono odejście z grona członków KAE znanego i cenionego
za wiedzę oraz kulturę osobistą Kolegi.
W dalszej części zebrania dokonano wyboru przewodniczącego zebrania. Funkcję tą powierzono kol.
Krzysztofowi Borkiewiczowi. Wybrany przewodniczący zebrania przedstawił program, który bez uwag
został zaakceptowany. Realizując porządek zebrania oddał głos, prof. Eugeniuszowi Rosołowskiemu, który
złożył sprawozdanie z prac KAE w roku 2019. Przypomniał, że obecny skład Prezydium KAE na okres
czterech lat, wybrano podczas Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego KAE SEP, które odbyło się w dniu
1 lutego 2018 r. Prezydium KAE działa w następującym składzie: prof. Bohdan Synal – Członek Honorowy,
Krzysztof Borkiewicz, Ryszard Kowalik, Marcin Lizer, Ryszard Migdalski, Jan Osik, Henryka Ostrowska, Anna
Seliga, Krzysztof Woliński, Sylwia Wróblewska. W roku 2019 działalność Komitetu koncentrowała się
głównie na organizacji konferencji i seminariów. Za udane w szczególności należy uznać seminarium
„Automatyka elektroenergetyczna nowoczesnych rozdzielni wysokiego napięcia” zorganizowane w dniach
29-31 maja, 2019 r. w Konstancinie Jeziorna i XXII Ogólnopolską Konferencję KAE 2019 - "Zabezpieczenia
Przekaźnikowe w Energetyce", która odbyła się w Rawie Mazowieckiej w dniach 16-18 października 2019
r. Złożone sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag.
W kolejnym punkcie porządku zebrania przedstawiciel ZPRAE Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich
kol. Dariusz Felisiak przedstawił propozycje związane z współorganizacją XXIII Ogólnopolskiej Konferencji
KAE 2020 „Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce” w dniach 14-16 października 2020 r. w Szczyrku.
Propozycję uznano za ciekawą i godną dalszego wspólnego przygotowania.
Ponadto zgodnie z przyjętym programem zebrania kol. Marcin Lizer zaprezentował uczestnikom
informacje o „Aktualnych zagadnieniach w pracach Komitetu Studiów B5 CIGRE”. Kolokwium Komitetu
Studiów B5 odbyło się w Norwegii w miejscowości Tromso.
Po ożywionej dyskusji na komunikatem o pracach CIGRE oraz wolnych wnioskach na zakończenie zebrania
prowadzący podziękował wszystkim uczestnikom za aktywny udział w plenarnym zebraniu KAE.
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