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XI Konferencja Przesył 
i Dystrybucja Energii Elektrycznej

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z przesyłem oraz dystrybucją energii elektrycznej, 
a także eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych:

•   Przesył energii elektrycznej

•   Dystrybucja energii elektrycznej

•   Automatyka zabezpieczeniowa

•   Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych

•   Rejestracja zakłóceń i jakość energii elektrycznej

Cel Konferencji: 

Wymiana doświadczeń naukowców i inżynierów to codzienność w dzisiejszych czasach, a może i obowiązek 
z punktu widzenia nowoczesnej techniki. W zamierzeniach organizatorów konferencja stanowi forum dla 
wymiany poglądów i doświadczeń środowisk związanych z elektroenergetyką zawodową i przemysłową 
w zakresie nowych rozwiązań i technologii, badania zjawisk oraz doświadczeń eksploatacyjnych. Jest to 
także miejsce spotkania specjalistów zajmujących się tą problematyką od strony badawczej, projektowej, 
użytkowej i szkoleniowej.  Konferencja jest kontynuacją i rozszerzeniem konferencji organizowanej od 
2000 roku i zatytułowanej  „Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych zakładów przemysłowych”.  

Konferencja ta poświęcona będzie szeroko rozumianym zagadnieniom przesyłu i dystrybucji energii 
elektrycznej. Podczas konferencji Uczestnicy będą mieli możliwość nie tylko uczestniczenia w wykładach  
i dyskusjach merytorycznych, ale także będą mogli zapoznać się z ofertami firm, prezentowanymi podczas 
wystąpień oraz na stoiskach wystawowych. 

Konferencja adresowana jest do specjalistów w dziedzinie elektroenergetyki zajmujących się przesyłem  
i dystrybucją energii w sieciach elektroenergetycznych (inżynierowie praktycy) i pracownicy wyższych  
uczelni, instytutów i ośrodków badawczo-rozwojowych.

www.elektromontaz-energetyka.pl/konferencja2011



•   Przesył energii elektrycznej

•   Dystrybucja energii elektrycznej

•   Automatyka zabezpieczeniowa

•   Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych

•   Rejestracja zakłóceń i jakość energii elektrycznej

Głównym organizatorem Konferencji jest firma PETROELTECH S.A. zajmująca się, między innymi, produkcją 
rozdzielnic n.n. i SN oraz eksploatacją sieci elektroenergetycznych WN, SN, nn, Polskiego Koncernu  
Naftowego ORLEN S. A., która jest jedną z największych przemysłowych sieci tego rodzaju w Polsce.

Współorganizatorami są: Elektromontaż Energetyka Sp. z o.o., Elektromontaż Lublin Sp. z o.o. 
i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AGTEL” Sp. z o.o.

Patronat naukowy: Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej oraz Instytut Energetyki w Warszawie.

Patronat medialny: Wiadomości Elektrotechniczne.

Komitet Naukowo-Techniczny: 
•    prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rosołowski – Politechnika Wrocławska
•    prof. dr hab. inż. Edward Anderson – Instytut Energetyki w Warszawie
•    prof. dr hab. inż. Jerzy Przybysz – Instytut Energetyki w Warszawie
•    dr inż. Janusz Karolak – Instytut Energetyki w Warszawie
•    mgr inż. Paweł Kazimierczuk – Elektromontaż Energetyka Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne:
Miejsce: Karpacz Hotel Sandra  •  http://www.sandra.karpacz.ta.pl/ 
Termin: 1-3 czerwca 2011 r.

Przewidywany terminarz:
•    Do dnia 31.03.2011 – zgłaszanie uczestnictwa z propozycją wygłoszenia referatu (nadesłanie streszczenia);
•    Do dnia 08.04.2011 – potwierdzenie przyjęcia referatu przez Komitet Naukowo-Techniczny Konferencji;
•    Do dnia 29.04.2011 – nadesłanie pełnych tekstów referatów do druku;
•    Do dnia 23.05.2011 –  zakończenie przyjmowania zgłoszeń wystawców sprzętu.
•    Do dnia 23.05.2011 –  zamknięcie listy uczestników, zakończenie przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa.

Uwaga: Liczba uczestników ograniczona.

Oprócz wykładów i dyskusji przewidziano również wystawy techniczne i imprezy kulturalne.  
W ramach opłaty (przewidywana suma 1580 PLN + VAT) organizatorzy zapewniają: materiały  
konferencyjne, uczestnictwo w obradach, noclegi, pełne wyżywienie.

Promocja firm
Promocja firm może być realizowana w formie stanowisk, wystaw, prezentacji multimedialnych  
lub reklamy zamieszczonej w materiałach konferencyjnych. Koszt i formy promocji należy uzgadniać 
indywidualnie.

www.elektromontaz-energetyka.pl/konferencja2011



XI Konferencja Przesył i Dystrybucja Energii Elektrycznej
Karpacz Hotel Sandra, 1-3 czerwca 2011

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Tytuł i stanowisko      ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Instytucja …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji:      kod ………….  miejscowość  …………………………………… ul.…………………………………………………

Telefon ……………………………………  Fax …………………………………………………………………………………………………

E-mail       …………………………………………………………………………………………………………………………………………

        Zgłaszam udział w Konferencji z referatem. Tytuł referatu: 

        Zgłaszam udział w Konferencji bez referatu

Proszę o rezerwacje noclegu:              1-2.06.11     2-3.06.11 

        Rezerwuję pokój 1-osobowy (dodatkowa opłata 400 zł + VAT)

        Rezerwuję nocleg dodatkowy 31.05-01.06

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PETROELTECH S.A. moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133/97 poz. 883)

Data …………………………                   Podpis uczestnika  ………………………………………………………………    

Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu; nasz numer NIP …………………………………………

Data …………………………                Podpis Dyrektora/Kierownika Instytucji zgłaszającej  ………………………………

Firma ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji:      kod ………….  miejscowość  …………………………………… ul.…………………………………………………

Telefon ……………………………………  Fax …………………………………………………………………………………………………

E-mail       …………………………………………………………………………………………………………………………………………

        Zamawiam powierzchnię wystawienniczą …………………… m2 (cena 350 zł/m2 + VAT )

        Zamawiam referat firmowy (20 minut; termin do uzgodnienia zgodnie z programem Konferencji; cena 1000 zł + VAT )

Tytuł referatu …………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

        Zamawiam miejsce na postawienie przyczepy reklamowej ( cena 1000 zł + VAT )

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PETROELETECH S.A. moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133/97 poz. 883)

Uwagi ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu; nasz numer NIP …………………………………………

Data …………………………                Podpis Dyrektora/Kierownika Instytucji zgłaszającej  ………………………………

Sprawy techniczno-organizacyjne:
mgr inż. Paweł Kazimierczuk 

tel. kom. 0505 061 023, fax: 071/388 48 05
e-mail:  p.kazimierczuk@elektromontaz-energetyka.pl 

www.elektromontaz-energetyka.pl/konferencja2011

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Zamówienie usług wystawienniczo-reklamowych


