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Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału 
Energii Elektrycznej

Powołane w 1990 r. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii 
Elektrycznej wspiera operatorów elektroenergetycznych systemów 
dystrybucyjnych (OSD) i systemu przesyłowego (OSP) we wspólnie 
podejmowanych działaniach na rzecz wdrażania nowych rozwiązań 
w branży energetycznej.  W ramach PTPiREE  działają komisje i zespoły 
robocze, w których aktywny udział biorą przedstawiciele spółek 
energetycznych.

Grupa ENERGA

Jest to jedna z czterech największych krajowych grup energetycznych, 
podstawowa działalność obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz 
obrót energią elektryczną i cieplną. Zasila w energię elektryczną ponad 
2,9 mln klientów. Eksploatuje ponad 184 tysięcy kilometrów linii 
energetycznych, przesyłając łącznie 20,9 TWh energii rocznie. Sieć 
dystrybucyjna obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km 
co stanowi ok. 24% powierzchni kraju.
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SPIE Elbud Gdańsk S.A.

SPIE Elbud Gdańsk S.A. należy do jednych z największych Spółek 
w Polsce świadczących usługi  w zakresie  infrastruktury 
elektroenergetycznej dla firm zajmujących się dystrybucją 
i przesyłałem energii elektrycznej. Przy realizacji projektów 
dotyczących budowy sieci elektroenergetycznych wysokich napięć 
oferuje naj lepsze rozwiązania ,  dostosowane do potrzeb 
o r a z  o c z e k i w a ń  K l i e n t ó w .  N o w o c z e s n e  m e t o d y  p r a c y 
oraz Zintegrowany System Zarządzania gwarantują najwyższą jakość 
wykonywanych usług.

Apator to lider na krajowym rynku aparatury łączeniowej i pomiarowej. 
Tworzy grupę kapitałową dostarczającą nowoczesne technologie, 
efektywnie zarządzające każdym rodzajem energii. Oferta handlowa 
grupy obejmuje aparaturę przeciwprzepięciową, urządzenia 
do pomiaru wszystkich nośników energii (liczniki energii elektrycznej, 
ciepłomierze, gazomierze, wodomierze, czujniki temperatury) 
oraz systemy pomiarowe. Apator tworzy także rozwiązania 
umożliwiające transmisję i gromadzenie danych odczytowych 
z urządzeń pomiarowych oraz narzędzia do ich analizy. 

Grupa Apator





SIEMENS Sp. z o.o.

Siemens Sp. z o.o., oferuje na polskim rynku rozwiązania i produkty 
macierzystego koncernu, a także usługi inżynieryjne, doradcze 
i serwisowe z zakresu automatyki przemysłowej i napędów, automatyki 
budynkowej, transportu szynowego i systemów zarządzania ruchem, 
wytwarzania energii oraz jej przesyłu i rozdziału. Jest aktywnym 
partnerem polskiej gospodarki, przyczyniającym się do jej 
modernizacji i promującym innowacyjne technologie. 
 

Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. - Zakład Automatyki 
i Systemów Elektroenergetycznych - to firma z dużym doświadczeniem 
i tradycjami w polskiej energetyce. Od ponad 70-ciu lat swojego 
istnienia REFA jest rozpoznawana na polskim rynku jako wiodący 
producent aparatury przekaźnikowej i zabezpieczeniowej .

Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o.
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Seminarium techniczne jest wydarzeniem towarzyszącym 
Gdańskim Dniom Elektryki, które odbędzie się 26 października, 
tj. w przeddzień GDE. Spotkanie będzie miało miejsce w Hotelu 
Focus Premium w Gdańsku. Jest to popołudniowe spotkanie 
zawierające dwa panele tematyczne ściśle związane 
z elektroenergetyką. Wstęp na seminarium – wolny. Po 
zakończeniu seminarium, w hotelowej restauracji odbędzie się 
kolacja dla zaproszonych gości.

Seminarium
Techniczne
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Konferencja Naukowo-Techniczna odbywająca się podczas GDE 
to przede wszystkim spotkanie najlepszych prelegentów z całego 
kraju, specjalistów, jak i przedsiębiorców zainteresowanych 
wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w swoich zakładach. 
Konferencja porusza bieżące problemy i możliwości rozwoju 
z dziedziny elektroenergetyki. Jest idealną okazją do wymiany 
wiedzy i doświadczeń stanowiących inspirację do dalszych 
badań.
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Targi Firm stały się nieodłącznym elementem corocznego 
wydarzenia. Stanowią znakomitą okazję, by zaprezentować 
i zaoferować swój produkt osobom funkcjonującym w środowisku 
elektrycznym oraz poznać rynkowe trendy i dowiedzieć się przed 
jakimi wyzwaniami i możliwościami stoi branża. Jesteśmy 
przekonani, że prezentowane podczas targów produkty i usługi 
zadowolą szeroką rzeszę zwiedzających, którzy bardzo licznie 
odwiedzają nasze targi.
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3M Polska Sp. z o. o.



Siba Polska Sp. z o.o.

SIBA Polska Sp. z o.o. jako oddział w Polsce niemieckiego producenta 
bezpieczników topikowych firmy SIBA GmbH oferuje bezpieczniki 
topikowe przeznaczone do: ochrony półprzewodników (ultraszybkie), 
przemysłowe, wysokonapięciowe, trakcyjne, stałoprądowe, 
w standardach brytyjskim, amerykańskim, francuskim i europejskim, 
do obwodów fotowoltaicznych, miniaturowe, SMD oraz gniazda 
i podstawy bezpiecznikowe.

Zakład Energoelektroniki TWERD

Zakład Energoelektroniki TWERD już ponad 25 lat jest wiodącym 
polskim projektantem i producentem zaawansowanych urządzeń 
energoelektronicznych. Od początku swojej działalności współpracuje 
z krajowymi i zagranicznymi uczelniami technicznymi. Wysoka jakość 
oferowanych produktów została potwierdzona wieloma prestiżowymi 
nagrodami i wyróżnieniami.  

www.siba-bezpieczniki.pl

www.twerd.pl

www.elektrometal-energetyka.pl

.
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Zakład Produkcyjny Aparatury Elektrycznej Sp z o.o.

Spółka ZPrAE ma już 22 lata, specjalizuje się w produkcji aparatury 
zabezpieczeniowej oraz prefabrykacji szafowych zestawów 
zabezpieczeń, automatyki, sterowania, pomiaru energii elektrycznej, 
rozdzielni zasilania potrzeb własnych prądu stałego i przemiennego, 
drobnej aparatury elektrycznej. Wykonujemy badania oraz naprawy 
ZSZ, usługi projektowe, serwisowe, uruchomienia i badania 
pomontażowe.

Hauff-Technik GmbH & Co.KG

Hauff–Technik jest producentem wodo i gazoszczelnych systemów 
uszczelnień dla kabli i rur. Jego rozwiązania takie jak przepusty 
systemowe HSI, gumowe wkłady HRD czy też przepusty uziemiające 
HEA od ponad 60 lat gwarantują najwyższą jakość i bezpieczeństwo. 
Rozwiązania te idealnie nadają się do uszczelniania obiektów 
elektroenergetycznych takich jak stacje transformatorowe czy też 
obiekty typu GPZ.

Firma COMEL to firma inżynierska, działająca od 1990 roku w obszarze 
e lektrotechnik i  i  automatyki  przemysłowej .  Prowadzimy 
wyspecjalizowaną dystrybucję, oferujemy usługi inżynierskie, 
wytwarzamy własne wyroby. Naszą wizytówką są przetwornice 
maszynowe i energoelektroniczne 50/60Hz do zasilania statków z lądu.

PPH COMEL Sp. z o.o. 

www.hauff-technik.de/pl
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IGE+XAO Polska Sp. z o. o

Już od 1986 roku produkujemy, dostarczamy, sprzedajemy 
oraz rozwijamy programy dla elektryków, wspomagające proces 
projektowania elektrycznego. Sztandarowe produkty oferowane
 w Polsce to program SEE Electrical EXPERT oraz program SEE Electrical. 
Innowacyjność to najważniejszy wyróżnik naszej oferty.

Ensto to przemysłowa grupa biznesowa wywodząca się z Finlandii. Od 
60 lat (a od 25 lat w Polsce) dostarczamy inteligentne rozwiązania 
elektryczne, poprawiając bezpieczeństwo, funkcjonalność i wydajność 
sieci energetycznych, budynków i transportu. Myśl przewodnia naszych 
działań brzmi: Lepsze życie. Dzięki elektryczności.

www.ige-xao.com

Kwartalnik Acta Energetica jest wydawany od roku 2009 przez ENERGA 
S A .  Te m a t y k a  c z a s o p i s m a  z w i ą z a n a  j e s t  z  e n e r g e t y k ą 
i elektroenergetyką. W gronie autorów są zarówno naukowcy oraz 
eksperci reprezentujący podmioty działające na rynku wytwarzania 
i dystrybucji energii. Dzięki temu połączeniu Acta Energetica 
przyczynia się do propagowania wiedzy przydatnej w rozwoju 
ekspertyzy naukowej i praktycznych zastosowań. Czasopismo jest 
skierowane do inżynierów, techników, kadry zarządzającej, 
pracowników uczelni i studentów. Jednym z celów kwartalnika jest 
wspieranie współpracy nauki i przemysłu.

www.actaenergetica.org
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Firma INCOBEX Sp. z o.o. specjalizuje się w prefabrykacji rozdzielni 
elektrycznych nN oraz produkcji obudów z tworzyw poliestrowych. 
Urządzenia dostarczamy do zakładów energetycznych, hurtowni 
elektrotechnicznych oraz firm wykonawczych w kraju i za granicą. 
Współpracujemy również z biurami projektowymi oraz jednostkami 
naukowo-badawczymi.

Gorlan Polska Sp. z o. o.

Firma Pronutec jest światowym liderem w produkcji rozłączników 
bezpiecznikowych. Pronutec specjalizuje się w produkcji rozłączników  
i podstaw bezpiecznikowych listwowych oraz rozłączników 
bezpiecznikowych kasetowych. Firma Telergon specjalizuje się 
w produkcji rozłączników izolacyjnych AC oraz DC, przełączników 
zasilania oraz łączników krzywkowych. Firma Tripus specjalizuje się 
w produkcji wyłączników elektrycznych, przekaźników i wyłączników 
zeronapięciowych.

www.polska.gorlanteam.com

Elektrosystemy to platforma komunikacji poświęcona branży 
elektrotechniki, zbudowana w oparciu o: Magazyn Elektrosystemy – 
miesięcznik obecny na rynku wydawniczym od 1999 roku, 
Elektrosystemy.pl – interaktywny portal internetowy. Popularyzujemy 
wiedzę techniczną, przekazujemy wiadomości o rozwiązaniach 
technologicznych. Śledzimy sytuację ekonomiczną w branży, 
analizujemy trendy, informujemy o wydarzeniach w firmach 
i poszczególnych segmentach sektora. Co miesiąc publikujemy dodatki 
tematyczne, poświęcone poszczególnym segmentom elektrotechniki.

www.incobex.pl

www.elektrosystemy.pl
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PROCAD to spółka zajmująca się dostarczaniem, wdrożeniami 
i  popularyzacją systemów wspomagających projektowanie 
i wytwarzanie. Spółka giełdowa, największa firma informatyczna 
działająca na polskim rynku systemów CAD amerykańskiego 
producenta - Autodesk. Wielokrotnie nagradzana za sprzedaż, 
kompetencje i obsługę Klienta.

Grupa SGB-SMIT to wiodący europejski producent transformatorów 
energetycznych. W pięciu fabrykach produkuje transformatory 
żywiczne, olejowe, mocy oraz autotransformatory. SGB-SMIT 
specjalizuje się w produkcji transformatorów żywicznych do instalacji 
przemysłowych i obiektów użyteczności publicznej. Transformatory 
SGB-SMIT słyną z jakości wykonania i wieloletniej bezawaryjnej pracy.

Działalność ORW-ELS Sp. z o.o. skupia się na produkcji oraz 
świadczeniu usług z zakresu ochrony odgromowej, ochrony 
przeciwpożarowej oraz oświetlenia ulicznego LED. Jesteśmy polskim 
producentem piorunochronów z układem wspomagającym rozwój 
lidera GROMOSTAR. Oferujemy naszym klientom szeroki asortyment 
produktów, doradztwo techniczne, projekty, profesjonalny montaż oraz 
przeglądy techniczne instalacji.  Naszym partnerem handlowym jest 
firma ELEKTRO-TEL-INFO Marian Trzeciak z Torunia.
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Szkolenia i warsztaty odbywające się w przeddzień Konferencji 
i Targów Firm są organizowane dla Pracowników Firm, Uczelni oraz 
Studentów z całej Polski. Szkolenia są ściśle związane z branżą 
elektroenergetyczną i automatyką przemysłową. Uczestnicy mają 
okazję poznać najbardziej rozpowszechnione i najużyteczniejsze 
programy CAD, udoskonalić wiedzę z obsługi aparatury stosowanej 
w przemyśle oraz dokonać interpretacji danych pomiarowych. Drugą 
część stanowią warsztaty, dzięki którym można rozwinąć i udoskonalić 
umiejętności miękkie, np. organizacja projektu grupowego, 
prezentacja pomysłu, czy jego późniejsze wdrażanie. 
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INFORMACJE

Miejsce:
Politechnika Gdańska

Data:
Czwartek, 26 października 2017 r.

Godziny:
9:00-18:00

EPLAN Electric P8

Projektowanie instalacji elektrycznych. Tworzenie dokumentacji 
oraz zarządzanie systemami automatyki.

Autodesk Inventor

Tworzenie rysunków technicznych 2D i 3D. Profesjonalne narzędzie 
do projektowania 3D elementów mechanicznych, tworzenia 
dokumentacji i symulacji produktów.
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Firma: Godziny: Miejsce:

AB-Micro   16:00-20:00 EM-02; WEIA przy ul. Sobieskiego 7

Firma: Godziny: Miejsce:

Procad   16:00-18:00 EM-104; WEIA przy ul. Sobieskiego 7



SEE Electrical EXPERT

Tworzenie schematów z zasilaniem obiektów przemysłowych stanie 
się prostsze. Tego typu szkolenie to obowiązkowy punkt programu 
dla każdego elektryka.

Tworzenie systemu SCADA + PLC – język drabinkowy

Projektowanie systemu nadzoru technologicznego i programowanie 
PLC w języku drabinkowym.
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Firma: Godziny: Miejsce:

SCAD   Astor 15:00-18:00       Sala seminaryjna przy bibliotece WETI

PLC  Astor 12:00-15:00     Sala seminaryjna przy bibliotece WETI

Firma: Godziny: Miejsce:

IGE+XAO   14:00-16:00 EM-02; WEIA przy ul. Sobieskiego 7



Narzędzia online do rozwijania relacji 
i wsparcia wizerunku naukowca i eksperta

Poznaj profesjonalne sposoby prezentacji swojego dorobku 
zawodowego. Naucz się sukcesywnie promować swoje osiągnięcia, 
np. artykuły naukowe czy też patenty.
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Pomiary elektryczne

Proste, a jednocześnie profesjonalne pomiary wszystkich wielkości 
elektrycznych, poczynając od napięcia, a kończąc na harmonicznych.

Firma: Godziny: Miejsce:

Sonel   10:00-13:00 EM-44; WEIA przy ul. Sobieskiego 7

Firma: Godziny: Miejsce:

ActaEnergetica   15:00-17:00 EM-204; WEIA przy ul. Sobieskiego 7



Zawody Konstruktorów Robocontest stają się coraz ważniejszym 
elementem GDE, ponieważ umożliwiają wszystkim uczestnikom 
Konferencji i Targów Firm kontakt z robotyką turniejową. Podczas 
poprzednich edycji rywalizowali ze sobą młodzi, zdolni 
konstruktorzy robotów w różnych konkurencjach: Mini Sumo, Line 
Follower oraz Freestyle. Staramy się rozszerzać zakres 
konkurencji, aby umożliwić uczestnikom jak najwięcej możliwości 
sprawdzenia swoich robotów podczas widowiskowych 
rywalizacji. W tym roku zawodnicy będą się mogli zmierzyć 
w 2 nowych konkurencjach: LEGO SUMO i Studenckim Konkursie 
Projektów Technicznych. 

26



Miejsce:
Gmach Główny Politechniki Gdańskiej, Dziedziniec Fahrenheita

Data:
Piątek, 27 października 2017 r.

Godziny:
9:00-15:00
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Miejsce zapisów oraz zbiórki:
Punkt informacyjny, Hol przed Biblioteką Główną
Politechniki Gdańskiej

Data:
Piątek, 27 października 2017 r.
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WOJEWODA POMORSKI
DARIUSZ DRELICH
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