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Podstawowe informacje 

Zamek Joannitów zbudowany w XIV wieku (Łagów) 

Jezioro Trześniowskie 

Jezioro Łagowskie 

• Miejsce i termin konferencji 
Łagów, Spa Morena, 21-23 czerwca 2010 r. 

• Zgłaszanie udziału i nadsyłanie streszczeń referatów (max. 1 
strona formatu A4) przez stronę internetową Konferencji 
www.sp2010.ime.uz.zgora.pl, na adres e-mail sekretariatu 
konferencji sp2010@ime.uz.zgora.pl lub pocztą tradycyjną 

do 4 stycznia 2010 r. 
• Decyzja o zakwalifikowaniu pracy do programu Konferencji 

do 15 stycznia 2010 r. 
• Materiały konferencyjne będą zawierać rozszerzone streszczenia 

(o objętości 4 stron) wszystkich prac zakwalifikowanych do pro-
gramu Konferencji. 

• Nadsyłanie rozszerzonych streszczeń do druku w materiałach 
konferencyjnych 

do 15 marca 2010 r. 
• Wszystkie referaty będą recenzowane, a wyniki kwalifikacji będą 

przekazane Autorom 
do 15 kwietnia 2010 r. 

• Termin wnoszenia opłaty 
do 7 maja 2010 r. 

• Koszty uczestnictwa w Konferencji wynoszą 1100 zł. Dla człon-
ków Polskiej Sekcji IEEE 10% rabatu. Koszt uczestnictwa obejmu-
je: druk materiałów, noclegi, wyżywienie, koszty organizacyjne. 

• Komitet Naukowy wybierze prace po prezentacjach na Konferen-
cji, które po uwzględnieniu uwag z dyskusji będą podstawą do 
opracowania artykułów naukowych do krajowego czasopisma o 
dobrej randze. Planuje się, że artykuły zostaną opublikowane do 
końca 2010 roku.  
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Imię i nazwisko 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 21 – 23 czerwca 2010 r. odbę-
dzie się w Łagowie (woj. Lubuskie) VIII Konferencja Naukowa 
„Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemy-
śle”. Organizatorem Konferencji jest Instytut Metrologii Elektrycznej 
Uniwersytetu Zielonogórskiego przy współpracy z Zakładami Pomia-
rowo-Badawczymi Energetyki „Energopomiar” w Gliwicach. 

Konferencja jest miejscem prezentacji wyników prac badawczych 
w zakresie szeroko rozumianej tematyki dotyczącej systemów po-
miarowych, prowadzonych w ośrodkach akademickich, instytutach 
badawczych i w przemyśle.  

Tradycją Konferencji jest prezentacja podczas sesji otwarcia aktualnej 
i ważnej dla środowiska metrologów tematyki przez zaproszonych 
specjalistów. Tym razem referaty zamówione będą koncentrować się 
na zagadnieniach pomiarowych dotyczących energetyki, w szczegól-
ności elektroenergetyki. Referentami będą specjaliści z ZPBE 
„Energopomiar” w Gliwicach. 

Karta zgłoszenia 

Tytuł/stopień naukowy lub zawodowy 

Instytucja 

Miejscowość 

Telefon E-mail 

Przewiduję zgłoszenie referatu pt.: 

Przewiduję udział bez referatu 

Instytucja 

Adres 

NIP: 

Zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w bazie Konferencji. 
Jestem świadomy o przysługującym mi prawie do ich uzupełniania, uaktual-
niania lub usuwania. 

podpis Uczestnika 

Dane do faktury 

Kod pocztowy 

Ulica (z numerem budynku) 

uczestnictwa w Konferencji Systemy Pomiarowe 2010 
Łagów, 21-23 czerwca 2010 r. 

Komitet naukowy 

prof. dr hab. inż. Jerzy Barzykowski 

prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec 

prof. dr hab. inż. Jan Ryszard Jasik 

prof. dr hab. inż. Zdzisław Kabza 

prof. dr hab. inż. Zygmunt Kuśmierek 

prof. dr hab. inż. Jadwiga Lal-Jadziak 

prof. dr hab. inż. Wiesław Miczulski 

prof. dr hab. inż. Marian Miłek 

prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski 

prof. dr hab. inż. Waldemar Nawrocki 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis 

prof. dr hab. inż. Michał Szyper 

prof. dr hab. inż. Wiesław Winiecki 

Komitet organizacyjny 
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Tematyka Konferencji 

Ośrodek Spa Morena 

Przewodniczący 

Sekretarz 

dr inż. Robert Szulim 

Członkowie 

dr inż. Marek Florczyk 

dr inż. Janusz Kaczmarek 

dr inż. Radosław Kłosiński 

dr inż. Mirosław Kozioł 

dr inż. Emil Michta 

• Teoria, konstrukcja i badania systemów pomiarowych 
• Analiza metrologiczna przetworników i systemów pomiarowych 
• Rozproszone i sieciowe systemy pomiarowe 
• Systemy monitorowania parametrów energetycznych 
• Zastosowania narzędzi informatycznych w aparaturze i syste-

mach pomiarowych 
• Przetwarzanie sygnałów pomiarowych 
• Czujniki i przetworniki pomiarowe: koncepcje, konstrukcje, 

badania 
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dr hab. inż. Ryszard Rybski 


