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WARUNKI UCZESTNICTWAWARUNKI UCZESTNICTWA MIEJSCE SYMPOZJUMMIEJSCE SYMPOZJUM

1.	 	Wypełnioną	kartę	zgłoszenia	udziału	należy	 
przesłać	do	dnia	21 września 2020 r.  
mailem na adres: sympozjum@pronovum.pl

	 	Zgłoszenia	można	też	dokonać	on-line	przez	stronę	
internetową	www.sympozjum.pronovum.pl

2.	 	Opłatę	za	udział	w	Sympozjum	w	wysokości	 
990 zł + 23% VAT	od	osoby	(udział	stacjonarny)	
oraz 390 zł+ 23% VAT	od	osoby	(udział	zdalny)	
należy	wpłacić	w	ciągu	7	dni	od	daty	otrzymania	 
od	Organizatora	potwierdzenia	udziału	wraz	 
z dokumentem proforma.

3.	 	Osobie	zgłaszającej	referat	przysługuje	50%	rabat	
(dotyczy	1	autora).

4.    W	ramach	wniesionej	opłaty	Organizator	zapewnia:
• 	w	przypadku	udziału	stacjonarnego	-	udział	 
w	sesjach,	materiały	konferencyjne	w	formie	
elektronicznej,	wyżywienie,	udział	 
w	wydarzeniach	towarzyszących.

• 	w	przypadku	udziału	zdalnego	-	udział	w	sesjach	
online,	materiały	konferencyjne	 
w formie elektronicznej. 

5.	 	Uczestnictwo	w Sympozjum	jest	uzależnione	 
od	dokonania	przedpłaty	na	konto	Organizatora.

6.	 	Szczegółowe	warunki	udziału	są	zawarte	 
w	Regulaminie	udziału	w	Sympozjum	 
Informacyjno-Szkoleniowym	dostępnym	na	 
www.sympozjum.pronovum.pl.
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1.	 	Więcej	informacji	na	temat	Sympozjum	 
jest	dostępnych	na	naszej	stronie	internetowej: 
www.sympozjum.pronovum.pl

2.	 	Rejestracja	uczestników	w	dniu	8.10.2020	r.	 
(czwartek)	od	godziny	8:00	do	9:00.

3.	 	Dokładny Program	Sympozjum	 
będzie	dostępny	na	stronie	 
www.sympozjum.pronovum.pl od 30 września 2020 r.

4.	 	Dodatkowych	informacji	udziela	Sekretariat	 
XXII	Sympozjum:

 Marzena Osman, tel. 32 251 87 39 wew. 204,  
  kom. 605 181 363, 

Iwona Bąk, tel. 32 2518 739, wew. 315, 
tel. kom. 605 181 141, 

 e-mail: sympozjum@pronovum.pl 

INFORMACJE ORGANIZACYJNEINFORMACJE ORGANIZACYJNE

Patronat medialnyPatronat medialny



Zapraszamy do zgłaszania referatów dotyczących tema-
tyki Sympozjum. Zgłoszenie referatu (do 5 września br.) 
powinno obejmować: tytuł, autorów oraz streszczenie na 
ok. 1 strony A4 w  j. polskim i  j. angielskim. Po zaakcep-
towaniu referatów przez Radę Programową XXII Sympo-
zjum autorzy zostaną poinformowani o sposobie przygo-
towania prezentacji.
Prezentacje należy przesłać w  formie elektronicznej do 
27 września 2020 r. na adres: 
sympozjum@pronovum.pl
Streszczenia wybranych przez Radę Programową refera-
tów zostaną zamieszczone w  materiałach konferencyj-
nych, a prezentacje umieszczone na stronie
www.sympozjum.pronovum.pl
Organizator przewiduje możliwość publikacji prezento-
wanych podczas XXII Sympozjum referatów w  czasopi-
smach branżowych. Pełny tekst referatów należy przesłać 
na adres: sympozjum@pronovum.pl do 16 październi-
ka 2020 r.

TEMATYKATEMATYKA

REFERATYREFERATY

 z   Diagnostyka wspierająca bezpieczeństwo  
i dyspozycyjność urządzeń energetycznych,

 z  Diagnostyka wspierająca przedłużanie pracy długo 
eksploatowanych urządzeń cieplno-mechanicznych 
elektrowni,

 z  Bezpieczeństwo i dyspozycyjność w ostatniej fazie 
resursu urządzeń,

 z  Technologie zwiększające bezpieczeństwo  
i dyspozycyjność urządzeń,

 z  Modernizacje poprawiające elastyczność urządzeń 
cieplno-mechanicznych elektrowni,

 z  Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji  
w diagnostyce i eksploatacji urządzeń,

 z  Innowacyjne metody badań i oceny stanu 
technicznego.

Diagnostyka najczęściej jest źródłem informacji, 
bywa źródłem wiedzy, a gdy jest odpowiedniej ja-
kości może być wykorzystana do kreowania strategii 
eksploatacji, utrzymania technicznego i moderniza- 
cji. Pozwala uzyskać wiedzę o urządzeniu zbliżoną do 
wiedzy jego dostawcy, co dla użytkownika urządze-
nia posiada istotne znaczenie zwłaszcza wtedy gdy 
urządzenie eksploatowane jest dłużej niż jego dost-
awca obecny jest na rynku. Jakość wiedzy na pod-
stawie diagnostyki zależy od jakości badań, inter-
pretacji ich wyników oraz wniosków o charakterze 
ocen stanu technicznego i prognoz trwałości. Na-
jbardziej zaawansowanej diagnostyce sprzyja możli-
wość integracji informacji i wiedzy z wielu obiektów 
tej samej klasy. Zwłaszcza gdy obejmuje ona także 
wyniki analizy awaryjności. Diagnostyka odpowied-
nio wykonywana stwarza warunki do przedłużania 
czasu eksploatacji urządzeń ponad czas projektowy 
może także sprzyjać rozwiązaniom poprawiającym 
elastyczność pracy bloków energetycznych oraz 
nadzorowanie ich stanu technicznego w tym trybie 
pracy. W okresie transformacji krajowego systemu 
elektroenergetycznego może stanowić wsparcie 
dla różnych, nietypowych scenariuszy eksploatacji 
bloków energetycznych, zwłaszcza długo eksploat-
owanych bloków na węgiel kamienny i brunatny.

Mamy nadzieję, że tegoroczne Sympozjum stanie 
się okazją zarówno do uświadomienia potencjału 
współczesnej diagnostyki jako źródła wiedzy wspi-
erającej strategię eksploatacji ale także stworzy 
warunki do prezentacji nowych, innowacyjnych, 
technik badawczych i metod oceny stanu tech-
nicznego oraz nowych idei zwłaszcza sięgających po 
zaawansowaną analitykę i metody sztucznej inteli-
gencji.
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