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Datę tę można traktować jako określającą rozpoczęcie działalno-
ści energetyki zawodowej. Już w styczniu 1908 roku okazało się, 
że szczytowe obciążenie elektrowni, której moc zaprojektowano 
na 6 MW, stanowi około 90% mocy zainstalowanej. W związku 
z tym szybko przystąpiono do realizacji następnego etapu budo-
wy. Przed pierwszą wojną światową moc zainstalowana w Elek-
trowni Łódzkiej wynosiła już 21,1 MW, a długość sieci przesyło-
wej około 200 km. 

Rozwój organizacji technicznych,  
formy działania, wydarzenia, ważne postacie

Konsekwencją rozwoju nowych dziedzin elektryki i energe-
tyki było tworzenie w wielu krajach grup środowiskowych elektry-
ków w ramach już istniejących organizacji technicznych. 

W grudniu 1890 roku powstało pierwsze zrzeszenie tech-
ników łódzkich pod nazwą Sekcja Techniczna Łódzka War-
szawskiego Oddziału Towarzystwa Popierania Rosyjskiego 
Przemysłu i Handlu. Technicy łódzcy byli jednymi z pierwszych, 
którzy zorganizowali się i działali na rzecz rozwoju przemysłu 
łódzkiego. 2 marca 1909 roku powstało Łódzkie Stowarzy-
szenie Techników, skupiające inteligencję techniczną, liczące 
160 członków.

Jeszcze przed wybudowaniem elektrowni miejskiej, w koń-
cu XIX w. w Łodzi powstały pierwsze elektrownie dla potrzeb 
oświetlenia pałaców fabrykanckich. Energię elektryczną zaczęto 
wykorzystywać nie tylko do oświetlenia. Ważnym wydarzeniem 
w elektryfikacji Łodzi było uruchomienie w dniu 23 grudnia 1898 
roku tramwajów elektrycznych, zasilanych przez dużą elektrow-
nię wybudowaną dla potrzeb miejskiej sieci tramwajowej. Elek-
trownia „tramwajowa” w Łodzi została wyposażona w pięć kotłów 
dwupłomienicowych firmy Fitzner Gamper, każdy o  powierzchni 

Historia pokrótce

Szybki rozwój techniki sprawił, że niezależnie od zapotrze-
bowania na parę, uzyskiwaną z małych kotłowni zakładowych, 
poruszającej maszyny parowe, stopniowo wzrastało zapotrze-
bowanie na energię elektryczną. W latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych XIX stulecia w Europie i Ameryce nastąpił 
„przewrót” techniczny – poza wprowadzeniem udoskonalonych 
technologii zapoczątkowane zostały zmiany w dziedzinie ener-
getyki. Pierwsza o znaczeniu praktycznym elektrownia prądu 
stałego powstała w 1882 roku w Nowym Jorku, wybudowana 
przez amerykańskiego wynalazcę Thomasa Alvę Edisona. 

Zastosowanie prądu przemiennego umożliwiło przesyłanie 
energii elektrycznej na większe odległości. Na terenach Króle-
stwa Polskiego powstały pierwsze elektrownie miejskie: w 1901 
roku w Radomiu, a w 1902 roku w Warszawie. Podobna inicja-
tywa pojawiła się również w Łodzi. W 1900 roku niemieckie To-
warzystwo Akcyjne Siemens & Halske uzyskało licencję na bu-
dowę elektrowni. Licencję tę wkrótce przekazano niemieckiemu 
Towarzystwu Elektrycznego Oświetlenia. Perturbacje z prawami 
własności i konflikty z władzami miasta spowodowały opóźnienie 
rozpoczęcia budowy elektrowni aż do roku 1906.

Z pewnym wyprzedzeniem w stosunku do budowy elek-
trowni rozpoczęto instalowanie sieci kablowej w mieście. Pierw-
szą linię kablową niskiego napięcia ułożono pomiędzy Grand 
Hotelem, gdzie został zainstalowany przez Towarzystwo, napę-
dzany lokomobilą, agregat prądotwórczy o mocy 60 kW, a skle-
pem American Diamant Palace, przy ul. Piotrkowskiej 37. Ener-
gia elektryczna została przesłana tą linią w dniu 7 maja 1906 
roku. Po niecałych szesnastu miesiącach budowy, 18 września 
1907 roku, w Elektrowni Łódzkiej uruchomiono pierwszy z dwóch 
turbozespołów o mocy 1,3 MVA, który rozpoczął pracę na sieć 
kablową obejmującą już swym zasięgiem znaczną część miasta. 

Anna Grabiszewska
Oddział Łódzki SEP

Oddział Łódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich

W czerwcu 2019 roku Stowarzyszenie Elektryków Polskich, największe stowarzyszenie naukowo-techniczne 
w Polsce, obchodziło jubileusz 100-lecia istnienia. Jubileusz ten obchodzi również Oddział Łódzki SEP, jeden 
z sześciu oddziałów – założycieli Stowarzyszenia, obok: lwowskiego, warszawskiego, poznańskiego, krakow-
skiego i sosnowieckiego. 

W tym roku jubileusz 100-lecia świętować będzie także województwo łódzkie. Jego stolica – Łódź to miasto, 
którego burzliwy rozwój w XIX stuleciu przyczynił się do powstania pierwszych na terenie Polski towarzystw 
i stowarzyszeń technicznych.
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ogrzewalnej 91 m2, wytwarzających parę nasyconą o ciśnieniu 
12 ata, oraz 3 maszyny parowe „tandem” o mocy po 450 KM. 
Każda z maszyn napędzała prądnicę prądu stałego o napięciu 
550 V o mocy 340 kVA. Uruchomienie tramwajów było poważ-
nym przedsięwzięciem inżynieryjnym. Oprócz zbudowania elek-
trowni trzeba było ułożyć tory. Z uwagi na wąskie ulice miasta 
wybrano inny niż używany na zachodzie Europy rozstaw szyn 
– dokładnie 1 metr. W miarę upływu lat w zakładach wzrastała 
liczba pracowników zajmujących się wyłącznie sprawami elek-
trycznymi i energetycznymi. Stale rosła liczba członków elektry-
ków Stowarzyszenia Techników Łódzkich, co spowodowało ko-
nieczność wyodrębnienia koła elektryków, w celu sprawniejsze-
go zajęcia się zagadnieniami specjalistycznymi. Pierwsza wojna 
światowa zahamowała działalność stowarzyszeniową oraz ko-
niunkturę gospodarczą Łodzi. 

Z chwilą przejścia miasta pod okupację niemiecką nastą-
piła dewastacja i częściowy demontaż urządzeń wytwórczych 
elektrowni. Mimo to Elektrownia Łódzka pracowała przez cały 
okres działań wojennych. W 1917 r. w Łodzi powstał mały warsz-
tat elektrotechniczny „Bracia Jaroszyńscy”, który stał się począt-
kiem największej dzisiaj fabryki transformatorów w Polsce.

Krótko przed odzyskaniem niepodległości wznowiono 
działalność stowarzyszeniową. W dniu 28 października 1918 
roku w Łodzi powołano do życia Koło Elektrotechników, 
liczące początkowo 32 członków. W dwa miesiące po jego 
zawiązaniu, w styczniu 1919 roku Towarzystwo Techniczne 
w Krakowie wystąpiło z inicjatywą zjednoczenia stowarzyszeń, 
kół, towarzystw, sekcji elektrotechnicznych działających w wie-
lu polskich miastach i utworzenia Związku Elektrotechników 
Polskich. 

Zjazd Elektrotechników odbył się w dniach 7-9 czerw-
ca 1919 roku w Warszawie. Datę tę uważa się za początek 
Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich, które w 1928 
roku przyjęło nazwę istniejącą do dnia dzisiejszego – Sto-
warzyszenie Elektryków Polskich. Łódzkie Koło Elektro-
techniczne wystąpiło na tym Zjeździe jako jedno z kół 
założycielskich. Komisja Statutowa, złożona z przedstawicieli 
kół elektrotechnicznych, obradując w ciągu trzech dni, opra-
cowała projekt samodzielnej organizacji i przedłożyła Zjazdowi 
do uchwalenia Statut Stowarzyszenia Elektrotechników Pol-
skich. Pierwszą siedzibą SEP w Łodzi była Elektrownia Łódzka. 
W latach dwudziestych w działalności Stowarzyszenia zaszły 
duże zmiany. Reorganizacja SEP na podstawie nowego statutu, 
opracowanego w latach 1928-1929, przyczyniła się do szerszej 
działalności Stowarzyszenia. Jednym z ważniejszych procesów 
tej reorganizacji było włączenie do SEP Stowarzyszenia Radio-
techników, które przekształciło się w Sekcję Radiotechniczną 
SEP. Zasługą Oddziału Łódzkiego SEP było uruchomienie Wy-
działu Elektrycznego przy Państwowej Szkole Włókienniczej, 
której absolwenci od 1933 roku zasilali przemysł wysoko kwali-
fikowanymi elektrykami. 

Należy tu podkreślić również fakt, że w roku 1932 odbyło 
się w Łodzi IV Walne Zgromadzenie SEP.

Od początku działalności SEP w Łodzi pojawia się postać 
Zbigniewa Kopczyńskiego, późniejszego Członka Honoro-
wego SEP. W 1925 r. łódzką fabrykę transformatorów opuścił 
pierwszy polski transformator suchy. Stało się to niedługo po 
tym, jak Walenty Kopczyński – stryj Zbigniewa Kopczyńskiego, 
stał się akcjonariuszem spółki Elektrobudowa SA – Wytwór-
nia Maszyn Elektrycznych Stanisława i Feliksa Jaroszyńskich 

Siedziba Oddziału Łódzkiego SEP w latach 1910-1920 i 1946-1948 Elektrownia Łódzka,  
widok z rogu ulic Daszyńskiego i Targowej

Siedziba Oddziału Łódzkiego SEP 
do wybuchu II wojny światowej oraz w latach 

1948-1966; Łódź, ul. Piotrkowska 102
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(początkiem był wspomniany wcześniej warsztat „Bracia Jaro-
szyńscy”). Rok później fabrykę opuścił pierwszy transforma-
tor olejowy. Pierwsze zamówienie na 6 suchych transformato-
rów 3000/125 V o mocach 20, 30 i 50 kVA złożyła Elektrownia 
Łódzka. Kolejnym przełomem było wyprodukowanie w 1933 r. 
transformatora trójuzwojeniowego 60/15/6 kV o mocy 3 MVA dla 
elektrowni w Gródku. Był to największy transformator energe-
tyczny polskiej produkcji. Temu wszystkiemu z ogromnym za-
interesowaniem i budzącą się już pasją przyglądał się Zbigniew 
Kopczyński, który ukończył studia na Politechnice Warszawskiej, 
a w 1936 r. rozpoczął pracę w fabryce jako inżynier stacji prób, 
po kilku latach przeszedł do działu konstrukcyjnego, gdzie pra-
cował pod kierunkiem swojego stryja Walentego Kopczyńskiego 
i przez 55 lat związany był z działem projektowym. 

Okres okupacji stanowił bardzo trudny okres w historii 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Wielu członków zginęło, 
wielu przebywało w obozach jenieckich bądź wyjechało poza 
granice kraju. Jednak nawet w tak trudnych chwilach, wszędzie 
tam, gdzie znalazła się większa grupa elektryków, podejmowano 
działalność społeczno-zawodową, w trosce o potrzeby kraju już 
po wojnie. Myślano już o tym, co będzie z energetyką polską, 
robiono projekty nowych linii przesyłowych, które po wojnie rze-
czywiście były realizowane.

Wyzwolenie Łodzi 19 stycznia 1945 roku otworzyło nowy 
okres w historii Łodzi, ale również w życiu Stowarzyszenia. Już 
w kilkanaście dni po wyzwoleniu, inżynierowie i technicy zgroma-
dzeni w mieście przystąpili do tworzenia organizacji technicznej, 
niezwykle potrzebnej do realizacji zadań powojennej odbudo-
wy gospodarki narodowej. W dniu 24 lutego 1945 r. odbyło się 
pierwsze zebranie organizacyjne inżynierów i techników z tere-
nów wyzwolonych, na którym powołane zostało Ogólnopolskie 
Towarzystwo Techniczne, reprezentujące wszystkie gałęzie 
i branże przemysłu. W sierpniu 1945 roku, na podstawie sta-
tutu z 1929 roku, Stowarzyszenie Elektryków Polskich uzy-
skało wpis do rejestru stowarzyszeń (pod numerem 6). Sie-
dzibą Stowarzyszenia stała się ponownie Elektrownia Łódzka.

Zebranie organizacyjne Oddziału Łódzkiego odbyło się 
27 listopada 1946 roku, na którym wybrano Zarząd Oddziału 
z prezesem Czesławem Dąbrowskim oraz powołano Komisję 
sieci oraz Komisję ds. przepisów budowy i ruchu urządzeń elek-
trycznych. Siedziba Oddziału mieściła się przy ul. Daszyńskie-
go 28 w Elektrowni Łódzkiej. Oddział Łódzki podjął się również 
zorganizowania, pierwszego po wojnie, kolejnego XII Walnego 
Zjazdu Delegatów SEP. 

Rozwój energetyki zawodowej i przemysłowej oraz elektryfi-
kacja kraju wymagały pracy wykształconych inżynierów. 24 maja 
1945 r. został podpisany dekret powołujący Politechnikę Łódzką. 
Na początku ustanowiono wydziały: Mechaniczny, Elektryczny, 
Chemiczny oraz Oddział Włókienniczy. Na pierwszy rok studiów 
przyjęto 525 studentów, na wyższych latach naukę kontynuowa-
ło 458 studentów. W uczelni były 33 katedry, w których praco-
wało 33 profesorów, 15 adiunktów i 53 asystentów. Politechnika 
rozwijała się bardzo dynamicznie. Szybko adaptowano budynki 

po fabryce Rosenblatta, sytuacja lokalowa uczelni poprawiała 
się z każdym rokiem. W miarę upływu czasu rosła liczba studen-
tów, przybywało kadry akademickiej, a zadania uczelni znacznie 
się zwiększały. Do prac nad ukonstytuowaniem Wydziału Elek-
trycznego zaproszono profesorów: Janusza Groszkowskiego 
– Członka Honorowego SEP, Janusza Lecha Jakubowskiego 
oraz Romana Podoskiego – Członka Honorowego i wielolet-
niego działacza SEP. Działalność dydaktyczno-naukowa pra-
cowników Wydziału Elektrycznego była bardzo silnie związana 
z pracą w Stowarzyszeniu, pierwszymi profesorami i wykładow-
cami na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej byli dzia-
łacze Stowarzyszenia z terenu Łodzi i Warszawy. Na podkre-
ślenie zasługuje fakt działalności w Stowarzyszeniu wcześniej 
wspomnianego już doc. Czesława  Dąbrowskiego oraz pro-
fesorów:  Bronisława Sochora, Władysława Pełczewskiego 
i  Tadeusza Kotera. Wszyscy za swoją działalność w Stowa-
rzyszeniu zostali uhonorowani najwyższą godnością – Członka 
Honorowego SEP (tab. 2). 

Ożywienie działalności stowarzyszeniowej nastąpiło po 
1957 roku, kiedy to na X Zjeździe Stowarzyszenia został uchwa-
lony nowy statut SEP, zapewniający Stowarzyszeniu samodziel-
ność i autonomię wobec NOT oraz dający każdemu inżynierowi 
i technikowi prawo należenia do SEP bez względu na miejsce 
pracy. Rok 1957 w Łodzi utrwalił się powołaniem sekcji oddzia-
łowych: Sekcji Energetycznej oraz Sekcji Instalacji i Urządzeń 
Elektrycznych. 

W związku ze znacznym rozwojem przemysłu okręgu łódz-
kiego szybko rosła liczba zatrudnionych elektryków i energety-
ków, co spowodowało konieczność wprowadzenia dla nich eg-
zaminów kwalifikacyjnych. Powszechna elektryfikacja kraju i dy-
namiczny wzrost zużycia energii elektrycznej szczególnie w za-
kładach przemysłowych, gdzie obok energii cieplnej stała się 
ona podstawowym czynnikiem energetycznym, zrodziła nowy 
rodzaj energetyki – energetykę przemysłową. Ciągły rozwój 
energetyki zawodowej i przemysłowej powodował duży przyrost 
zatrudniania osób dozoru i eksploatacji urządzeń elektroener-
getycznych. Pojawiła się potrzeba okresowego sprawdzania ich 
kwalifikacji oraz zasad prawidłowej eksploatacji urządzeń i orga-
nizacji bezpiecznej pracy. W 1958 roku – na podstawie zarzą-
dzenia ministra górnictwa i energetyki – Państwowa Inspekcja 
Energetyczna powierzyła Stowarzyszeniu prowadzenie egzami-
nów kwalifikacyjnych, w celu sprawdzenia znajomości przepisów 
eksploatacji urządzeń oraz przepisów bhp. Sytuacja wyłączno-
ści prowadzenia przez SEP egzaminów i nadawania uprawnień 
kwalifikacyjnych trwała kilkanaście lat i do dziś, choć egzaminy 
takie prowadzą również inne stowarzyszenia i podmioty gospo-
darcze, mówi się na nie potocznie „sepowskie”.

1 stycznia 1961 roku powołana została Łódzka Grupa 
Rzeczoznawców, kierowana przez Dionizego Sosnowskiego 
oraz Oddziałowa Sekcja Przemysłu Elektrycznego, z której 
w 1962 roku wydzieliła się podsekcja Trakcji Elektrycznej. Do-
wodem uznania dla osiągnięć w pracy Oddziału było powie-
rzenie Łodzi organizacji XV Walnego Zjazdu Delegatów SEP. 
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Odbył się on w dniach 3-5 czerwca 1962 r., a głównym jego 
tematem merytorycznym była sytuacja przemysłu elektrotech-
nicznego w Polsce. 

Lata 1972-1974 w pracy Oddziału Łódzkiego SEP obfito-
wały w wydarzenia, które w znacznym stopniu miały związek 
ze społeczno-gospodarczym rozwojem kraju, regionu łódzkiego 
i Łodzi. Był to rok, w którym obchodzono Rok Nauki Polskiej, 
550-lecie nadania praw miejskich Łodzi i 50-lecie Łodzi przemy-
słowej. Zorganizowano I Dni Techniki Regionu, a wkład Oddzia-
łu Łódzkiego polegał na pokazaniu dorobku kadry technicznej 
w okresie od IV Kongresu Techników Polskich oraz ustaleniu 
zamierzeń tej kadry na lata następne. 

W dniach 23-24 czerwca 2006 r. Oddział był gospoda-
rzem XXXIII Walnego Zjazdu Delegatów SEP i już po raz czwar-
ty w swej historii gościł przedstawicieli wszystkich Oddziałów 
SEP. Możliwość zorganizowania Zjazdu przez Oddział Łódzki 
to niewątpliwie duże wyróżnienie i docenienie działalności Od-
działu i jego członków na rzecz Stowarzyszenia. Była to również 
wspaniała promocja dla Łodzi oraz możliwość zaprezentowa-
nia osiągnięć miasta, zarówno gospodarczych jak i naukowych  
czy kulturalnych.

Oddział Łódzki SEP dzisiaj

Oddział wpisał swoją działalność stowarzyszeniową, ale 
również szeroką działalność gospodarczą w zmieniającą się 
Łódź. Łódź współcześnie, to miasto akademickie, z kilkunasto-
ma wyższymi uczelniami, z nowoczesnym przemysłem elektro-
nicznym, elektrotechnicznym, z centrami zarządzania.

Choć nadal Oddział czuje się – i tak pozostanie na zawsze 
– członkiem ogólnopolskiego Stowarzyszenia, władze Oddziału 
doszły do przekonania, przede wszystkim ze względów praw-
nych i gospodarczych, że pora uzyskać osobowość prawną. 
Statut SEP taką możliwość przewidywał. W dniu 30 maja 2004 r. 
Zarząd podjął uchwałę zwołania Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Delegatów Oddziału poświęconego przyjęciu 
uchwały w sprawie wystąpienia o uzyskanie przez Oddział oso-
bowości prawnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delega-
tów Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich 
w dniu 14 czerwca 2004 r. podjęło uchwałę w tej sprawie. I tak 
w dniu 19 sierpnia 2004 r. orzeczeniem Sądu Rejonowego dla 
Łodzi Śródmieścia Oddział Łódzki SEP uzyskał osobowość 
prawną i został wpisany pod numerem KRS 0000214669 do reje-
stru stowarzyszeń oraz rejestru przedsiębiorców. Oddział Łódz-
ki był jednym z pierwszych, które w SEP uzyskały osobowość 
prawną (obecnie na 50 oddziałów osobowość posiada 11).

Rosnące wymagania klientów, staranie o utrzymanie wy-
pracowanej pozycji na rynku oraz potrzeba pozyskiwania no-
wych klientów skłoniły Zarząd Oddziału do podjęcia decyzji 
o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością według normy 
ISO 9001:2000. W dniu 16 września 2005 roku Oddział uzyskał 
pozytywną rekomendację audytora RWTÜV Polska, a w ślad 

za tym, w dniu 6 października 2005 roku – jako pierwszy z od-
działów w Stowarzyszeniu – certyfikat Systemu Zarządzania 
 Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie:
•	 kursy,	szkolenia	i	egzaminy	kwalifikacyjne	dla	grup	eksplo-

atacji i dozoru,
•	 usługi	techniczne,	ekspertyzy,	konferencje.

Obecnie Oddział posiada certyfikat Systemu Zarządza-
nia Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015.

Przed Oddziałem Łódzkim SEP stoją nowe wyzwania, a uzy-
skanie certyfikatu będącego poświadczeniem wdrożonego systemu 
zarządzania jakością jest niezwykle ważnym elementem – zarówno 
z punktu widzenia strategii marketingowej, jak i troski o zadowole-
nie obecnych i przyszłych klientów oraz członków Stowarzyszenia 
zrzeszonych w Oddziale Łódzkim SEP. Oddział przechodzi pozy-
tywnie kolejne audyty nadzoru i audyty recertyfikacyjne. 

Konferencje i sympozja

Oddział był i jest organizatorem lub współorganizatorem 
wielu konferencji, również o nowatorskich rozwiązaniach i for-
mach, o zasięgu lokalnym oraz międzynarodowym. Na szczegól-
ną uwagę zasługują trzy konferencje o zasięgu międzynarodo-
wym, których Oddział był współorganizatorem: 
•	 II,	III,	IV,	XI	i	XV	Międzynarodowa	Konferencja	„Europejski ry-

nek energii elektrycznej EEM – wyzwania zjednoczenia” – co-
rocznie uczestniczyło w niej 200-300 osób; głównym zadaniem 
forum dyskusyjnego było pokazanie procesów zachodzących 
w krajach Unii Europejskiej, ze szczególnym zwróceniem uwa-
gi na problematykę energetyki w najbliższych latach oraz zmia-
ny zachodzące w polskiej elektroenergetyce;

•	 Międzynarodowa	 Konferencja	 International Conference on 
Signals and Elektronic Systems; tematyka konferencji obej-
mowała m.in.: teorie sygnałów, obwodów i systemów elek-
tronicznych, przetwarzanie sygnałów, analizę i projektowanie 
układów analogowych i cyfrowych, systemy telekomunika-
cyjne i multimedialne, systemy sztucznej inteligencji, a także 
różnorodne zastosowania i problematykę edukacyjną;

•	 Międzynarodowa	Konferencja	„International Conference on 
Insulation Problems in Power Transformers” (1984, 1987, 
1990); konferencje te obejmujące zagadnienia projektowa-
nia i badania izolacji papierowo-olejowej transformatorów 
energetycznych gromadziły od 150 do 250 inżynierów i na-
ukowców z całego świata;

•	 V	Kongres	Metrologii,	który	zgromadził	170	autorów	refera-
tów i zaproszonych gości. 

Oddział Łódzki SEP był również organizatorem lub współ-
organizatorem takich konferencji, jak:
•	 Międzynarodowa	 Konferencja	 Naukowo-Techniczna	 „Bez-

pieczne instalacje elektryczne – stan obecny, tendencje”, 
której nadano akronim INSEL;
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•	 Krajowa	Konferencja	Naukowo-Techniczna	„Ochrona prze-
ciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych”. 

•	 Konferencja	UNAPEN	–	Układy	napędowe	i	elektromagne-
tyczne w przemyśle;

•	 Krajowe	Forum	–	Informatyka	w	systemach	elektroenerge-
tycznych.

Od jedenastu lat – wspólnie z Centrum Badawczym ABB 
w Krakowie – Oddział organizuje Forum Transformatory Ener-
getyczne, którego słuchaczami są pracownicy Centrum Ba-
dawczego ABB w Krakowie i Fabryki Transformatorów w Łodzi. 
Na Forum były przedstawiane i dyskutowane wybrane zagadnie-
nia z dziedziny konstrukcji i eksploatacji transformatorów ener-
getycznych oraz zagadnienia dotyczące roli transformatorów 
w systemie elektroenergetycznym. Spotkania te są doskonałą 
okazją do poszerzenia wiedzy technicznej, ale także poprzez 
wprowadzenie referatów historycznych i wspomnieniowych dają 
możliwość zapoznania się z rozwojem przemysłu transformato-
rowego w Polsce. Podczas każdej edycji referatom towarzyszy 
ożywiona dyskusja, co świadczy o tym, jak ważna i potrzebna 
jest wzajemna wymiana myśli oraz dzielenie się wiedzą i zdoby-
tymi doświadczeniami przez naukowców, konstruktorów i spe-
cjalistów, jak również pracowników różnych oddziałów ABB.

Oddział aktywnie uczestniczy również w Festiwalu Nauki, 
Techniki i Sztuki, który corocznie jest organizowany przez Łódz-
kie Towarzystwo Naukowe, działające w porozumieniu z Urzę-
dem Miasta Łodzi oraz Konferencją Rektorów Państwowych 
Uczelni Łodzi i Naczelną Organizacją Techniczną w Łodzi. Od-
dział Łódzki przygotowuje cykl wykładów wygłaszanych przez 
członków i sympatyków SEP. W ramach Festiwalu odbywa się 
również zwiedzanie łódzkich elektrociepłowni oraz zajezdni 
tramwajowej. Obok konferencji, Oddział organizuje również se-
minaria i prezentacje, podczas których wiodące firmy prezentują 
swoje wyroby i osiągnięcia. Dzięki tym działaniom z powodze-
niem wypełniamy misję popularyzatora wiedzy z zakresu szero-
ko rozumianej elektryki (elektroenergetyka, systemy napędowe 
i energoelektronika, systemy oświetleniowe, aparatura łączenio-
wa i manewrowa, telekomunikacja).

Biuletyn

Pisząc o upowszechnianiu wiedzy należy wspomnieć o wy-
dawanym przez Oddział od 1997 roku Biuletynie Technicz-
no-Informacyjnym Oddziału Łódzkiego SEP. Jest on kon-
tynuacją wydawanego (z przerwami) od 1962 roku Informatora 
Oddziału, ale w zupełnie innym, profesjonalnym wydaniu. Biule-
tyn jest rozsyłany do członków Oddziału, zarządów wszystkich 
oddziałów SEP, zakładów energetycznych i ważniejszych zakła-
dów branży elektrycznej na terenie kraju, a także przekazywany 
uczestnikom organizowanych przez Oddział szkoleń i konferen-
cji. Według opinii czytelników reprezentuje on wysoki poziom, 
jest ciekawy i chętnie czytany. Należy zaznaczyć, że od 2005 

roku Biuletyn pojawia się regularnie jako kwartalnik, w pełnym 
kolorze. Od 2006 r. Redakcja Biuletynu zgłasza artykuły do orga-
nizowanego przez SEP ogólnopolskiego konkursu im. prof. Mie-
czysława Pożaryskiego na najlepsze prace opublikowane w cza-
sopismach naukowo-technicznych Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich, zajmując wielokrotnie miejsca w pierwszej „trójce”. 
Celem konkursu jest podkreślenie potrzeby rozwijania działal-
ności wydawniczej elektryków, propagowanie osiągnięć nauko-
wych i technicznych oraz upamiętnienie działalności autorskiej 
i wydawniczej prof. Mieczysława Pożaryskiego – wieloletniego 
redaktora naczelnego „Przeglądu Elektrotechnicznego” i „Wia-
domości Elektrotechnicznych”, autora licznych książek i pod-
ręczników, artykułów i referatów.

Chcąc uhonorować społeczną pracę osób przyczynia-
jących się do powstania kolejnych numerów Biuletynu, prezes 
Oddziału Łódzkiego SEP Władysław Szymczyk, ustanowił wy-
różnienie zwane Złotym Piórem Oddziału Łódzkiego SEP. 
Wyróżnienie to jest przyznawane za aktywny, merytoryczny oraz 
publicystyczno-dziennikarski wkład pracy w redagowanie Biu-
letynu Techniczno-Informacyjnego Oddziału Łódzkiego SEP, 
a przede wszystkim za pisanie artykułów i informacji. Pierwsze 
pięć wyróżnień zostało przyznanych w 2016 roku, trzy zostały 
wręczone w dniu 16 grudnia 2016 r. podczas spotkania wigilijne-
go Oddziału Łódzkiego SEP, a dwa na zebraniu Komitetu Redak-
cyjnego w dniu 1 lutego 2017 r. Otrzymali je:
•	 Andrzej	Dębowski	–	przewodniczący	Komitetu	Redakcyjnego,	
•	 Franciszek	 Mosiński	 –	 pierwszy	 przewodniczący	 Komitetu	

Redakcyjnego, 
•	 Adam	Ketner	–	członek	Komitetu	Redakcyjnego	Biuletynu,
•	 Jacek	Kuczkowski	–	członek	Komitetu	Redakcyjnego	Biu-

letynu,
•	 Anna	 Grabiszewska	 –	 sekretarz	 Komitetu	 Redakcyjnego	

Biuletynu.

Dyplom oraz Złote Pióro Oddziału Łódzkiego SEP
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Osoby te stanowiły Kapitułę, która przyznawała kolejne wyróż-
nienia. Kapituła jest powiększana w drodze zapraszania przez nią 
do współpracy kolejnych laureatów. Kolejne wyróżnienia otrzymali: 
Andrzej Boroń, Tomasz Kotlicki, Zygmunt Kuśmierek, Artur Szczę-
sny, Józef Wiśniewski, Przemysław Tabaka i Jerzy S. Zieliński.

Konkursy

Znaczącym obszarem działania Oddziału jest edukacja 
szkolna i akademicka. Od szeregu lat Oddział jest organizatorem 
wielu konkursów dla młodzieży szkół średnich i studentów Po-
litechniki Łódzkiej. W tym zakresie Oddział ściśle współpracuje 
z Wydziałem Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automaty-
ki (dawniej Wydział Elektryczny) Politechniki Łódzkiej, Łódzkim 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 
oraz Łódzkim Kuratorium Oświaty.

W cyklu corocznym organizowane są konkursy:
•	 na	 najlepszą	 pracę	 modelowo-konstrukcyjną	 w	 katego-

riach „Pierwsze kroki” i „Profesjonaliści”, Szkolna Liga 
Mechatroniki i Szkolna Liga Elektryki – organizowane przy 
współudziale Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i Kształcenia Praktycznego;

•	 na	 najlepszą	 pracę	 dyplomową	 inżynierską	 i	 magisterską	
– konkurs organizowany przy współudziale Wydziału Elek-
trotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki 
Łódzkiej;

•	 BHP	w	elektryce	–	konkurs	współorganizowany	z	Zespołem	
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi; 

•	 na	 najatrakcyjniejsze	 obchody	 Międzynarodowego	 Dnia	
Elektryka w szkołach średnich.

Za działalność na rzecz młodzieży szkół ponadgimnazjal-
nych Oddział został wyróżniony przez Łódzkie Centrum Do-
skonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w 2008 r. 
certyfikatem PARTNER PRZYJAZNY EDUKACJI, w 2013 r. cer-
tyfikatem AMBASADOR INNOWACYJNYCH IDEI I PRAKTYK 
PEDAGOGICZNYCH, w 2015 r. certyfikatem KREATOR KOM-
PETENCJI ZAWODOWYCH, w 2016 r. certyfikatem MULTIIN-
NOWATOR, w 2017 certyfikatem AFIRMATOR RUCHU INNO-
WACYJNEGO, a w 2018 i 2019 r. certyfikatem ZŁOTY CERTYFI-
KAT KREATOR INNOWACJI. 

W 2019 roku już po raz siódmy łódzkie szkoły mogły uho-
norować statuetkami Łódzkich Łabędzi tych pracodawców, któ-
rzy wspierali je najefektywniej w codziennej pracy edukacyjnej. 
Umożliwił to Konkurs Prezydenta Miasta Łodzi „Pracodawca 
Kreujący i Wspierający Edukację 2018”, organizowany we współ-
pracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 
Praktycznego. Konkursowe nominacje uzyskało 30 firm i instytucji. 
Wyróżnienie w konkursie otrzymał Oddział Łódzki Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich, a najwyższe trofeum konkursowe – statuetkę 
Łódzkiego Łabędzia otrzymała między innymi Firma Veolia Energia 
Łódź S.A. – członek wspierający Oddziału Łódzkiego SEP.

Działalność gospodarcza

Oddział od wielu lat zmienia sposób i zakres działania, 
dostosowując się do ciągle zmieniającego się otoczenia. Roz-
szerzono ofertę usług świadczonych na rzecz regionalnych, 
krajowych, ale też i zagranicznych firm. W tym miejscu należy 
wspomnieć o podpisanych przez Oddział, wymienionych poni-
żej, porozumieniach.
•	 Porozumienie	z	dnia	13	lutego	2004	r.	o	współpracy	Oddzia-

łu Łódzkiego SEP z Wydziałem Elektrotechniki i Elektroniki 
(obecnie Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automa-
tyki PŁ), mające na celu popularyzację osiągnięć naukowo-
-technicznych w środowisku inżynierów i techników, integra-
cję pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej z przemy-
słem oraz współpracę Wydziału z Ośrodkiem Rzeczoznaw-
stwa OŁ SEP.

•	 Porozumienie	z	dnia	15	czerwca	2005	r.	o	współpracy	w	za-
kresie promocji kształcenia zawodowego pomiędzy Łódzkim 
Kuratorem Oświaty i Oddziałem Łódzkim SEP, mające na 
celu stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowe-
go uczniów i słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych, popula-
ryzację nowoczesnej myśli technicznej, a także podkreślenie 
roli pracodawców w systemie kształcenia zawodowego.

•	 Porozumienie	 w	 sprawie	 współpracy	 z	 Łódzką	 Okręgową	
Izbą Inżynierów Budownictwa i oddziałami stowarzyszeń 
naukowo-technicznych działających na terenie Łodzi i woje-
wództwa łódzkiego, zawarte w dniu 6 lipca 2017 r., podpisa-
ne przez Oddział Łódzki SEP oraz Oddziały z nami współ-
pracujące: Piotrkowski, Sieradzki i Skierniewicki. W ramach 
porozumienia poszczególne organizacje zobowiązują się 
przygotowywać kandydatów ubiegających się o uprawnie-
nia budowlane w specjalnościach właściwych dla poszcze-
gólnych stowarzyszeń. 

Oddział ściśle współpracuje również z firmami, które są 
członkami wspierającymi. Należą do nich:
•	 Veolia Energia Łódź S.A. (dawniej Dalkia Łódź S.A.),
•	 ERBUD INDUSTRY Centrum Sp. z o.o. 
 (dawniej Engorem Sp. z o.o.),
•	 SONEL S.A.

Szkolenia i egzaminy kwalifikacyjne

Jednym z celów Stowarzyszenia, o którym mówi się od 
początku jego istnienia, jest profesjonalna działalność szko-
leniowa. Oddział Łódzki SEP prowadzi kursy przygotowujące 
do egzaminów kwalifikacyjnych dla osób na stanowiskach eks-
ploatacji i dozoru we wszystkich zakresach. Organizowane są 
również szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
szkolenia specjalistyczne (z tematyką uzgodnioną ze zlecenio-
dawcą) oraz szkolenia personelu w zakresie przeprowadzania 
i dokumentowania oceny ryzyka zawodowego. Opracowywa-
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ne są (wymóg zawarty w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
z 28 marca 2013 r. w sprawie bhp przy urządzeniach energe-
tycznych) instrukcje eksploatacji urządzeń elektroenergetycz-
nych oraz dokonywane są oceny ryzyka zawodowego w pod-
miotach gospodarczych wraz z opracowywaniem stosownej 
dokumentacji. 

Rosnące wymagania klientów, staranie o utrzymanie wy-
pracowanej pozycji na rynku usług oraz potrzeba pozyskiwania 
nowych klientów, skłoniły Zarząd Oddziału do podjęcia w dniu 
28 marca 2011 r. uchwały o powołaniu ośrodka szkoleniowego. 
Starania w celu spełnienia wszystkich koniecznych warunków 
do powołania ośrodka szkoleniowego zostały podjęte już na 
początku 2011 roku i zakończyły się sukcesem. Decyzją Prezy-
denta Miasta Łodzi w marcu 2011 r. Oddział uzyskał wpis do 
ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego 
i praktycznego pod nazwą Ośrodek Szkoleniowy Oddziału 
Łódzkiego SEP. 

W Oddziale Łódzkim działają trzy komisje kwalifikacyjne 
(185, 186 i 655), powołane przez prezesa Urzędu Regulacji Ener-
getyki, do sprawdzania kwalifikacji osób zajmujących się eksplo-
atacją urządzeń, instalacji i sieci. Warto podkreślić, że Komisje te 
prowadzą działalność popularyzatorską, promocję bezpiecznej 
organizacji pracy i kultury technicznej, organizują kursy dokształ-
cające, przygotowują do egzaminu kwalifikacyjnego. Do działal-
ności edukacyjnej, prowadzonej przez Oddział należy również 
organizowanie szkoleń i egzaminów sprawdzających kwalifikacje 
osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, dla 
uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych. Jest to bar-
dzo ważne dla absolwentów, gdyż daje lepszą możliwość startu 
zawodowego technika. 

Doniosłą dziedziną, zaznaczającą obecność Oddziału 
w obszarze przemysłu i usług, jest działalność Ośrodka Rze-
czoznawstwa. Mimo ogromnej konkurencji na rynku usług inży-
nierskich, rzeczoznawcy Oddziału znajdują uznanie i udaje się im 
utrzymać (a nawet poszerzać) zdobyty rynek. 

Realizując cele statutowe, szukając nowych dróg rozwo-
ju i podążając za nowymi źródłami energii, Zarząd Oddziału 
Łódzkiego na posiedzeniu w dniu 20 września 2016 roku podjął 
uchwałę nr 33/Z/2014 – 2018 dotyczącą realizacji przedsięwzię-
cia polegającego na utworzeniu laboratorium fotowoltaicznego 
na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 w Łodzi. 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 należy do grupy szkół 
ponadpodstawowych, z którymi Oddział od wielu lat współpra-
cuje. Wykonawcą laboratorium była Firma P.U.H. ELEKTRO 
– INSTAL ANGOPOL. Laboratorium oddano do użytkowania 
w dniu 31 maja 2017 r. Poza urządzeniami fotowoltaicznymi za-
instalowano również małą elektrownię wiatrową, tworząc w ten 
sposób małą elektrownię OZE. 

Celem powstania laboratorium jest prowadzenie szkoleń dla 
zainteresowanych w zakresie energetyki odnawialnej, głównie fo-
towoltaiki i małych elektrowni wiatrowych. W laboratorium będzie 
można zapoznać się z praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi 
tej dziedziny, do których należą:
•	 dobór	parametrów	instalacji	fotowoltaicznych,
•	 zasady	montażu	instalacji	PV,	z	uwzględnieniem	różnych	ty-

pów konstrukcji i pokrycia dachu,
•	 monitoring	pracy	oraz	wykonywanie	pomiarów	parametrów	

działającej instalacji,
•	 badanie	 wpływu	 zmian	 promieniowania	 słonecznego	 na	

pracę instalacji fotowoltaicznej,
•	 analiza	uzysku	energetycznego	oraz	porównanie	efektyw-

ności pracy instalacji fotowoltaicznej i małej elektrowni 
wiatrowej. 

W dniu 4 września 2017 roku Oddział Łódzki SEP 
otrzymał akredytację Urzędu Dozoru Technicznego, numer 
 OZE-A/14/00069/17 i może szkolić wykwalifikowanych monte-
rów instalacji fotowoltaicznych oraz propagować stosowanie 
i rozwój odnawialnych źródeł energii. Po ukończeniu szkolenia 
każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie potwierdzające 

Tabela 1
Kursy i egzaminy zorganizowane przez Oddział Łódzki SEP 

w latach 1992-2018

Rok Liczba  
kursów

Liczba 
przeszkolonych 

osób

Liczba 
egzaminów

1992 15 254 1 712

1993 15 240 -

1994 17 266 1 665

1995 21 328 2 034

1996 17 287 1 524

1997 27 404 1 606

1998 20 446 2 126

1999 27 468 2 975

2000 29 423 2 268

2001 37 251 2 146

2002 21 311 2 479

2003 18 249 5 272

2004 30 560 7 348

2005 31 400 5 213

2006 45 572 5 713

2007 76 1 291 6 018

2008 96 1 287 4 934

2009 83 1 159 4 180

2010 110 1 717 9 231

2011 108 1 568 6 907

2012 82 1 338 5 962

2013 149 2 399 6 359

2014 107 1 340 6 566

2015 129 1 562 10 364

2016 110 1 449 7 464

2017 123 1 798 9 163

2018 120 1 690 8 630
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ukończenie szkolenia podstawowego dla instalatorów ubiegają-
cych się o uzyskanie certyfikatu w zakresie instalatora systemów 
fotowoltaicznych, zgodne z rozporządzeniem Ministra Ener-
gii z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków 
udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odna-
wialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubie-
gających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu 
(Dz. U. z 29.09.2017 r. poz. 1034). 

Nasza instalacja zbudowana jest z 16 polikrystalicznych 
paneli fotowoltaicznych, każdy o mocy znamionowej 265 Wp. 
Moduły, których sprawność wynosi 15,81% zostały wykonane 
z krzemu polikrystalicznego. Panele fotowoltaiczne zostały pod-
łączone do beztransformatorowego jednofazowego inwertera, 
który posiada moc znamionową 3,6 kW. Falownik został za-
montowany od wewnętrznej strony konstrukcji mocującej pane-
le fotowoltaiczne. Stanowisko laboratoryjne składa się z dwóch 
głównych modułów: fotowoltaicznego i kontrolno-pomiarowego. 
Dodatkowo na terenie szkoły zamontowano małą elektrownię 
wiatrową o mocy znamionowej 1 kW, której główną część sta-
nowi turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu. To jednak nie tylko 
wzbogacenie oferty szkoleniowej, ale także wypełnianie jednej 
z misji, jaką jest wspieranie szkolnictwa zawodowego, ponieważ 
na mocy porozumienia zawartego ze szkołą, z laboratorium będą 
mogli korzystać również uczniowie szkoły. Tym samym będzie to 
wkład Oddziału w kształcenie młodych ludzi, dla których może 
w przyszłości fotowoltaika stanie się głównym kierunkiem roz-
woju zawodowego.

Członkowie Honorowi

W Oddziale Łódzkim SEP byli i są Członkowie Honorowi 
Stowarzyszenia (tab. 2). Członkostwo Honorowe SEP jest to naj-
wyższe wyróżnienie stowarzyszeniowe, które może być nadane 
tylko przez Walny Zjazd Delegatów SEP na wniosek Zarządu 
Głównego SEP osobie fizycznej, szczególnie zasłużonej dla 
rozwoju elektryki lub Stowarzyszenia. Członek Honorowy SEP 
otrzymuje dyplom nadania tej godności oraz zachowuje wszyst-
kie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obo-
wiązku opłacania składki członkowskiej. Członek Honorowy SEP 
bierze udział, z głosem stanowiącym, w Walnych Zjazdach Dele-
gatów SEP, Walnych Zgromadzeniach Delegatów macierzyste-
go Oddziału i Walnych Zjazdach macierzystego Koła. Na zapro-
szenie prezesów oddziałów SEP Członek Honorowy SEP może 
brać udział w zebraniach zarządów macierzystych oddziałów 
SEP z głosem doradczym.

Tabela 2
Członkowie Honorowi SEP Oddziału Łódzkiego SEP

Imię i nazwisko Lata życia
Rok nadania 
Członkostwa  
Honorowego

Czesław DĄBROWSKI 1896-1983 1981

Michał JABŁOŃSKI 1920-2008 1999

Eugeniusz JEZIERSKI 1902-1990 1972

Zbigniew KOPCZYŃSKI 1911-2007 1989

Tadeusz KOTER 1919-1995 1994

Władysław PEŁCZEWSKI 1917-2006 1990

Bronisław SOCHOR 1909-1989 1984

Lech GRZELAK 1949-2012 2014

Franciszek MOSIŃSKI 1946 2018

Andrzej BOROŃ 1947 2019

Laboratorium fotowoltaiczne Oddziału Łódzkiego SEP

Ważniejsze wydarzenia z ostatnich lat

Warto odnotować aktywną działalność kół działających 
przy Oddziale, które odnoszą duże sukcesy i zajmują czołowe 
miejsca w organizowanym na szczeblu ogólnopolskim Konkursie 
„Na najaktywniejsze koło SEP”. Organizują prelekcje i wykłady, 
zwiedzanie zakładów, a także wycieczki o charakterze naukowo-
-technicznym. Oddział organizuje również wyjazdowe seminaria 
„Energetyka odnawialna i jądrowa” dla członków Oddziału m.in. 
do Skandynawii, Holandii, Turcji, Niemiec, Francji, Hiszpanii, 
Czarnogóry i Albanii.

Dla uczczenia jubileuszu 95-lecia Oddziału odbyła się 
uroczystość jubileuszowa w dniu 17 października 2014 r. w Te-
atrze im. Stefana Jaracza oraz wydano suplement do Monografii 
90 lat Oddziału Łódzkiego SEP – 95 lat Oddziału Łódzkiego 
SEP – 2009-2014, zawierający opis najważniejszych wydarzeń 
minionych czterech lat. Od 2015 r. Oddział organizuje pikniki 
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z okazji przypadającego w dniu 10 czerwca Międzynarodowego 
Dnia Elektryka oraz cieszące się powodzeniem spotkania z cyklu 
„Wieczorki z elektryką”.

W dniu 11 czerwca 2019 roku odbyła się uroczystość od-
słonięcia tablicy pamiątkowej w EC 1, upamiętniającej pierw-
szą siedzibę Oddziału Łódzkiego SEP. Była to jedna z uroczy-
stości organizowanych z okazji przypadającego w 2019 roku 
jubileuszu 100-lecia SEP, a jednocześnie 100-lecia Oddziału 
Łódzkiego, który należał do jednego z sześciu oddziałów za-
łożycielskich. W uroczystości wzięli udział: reprezentująca Pre-
zydent Miasta Łodzi Hannę Zdanowską Katarzyna Kowalska – 
zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania Projektami Urzędu 
Miasta Łodzi, prezes Veolii Energii Łódź S.A. Anna Kędziora-
-Szwagrzak, wiceprezes Veolii Energii Łódź S.A. Sławomir Bur-
mann, dyrektor ds. komunikacji Veolii Energii Łódź S.A. Robert 
Warchoł, Członkowie Honorowi SEP Andrzej Boroń i Franci-
szek Mosiński, członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu 
Koleżeńskiego Oddziału Łódzkiego SEP, Zasłużeni Seniorzy 
SEP oraz pracownicy EC 1. Uroczystego odsłonięcia tablicy 
dokonali: prezes Veolii Energii Łódź S.A. Anna Kędziora-Szwa-
grzak i Andrzej Boroń, ostatni dyrektor EC 1, wieloletni prezes 
i wiceprezes Oddziału Łódzkiego SEP.

Po odsłonięciu tablicy, w audytorium EC 1, zebrani mogli 
obejrzeć film promocyjny Oddziału, a przede wszystkim wysłu-
chać referatu Andrzeja Boronia na temat historii rozwoju ener-
getyki w regionie łódzkim, Elektrowni Łódzkiej oraz powstałego 
w 1919 roku Oddziału Łódzkiego SEP. Po wysłuchaniu referatu  
Katarzyna Kowalska odczytała list od Prezydent Miasta Łodzi 
Hanny Zdanowskiej, która napisała m.in. „Podnoszenie wiedzy 
naukowo-technicznej w zakresie elektryki, także w aspekcie uwa-
runkowań ekologicznych to bezcenna działalność inicjowana od 
lat przez Stowarzyszenie, które tym samym zapewnia profesjo-
nalne przeprowadzanie ekspertyz, inicjowanie projektów, prace 
o charakterze naukowo-badawczym dla Łodzi i całego regionu. 
Niekwestionowane zasługi w tym zakresie zostały uhonorowane 
Odznaką Honorową Miasta Łodzi oraz Odznaką Za Zasługi dla 
Miasta Łodzi. Jest to dowód na to, jak ważna i cenna dla miesz-
kańców jest Państwa aktywność, wiedza i zaangażowanie w jej 
krzewienie i wykorzystanie dla dobra całej społeczności”. 

Uczestnicy mieli także okazję zwiedzenia „w pigułce” tego 
niezwykłego obiektu, jakim jest Centrum Nauki i Techniki EC 1. 
Zrewitalizowany i rozbudowany kompleks EC1 pełni funkcje 
kulturalno-artystyczne oraz edukacyjne. Jednocześnie stanowi 
ważny element Nowego Centrum Łodzi, łącząc tendencje archi-
tektoniczne z początku ubiegłego stulecia oraz nowoczesnego 
nurtu postindustrialnego. W założeniu EC1 to przestrzeń otwarta 
dla artystów różnych dziedzin i przystosowana do twórczości in-
dywidualnej, warsztatów oraz imprez grupowych, z wymaganą 
do tego celu infrastrukturą.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej to bardzo ważny moment 
w historii, ale i teraźniejszości Oddziału, upamiętniający pierw-
szych członków SEP, a także historię Oddziału i ludzi, którzy ją 
tworzyli – pracowników EC 1. 

Członkostwo w SEP – dane liczbowe

Liczbę członków Oddziału na przestrzeni tych 100 lat 
prezentuje rysunek 1. Warto podkreślić, że w okresie przed-
wojennym SEP był stowarzyszeniem elitarnym, zrzeszającym 
tylko inżynierów elektryków. Utrzymywał się jedynie ze składek 
członkowskich, na które było stać najzamożniejszych. Na Zjazd 
SEP przyjeżdżali wszyscy członkowie Stowarzyszenia. W roku 
1938 na Zjazd wynajęto statek „Batory”, którym pływano przez 
kilka dni po Bałtyku. Po II wojnie światowej SEP przestał być 
elitarny, do Stowarzyszenia przyjmowano również techników, 
stąd tak nagły wzrost liczby członków. Po przemianach ustro-
jowych w 1989 r., po zapaści łódzkiego przemysłu włókienni-
czego i likwidacji wielu przedsiębiorstw państwowych, liczba 
członków gwałtownie spadła i obecnie oscyluje w granicach 
tysiąca. Odnotować należy znaczny przyrost liczby członków 
młodych, absolwentów szkół średnich i politechnik.

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej w EC 1;  
Prezes Veolii Energii Łódź S.A. Anna Kędziora-Szwagrzak  

i Andrzej Boroń ostatni dyrektor EC 1,  
wieloletni prezes i wiceprezes Oddziału

Uczestnicy spotkania na tle ostatniego,  
pracującego w grudniu 1999 r. w EC 1 turbozespołu
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Na trwale wpisani w pamięć

W swojej działalności Oddział pamięta również o tych, któ-
rzy odeszli, zapalane są znicze na grobach zmarłych członków, 
zamieszczane są wspomnienia w Biuletynie i o ile to możliwe 
członkowie uczestniczą w ostatnim pożegnaniu, ale Oddział 
stara się zachować o nich pamięć również w inny sposób. 
Uchwałami Zarządu nadano imię prof. Michała Jabłońskie-
go Studenckiemu Koło SEP przy Politechnice Łódzkiej, a imię 
Zbigniewa Kopczyńskiego Kołu Seniorów. Koło Studenckie 
SEP bardzo dba, aby zachować pamięć o Profesorze i przeka-
zać jak najwięcej informacji o Patronie nowym członkom Koła. 
Na duże uznanie zasługuje zrealizowany przez Koło film po-
święcony Profesorowi „O tym, co w życiu ważne” w niezwykły 
sposób przedstawiający osobę patrona Koła. Film pokazał, jakim 
człowiekiem i wykładowcą był Profesor, pokazał Jego poczucie 
humoru, otwartość w kontaktach z młodzieżą, ukazał Profesora 
jako człowieka szlachetnego, pogodnego, pełnego ciepła i życz-
liwości dla ludzi. Przedstawiciele Oddziału uczestniczyli również 
w uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej 
Profesorowi na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki 
i Automatyki Politechniki Łódzkiej wmurowanej w Galerii Osób 
Zasłużonych Wydziału oraz w uroczystości odsłonięcia tablicy 
na terenie Zakładu Transformatorów Mocy ABB w Łodzi. Firma 
ABB w uznaniu zasług Profesora w rozwój fabryki transforma-
torów w Łodzi oraz projektanta pierwszego laboratorium wyso-
kich napięć w ABB uczyniła Go patronem stacji prób znajdującej 
w Zakładzie Transformatorów Mocy.

W dniu 15 kwietnia 2014 r. w Domu Technika odbyło się 
spotkanie festiwalowe „Odkrywamy świat”, podczas którego 
miała również miejsce niezwykle miła uroczystość wręczenia 
Małżonce Profesora Michała Jabłońskiego Pani Małgorzacie 
Golickiej-Jabłońskiej dyplomu nadającego Profesorowi tytuł 
Zasłużonego Technika Naczelnej Organizacji Technicznej w Łodzi. 
Z wnioskiem o wpis Profesora do Księgi Zasłużonych Techników 

Naczelnej Organizacji Technicznej w Łodzi wystąpił Oddział 
Łódzki SEP w 2012 roku (uchwała Zarządu Oddziału Łódzkiego 
SEP z dnia 28 września 2012 r.). Do Księgi są już wpisani: 
 Bolesław Bolanowski, Czesław Dąbrowski, Stanisław 
Dzierzbicki, Wacław Gosztowt, Eugeniusz Jezierski, 
 Włodzimierz Kławsuć, Bolesław Knabe, Zdzisław Korkuć, 
Jan Królikowski, Zdzisław Kulczyński, Zygfryd Kwiatkowski, 
Mirosław Malisiewicz, Bronisław Michelis, Stefan Molek, 
Jan Napiórkowski, Władysław Pełczewski, Bronisław 
 Sochor, Dionizy Sosnowski, Włodzimierz Szuflet, Zygmunt 
Szymankiewicz, Teodor Szyszko, Bogusław Zabolski.

Wyróżnienia

Za swoją działalność Oddział został wyróżniony HONORO-
WĄ ODZNAKĄ MIASTA ŁODZI, którą otrzymał w dniu 25 lute-
go 1980 roku na uroczystej sesji Rady Wojewódzkiej NOT oraz 
Odznaką ZA ZASŁUGI DLA MIASTA ŁODZI w dniu 10 listo-
pada 2004 r. Oba te odznaczenia to wysokie wyróżnienia oraz 
uznanie wkładu SEP w rozwój przemysłu elektrotechnicznego, 
propagowania stosowania nowoczesnych technik, technologii 
produkcji i jej efektywności oraz popularyzację wiedzy.

Od 15 grudnia 2006 roku Oddział Łódzki SEP nadaje, 
ustanowiony Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia Delegatów Oddziału z dnia 15 grudnia 2006 r. Medal 
im. prof. Eugeniusza Jezierskiego – Członka Honorowego SEP, 
wybitnego specjalisty w dziedzinie transformatorów, wielolet-
niego dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej 
oraz doktora honoris causa PŁ. Za swoją działalność członko-
wie Oddziału honorowani są odznaczeniami i wyróżnieniami 
stowarzyszeniowymi, ale dla wielu z nich dużym wyróżnieniem 
jest możliwość aktywnego udziału w działalności Oddziału, dzię-
ki czemu przyczyniają się do jego rozwoju, stając się tym sa-
mym częścią jego historii, a o ich działalności będą mogły czytać 

Rys. 1. Liczebność 
Oddziału Łódzkiego SEP 
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 kolejne pokolenia „sepowców”. Każdego roku Zarząd Oddziału, 
chcąc uhonorować osoby zasłużone dla przemysłu transforma-
torowego, elektroenergetyki i Stowarzyszenia Elektryków Pol-
skich podejmuje uchwały o nadaniu kolejnych medali. 

Tabela 3
Prezesi Oddziału Łódzkiego SEP

Imię i nazwisko Lata życia Kadencja

Aleksander Rothert 1870-1937 1919-1921 

Bronisław Michelis 1870-1960 1922-1929 

Zygmunt Rau b.d.-1944 1929-1938 

Czesław Dąbrowski 1896-1983 1938-1945, 19461947 

Dionizy Sosnowski 1907-1980 1948-1949, 1950-1951 

Stanisław Marchwicki brak danych 1952

J. Rafaelson brak danych 1953

Stefan Samoggy 1911-2003 1954, 1957-1961

Aleksander Maroszyński 1926-2006 1955

Zdzisław Korkuć 1923-2014 1956

Bolesław Knabe 1916-1977 1962-1972 

Włodzimierz Kławsuć 1920-2006 1973-1974 

Michał Jadczyk 1930 1975-1977 

Mirosław Malisiewicz 1933 1978-1981, 1981-1984 

Zygfryd Kwiatkowski 1929-1998 1984-1986, 1987-1990 

Lech Grzelak 1949-2012 1990-1994, 1994-1998 

Andrzej Boroń 1947 1998-2002, 2002-2006 

Franciszek Mosiński 1946 2006-2010, 2010-2014 

Władysław Szymczyk 1951 2014-2018, 2018-2022

Zarząd Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Łódzki 
na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2017 r. podjął decyzję 

o wykonaniu sztandaru Oddziału Łódzkiego SEP;  
Sztandar jest zawieszony na tablicy w siedzibie O.Łódzkiego SEP 

i wystawiany jedynie na najważniejszych uroczystościach

Oddział Łódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich wy-
pełnia swoje zobowiązania statutowe wobec społeczeństwa 
Łodzi i województwa. Działalność Oddziału charakteryzuje się 
dążeniem do rozwoju nauki i elektryki, kształcenia młodych 
kadr technicznych z zakresu elektroenergetyki, elektrotechni-
ki, elektroniki, telekomunikacji i informatyki, wdrażania postępu 
technicznego i integracji środowiska elektryków.
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