
Gospodarka w roku 2009 na tle 90 lat  
Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) 

WaŜnym dla środowiska energetycznego było w minionym roku uchwa lenie 
nowelizacji Prawa energetycznego dostosowanego ju Ŝ do dyrektyw Unii Europejskiej. 
SEP opiniowało zmiany w prawie. Uwa Ŝamy przy tym za niezb ędne zachowanie 
dotychczasowych zapisów zapewniaj ących wysoki poziom zawodowy energetyków, 
uwzgl ędniaj ący bezpiecze ństwo jednostek i bezpiecze ństwo energetyczne kraju.  

W energetyce moŜna nazwać sukcesem podjęcie przez rząd kolejnej próby nakreślenia 
długofalowej strategii rozwoju uwzględniającej budowę energetyki jądrowej. Jest to kierunek 
popierany przez ekspertów SEP od wielu lat. Zwraca takŜe uwagę wyznaczenie dominującej 
roli procesom racjonalnego i oszczędnego uŜytkowania energii elektrycznej. SEP jest 
przekonany, Ŝe od tego czy strategia ta zostanie podjęta i w jakim stopniu zostanie 
zrealizowana, zaleŜeć będzie przyszłość gospodarki narodowej współdziałającej 
z gospodarkami krajów UE. 

Rok 2009 był jednocześnie rokiem jubileuszu Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), 
największej organizacji pozarządowej. 90 lat temu, w czerwcu 1919 roku, po odzyskaniu 
państwowości polskiej, polscy inŜynierowie elektrycy tworząc Stowarzyszenie 
Elektrotechników Polskich (SEP), podjęli jednocześnie prace na rzecz przyspieszenia 
rozwoju gospodarczego odradzającego się państwa. Powstał wówczas przemysł 
elektrotechniczny, którego koronnym przykładem była: Fabryka Aparatów Elektrycznych 
Kazimierza Szpotańskiego czy Państwowe Zakłady Teletransmisyjne. Członkowie SEP 
przygotowali plany elektryfikacji kraju, tworzyli ustawodawstwo elektryczne, aktywnie 
rozbudowywali wyŜsze uczelnie techniczne. To SEP wprowadził w Polsce 78 lat temu 
badanie jakości wyrobów elektrycznych w celu podniesienia bezpieczeństwa uŜytkowania - 
wówczas było to Biuro Znaku Przepisowego (istnieje do dziś jako Biuro Badawcze ds. 
Jakości - BBJ SEP). 

Członkowie Stowarzyszenia zdali teŜ egzamin z patriotyzmu podczas lat walki na wszystkich 
frontach II wojny światowej i czynnie działając w konspiracyjnych strukturach Państwa 
Podziemnego. Dowody na skuteczne działanie dawał prof. Janusz Groszkowski, prezes 
i członek honorowy SEP, rozszyfrowując tajemnice niemieckich rakiet V1 i V2 czy prof. Jan 
Obrąpalski, takŜe prezes i członek honorowy SEP, tworzący wraz z zespołem 
współpracowników w okupowanej Warszawie plany elektryfikacji Polski do roku 1960 
w granicach przedwojennych, rozszerzonych na zachodzie do Odry i Nysy ŁuŜyckiej. 

W okresie powojennym, juŜ 1 lutego 1945 r., z inicjatywy SEP powstał Państwowy Instytut 
Wysokonapięciowy z przekształceń, którego narodził się w 1951 r. Instytut Elektrotechniki 
w Międzylesiu. Przykładów poŜytecznej dla kraju działalności SEP jest bardzo wiele. 
Członkowie Stowarzyszenia Elektryków Polskich przez ostatnie 90 lat byli wszędzie tam, 
gdzie rodziło się i rozwijało Ŝycie gospodarcze kraju. Bez aktywnego uczestnictwa członków 
Stowarzyszenia nie byłby moŜliwy rozwój elektroenergetyki, czyli wytwarzania, przesyłania i 
dystrybucji energii elektrycznej, elektryfikacja trakcji i rozbudowa taboru kolejowego, rozwój 
przemysłu maszyn i aparatów elektrycznych, burzliwy rozwój przemysłu elektronicznego 
i komputerowego. Przez wiele powojennych lat członkowie SEP inicjowali powstanie 
wydziałów elektrycznych uczelni technicznych. Ten dorobek nie został zmarnowany, czego 
dowiodły obrady I Kongresu Elektryki Polskiej zorganizowanego staraniem SEP we wrześniu 
2009 r. Wnioski z dyskusji w zespołach problemowych skupiających wiele wybitnych 
osobistości ze świata nauki i biznesu, wskazały nie tylko na moŜliwości wzmacniania 
krajowej gospodarki w wyniku współdziałania nauki polskiej z przemysłem krajowym, lecz 
takŜe nakreśliły konkretne kierunki działań, jakie powinny być podejmowane. Środowiska 



polskich elektryków wyraŜały przekonanie, Ŝe działania te zostaną przez kolejne rządy 
podejmowane. 

Stowarzyszenie zmienia swoje oblicze zarówno w dziedzinie działalności statutowej, czyli na 
uŜytek swoich członków, jak i wizerunek w zakresie działalności gospodarczej. SEP 
współuczestniczy w przygotowaniach inwestycji w „małej energetyce”. Przykładem jest teŜ 
uruchomiony w roku 2009 projekt naukowo - gospodarczy budowy infrastruktury do rozwoju 
rynku pojazdów elektrycznych. SEP współpracuje z wykonawcą projektu, Mielecką Agencją 
Rozwoju Regionalnego, podczas realizacji projektu, który będzie trwał do 2012 roku. 

Z końcem roku rodzi się pytanie: co przyniesie kolejny rok? Dla SEP będzie to rok 
kontynuacji działań podjętych podczas Kongresu Elektryki Polskiej. Rząd natomiast juŜ 
zapowiedział prace nad nowym projektem Prawa Energetycznego. 

Tak jak 90 lat temu członkowie stowarzyszenia będą i są tam, gdzie rodzi się i rozwija Ŝycie 
gospodarcze kraju. 
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