
1 | S t r o n a  
 

Członek Honorowy Stowarzyszenia Elektryków Polskich 

Iwo CHOLEWICKI 

                                                                                            
 

Urodzony 10 kwietnia 1928 r. we Lwowie  

Wykształcenie:     wyższe techniczne  
Tytuł / stopień naukowy (zawodowy):  mgr inż. elektryk  
Miejsce pracy, stanowisko  emeryt  
Rok wstąpienia do SEP  1950 
 
Posiadane odznaczenia i wyróżnienia: 

 Państwowe: Srebrny Krzyż Zasługi – 1959 r., Złoty Krzyż Zasługi – 1968 r., KKOP – 1984 r.  
 Resortowe, regionalne: Odzn.za Zasłużony dla Rozwoju Przem. Maszyn.– Srebr.-1978 r., Złota – 

1983 r. 
 SEP: Odznaki Honorowe – Sr.-1974 r., Zł.-1983 r., Sz.-2015 r.. Medale – M.Pożaryski-1979 r., St. 

Fryze – 2004 r., J.Obrąpalski-2011, K. Szpotański – 2001. Zasłużony Senior SEP – 1998 r. 
 NOT: Odznaki Honorowe–Sr.-1989, Zł.-1999,Diam.-2011.Medale – F. Kucharzewski 2006 r. 
 

Pełnione funkcje w działalności stowarzyszeniowej:  

1959-1966 – członek zarządu Koła przy BOBRME-KOMEL ( sprawy wydawn. i odczyty); 1966-1980 – 
jako Gł. inż. i dalej kier. Zakł. Maszyn Prądu Stałego – opiekun Koła; 1970-1998 – opiekun i 
współorganizator corocznych ogólnokrajowych sympozjów dot. Maszyn Elektrycznych 
(mater.inform.wydawano jako specjalne zeszyty); 1980-2001 – przewodn. Zespołu Kwalif. ds. Specj. 
Zawod. Inż. przy BOBRME (przez 28 lat przewodniczący); 1988-1992 – wiceprezes Koła Zakł.nr 33 przy 
BOBRME –KOMEL; 1992-2001–prezes Koła; 1992-2001 – przewodn. Oddz. Kolegium Sekcji Przem. 
Elektrotechnicznego; 1994-2002 – członek zarządu OZW SEP, przewodn. Oddz. Komisji ds. Inform. 
oraz redaktor Biuletynu Informacyjnego OZW SEP (wydano 18 numerów); 1998-2002 – sekretarz OZW 
SEP i członek prezydium Zarządu Oddziału; 1998-2017 – Redaktor Naczelny dwumiesięcznika Śląskie 
Wiadomości Elektryczne; 1994-1998 – członek Centralnego Kolegium Sekcji Przemysłu 
Elektrotechnicznego; 1998-2001 – członek Prezydium Centr. Kolegium Sekcji Przemysłu 
Elektrotechnicznego oraz członek Centralnej Komisji Norm i Przepisów Elektrycznych. 
 

Osiągnięcia naukowo-dydaktyczne, zawodowe w pracy na rzecz szeroko pojętej elektryki/SNT: 

Okres aktywności zawodowej 1950 – 1998 znaczony jest przywiązaniem do Branżowego Ośrodka 
Badawczo-Rozwojowego Maszyn Elektrycznych (skrót. nazwa BOBRME-KOMEL), gdzie od laboranta 
poczynając poprzez pracę na stanowiskach: konstruktora (do 1953 r.), kierownika Zespołu 
Obliczeniowego (do 1957),z-ca kier. Działu Maszyn Prądu St.(do 1966 r.) awansował do funkcji 
Głównego Inżyniera-dyr. techn., którą pełnił w okresie 1966-1972. Po kolejnym przekształceniu 
organizacyjnym Firmy – obejmuje stanowisko kierownika Zakładu Maszyn Prądu Stałego, którą pełni w 
latach 1972 – 1990. Dalej już jako emeryt (w wymiarze połowy etatu 1990-1998) jest zatrudniony jako 
specjalista ds. maszyn prądu stałego. Dobrze przygotowany do pracy studialnej i konstruktorskiej w 
dziale maszyn elektrycznych angażował się w opracowaniach naukowo-technicznych. Do 
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najciekawszych i najbardziej efektywnych osiągnięć które doczekały się rangi patentów – których był 
współautorem – należą:  
   Blachowy biegun maszyny prądu stałego – Patent nr 98160,  
 „ Komutator” – Patent nr 101748,  
 „ Komutator maszyny elektrycznej” – Patent nr 111768, 
 Obwód magnetyczny stojana maszyny elektrycznej prądu St.-Patent nr 155253, 
 „Maszyna elektryczna” Patent nr 159067. 

 
Uczestniczył efektywnie w pracach normalizacyjnych - w Normalizacyjnej Komisji Problem Nr 56 
zajmującej się maszynami elektrycznymi wirującymi a w szczególności opracowaniami projektów norm: 
-PN-E-06850 „Maszyny elektryczne wirujące w wykon. tropikalnym”, PN-EN 60034-12 „Maszyny 
elektryczne wirujące” - charakterystyki rozruchowe jednobiegun. trójfaz. silników indukcyjnych 
klatkowych 50 Hz na napięcie do 690 V włącznie, PN-IEC 60034-8 „Maszyny elektryczne wirujące – 
oznaczanie wyprowadzeń i kierunek wirowania”, PN-EN 60034-15 „Maszyny elektryczne wirujące – 
poziomy probierczych napięć udarowych dla maszyn wirujących prądu przemiennego - stojana z 
ukształtowanych zezwojów”. W latach 1952-1990 opracował osobiście (z jednym wyjątkiem jako 
współautor) - wszystkie Katalogi Maszyn Prądu Stałego-produkowanych w kraju. W 1998 r. jako 
współautor książki „Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych Komel - 
monografia półwiecza działalności” – doprowadził do jej wydania. 
 

Zgłaszający: Oddział Zagłębia Węglowego SEP 

 


