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Członek Honorowy Stowarzyszenia Elektryków Polskich 

Marek GRZYWACZ 

                                                                                              
 

Urodzony 6 czerwca 1953 r. w Radomiu. 

Wykształcenie:     wyższe techniczne  
Tytuł / stopień naukowy (zawodowy):  mgr inż. elektryk  
Miejsce pracy, stanowisko  Biuro Projektów Energetyki, Dyrektor 
Rok wstąpienia do SEP  1978 
 

Posiadane odznaczenia i wyróżnienia: 
 Państwowe: Srebrny Krzyż Zasługi – 1996, Złoty Krzyż Zasługi – 2001. 
 Regionalne: Medal Miasta Radomia – 2001 
 SEP: SOH – 1990, ZOH – 1996, SzOH – 2015, Medal im. inż. Kazimierza Szpotańskiego – 2002, 

Medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego – 2002, Medal 90-lecia SEP – 2009, Medal im. 
Włodzimierza Krukowskiego – 2011, Medal im. Stanisława Fryzego – 2014, Medal im. Zbigniewa 
Białkiewicza – 2015, Medal im. Karola F. Pollaka – 2016,  

 NOT: SOH – 1994, ZOH – 1998, Złota Odznaka Honorowa NOT z diamentami – 2010. 
 
Pełnione funkcje w działalności stowarzyszeniowej:  
 
SEP: Od 1983 r. do  1986 r. - funkcja: prezes Koła SEP przy Elektrowni Kozienice; od 1988 r. do 1990 r. - 

funkcja: wiceprezes Koła SEP przy Okręgowym Biurze Projektowym Energetyki w Radomiu; od 1990 r. 
do 1993 r. - funkcja: prezes Koła SEP przy Zakładzie Usług Technicznych Energetyki w Radomiu; od 
1982 r. do 1994 r. - funkcja: członek Zarządu Oddziału Radomskiego SEP; od 1994 r. do 2002 r. -

funkcja: prezes Oddziału Radomskiego SEP; od 2002 r. do 2006 r. funkcja - wiceprezes Oddziału 
Radomskiego SEP; od 1994 r. do nadal   funkcja: członek zarządu Głównego SEP; od 2011 r. do chwili 

obecnej - funkcja: członek Prezydium Zarządu Głównego SEP; w 2002 r. i w 2006 r. - funkcja: członek 
Komisji Statutowej Zarządu Głównego SEP; od 1998 r. do chwili obecnej - funkcja: przewodniczący 
Komisji Kwalifikacyjnej nr 161 powołanej przez Urząd Regulacji Energetyki; od 2006 r. do chwili obecnej 

- funkcja: skarbnik Oddziału Radomskiego SEP; od 2014 r. do chwili obecnej - funkcja: wiceprezes SEP; 
od 2015 r. do chwili obecnej - funkcja: przewodniczący Centralnej Komisji Statutowej SEP; od 2014 r. 

do chwili obecnej - funkcja: przewodniczący Centralnej Komisji ds. Współpracy z FSNT NOT; od 2014 
r. do chwili obecnej - funkcja: przedstawiciel SEP w Radzie Krajowej FSNT NOT. 
 

NOT: Od 1994 r. do chwili obecnej - funkcja: członek Radomskiej Rady FSNT NOT; od 1999 r. do 2000 
r. funkcja: wiceprezes RR FSNT NOT; od 2000 r. do 2009 r. - funkcja: prezes RR FSNT NOT od 2009 

r. do chwili obecnej - funkcja: wiceprezes RR FSNT NOT; od 2009 r. do 2012 r. - funkcja: przedstawiciel 
województwa mazowieckiego do Rady Krajowej FSNT NOT;  od 2016 r. do chwili obecnej - funkcja: 

wiceprezes NOT.  
 
Dodatkowe informacje dotyczące działalności stowarzyszeniowej: Kolega Marek Grzywacz z chwilą 

podjęcia pierwszej zawodowej pracy w roku 1982 w Elektrowni Kozienice rozpoczął działalność w kole 
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zakładowym SEP. W roku 1983 został wybrany prezesem koła liczącego ponad 400 członków. We 

współpracy z dyrekcją elektrowni reaktywował i pracę koła. Od roku 1982 został wybrany członkiem 
Zarządu Oddziału Radomskiego, którą pełni do dnia dzisiejszego. W uznaniu osiągnięć w działalności 

społecznej koledzy powierzali mu kolejne funkcje w Oddziale – prezesa Oddziału (dwie kadencje), 
skarbnika Oddziału Radomskiego (cztery kadencje). Aktywna działalność w Oddziale została 
zauważona w SEP i kolega został wybrany w roku 1994 członkiem ZG, którego członkiem pozostaje do 

dnia dzisiejszego (23 lata).  Stopniowo, także na forum centralnym awansuje obejmując funkcje członka 
Prezydium ZG (2011r.) a następnie wiceprezesa SEP (2013r.). Był w latach 1998-2014 najpierw 

członkiem,  a od 2008, przewodniczącym Centralnej Komisji Organizacyjnej, która tworzyła i 
aktualizowała wszystkie regulaminy stowarzyszeniowe.  Marek Grzywacz czterokrotnie był członkiem 

Komisji Statutowej SEP. W obecnej kadencji przewodniczył Komisji Statutowej doprowadzając do 
uchwalenia Statutu na XXXVII NWZD w Warszawie. Pracując na rzecz SEP aktywnie uczestniczył w 
pracy na rzecz FSNT pełniąc w latach 1999 – 2016 różne funkcje od prezesa i wiceprezesa Radomskiej 

Radu do funkcji wiceprezesa ZG FSNT NOT – 2016r. Kolega Marek Grzywacz od roku 1998 jest 
przewodniczącym komisji kwalifikacyjnej nr 161 działającej przy Oddziale Radomskim. 

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

Mgr inż. Marek Grzywacz łączy z powodzeniem działalność społeczną z pracą zawodową. Jako dyrektor 
Biura Projektów „Energetyka” organizuje i nadzoruje pracę wielu osób, którzy w ciągu dwudziestu 
sześciu lat istnienia opracowali wiele, często unikalnych i charakteryzujących się bardzo wysokim 

poziomem technicznym projektów wielobranżowych dla elektrowni: Kozienice, Połaniec, Bełchatów, EC 
Kawęczyn, EC Żerań, EC Siekierki, zakładów komunalnych, szkół oraz potrzeb sądownictwa i policji. 

  
Zgłaszający: Oddział Radomski SEP 

 


