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I. Słowo wstępne 

 

W tym roku 2016 obchodzimy JUBILEUSZ 70-leciaOddziału Płockiego SEP. 

Patrząc wstecz,  nietrudno zauważyć, że od razu po zakończeniu II wojny 

światowej, w której kraj został wyniszczony, znalazły się osoby, którym 

przyświecało kilka wartości takich jak: chęć niesienia pomocy, dzielenia  

się swoją wiedzą i rozwoju wiedzy z zakresu elektryki dla dobra 

społeczeństwa i kraju. Jest to zakres wiedzy dość szczególny, związany 

z odkryciami końca ery oświecenia oraz drugą rewolucją przemysłową, 

określaną jako wiek pary i elektryczności, gdzie nieokiełznane  wówczas 

zjawiska przyrodnicze zaczęto wykorzystywać  dla dobra społeczeństwa.  

Powstało wiele nowych  rozwiązań technicznych m.in. silnik gazowy,  

telefon (1876), żarówka (1879) i odkurzacz elektryczny (1907). Zdarzenia te były początkiem działań 

również w zakresie propagowania wielu rozwiązań technicznych, dzielenia się wiedzą, a przede 

wszystkim powstania organizacji, jaką jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich. O ile druga rewolucja 

przemysłowa, po okresie węgla i stali jak można nazwać początek dynamicznego rozwoju przemysłu, 

zapoczątkowała działania SEP, tak jego idea i wartości  spowodowały, że w początkowym okresie 

trzeciej fazy rewolucji przemysłowej - czasy po II-ej wojnie światowej podjęto inicjatywę, powstania 

oddziału stowarzyszenia na północno-zachodnim Mazowszu. Wtedy to, z inicjatywy pracowników 

związanych z energetyką na tym terenie,  grupa zaangażowanych osób, którym przyświecały wartości 

zbieżne z wartościami Stowarzyszenia Elektryków Polskich, zapoczątkowała organizację oddziału. 

Jesienią 1946 roku został zorganizowany Oddział Mazowiecki Stowarzyszenia Elektryków Polskich  

w Płocku, który w latach siedemdziesiątych zmienił nazwę na Oddział Płocki SEP. To było właśnie 70 

lat temu - początki istnienia Oddziału. 

Na przestrzeni lat osoby związane z oddziałem krzewiły idee i wartości stowarzyszenia, dzieliły 

się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi oraz przekazywali je z pokolenia na pokolenie, bo można 

powiedzieć, że Oddział działa już od kilku  pokoleń. Oddział tworzą ludzie i dla ludzi. Gdyby nie oni, ich 

zaangażowanie, wiara w to, że swoją działalnością i dzieleniem się własnym doświadczeniem 

pomagają innym oraz przekazują słuszne wartości to nie obchodzilibyśmy dziś 70-lecia jego istnienia. 

Tym samym chciałbym podziękować wszystkim, dzięki którym możemy obchodzić ten wspaniały 

jubileusz. Szczególne podziękowania należą się tym, którzy potrafili przyciągnąć do działania młodych, 

tym którzy mimo działania w różnych i trudnych czasach zarażali ideami stowarzyszenia kolejne 

pokolenia oraz wskazywali drogę do dalszego działania. Mam nadzieję, że jako Oddział Płocki SEP 

będziemy również obchodzić kolejne jubileusze w tym 100-lecia istnienia, czego wszystkim serdecznie 

życzę. 

 

Prezes Oddziału Płockiego SEP  

 

Mariusz Pawlak 
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II. Początek elektryczności 

 

Podstawy elektrotechniki sięgają przełomu XVIII i XIX wieku, gdzie badania i doświadczenia nad 

elektrycznością prowadzili Michael Faraday, Georg Ohm, Luigi Galvani, Alessandro Volta, czy André 

Marie Ampère. Są to nazwiska znane w całym świecie, na ich cześć posługujemy się jednakowymi 

powszechnie znanymi i używanymi terminami mierzącymi elektryczność; jak: Ohm, Amper, Volt 

i Watt, które  zostały one przyjęte na konferencji międzynarodowej w Paryżu 1881 roku. Prace nad 

elektrycznością, zapoczątkowane w XIX wieku doprowadziły do wydzielenia odrębnej dziedziny nauki 

i techniki oraz coraz powszechniejszego jej wykorzystania na początku XX wieku, co dało podwaliny 

szybkiego rozwoju oraz tzw. rewolucji technologicznej z wykorzystaniem osiągnięć nowej dziedziny 

nauki. Zaczęły powstawać nowe komercyjne elektrownie, będące źródłem prądu dla produkowanych 

coraz liczniej urządzeń elektrycznych wraz z ich zastosowaniem nie tylko przemysłowym, ale coraz 

częściej w gospodarstwach domowych. Zaczęto kształcić kadry związane z elektryką oraz prowadzić 

badania naukowe na otwieranych wydziałach elektrotechnicznych wyższych uczelni. 

 

   
III. Rys historyczny powstania SEP 

 

W czerwcu 1919 roku odbył się Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Elektrotechników, kilka miesięcy 

po przekazaniu 14 listopada 1918 roku władzy przez Radę Regencyjną Józefowi Piłsudskiemu, jako 

Naczelnikowi Państwa. Uchwałą zjazdu powołano Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich oparte 

na przygotowanym przez Sekcję Krakowską statucie dla ogólnopolskiej organizacji elektryków. 

Komitet organizacyjny zjazdu stanowili: Kazimierz Gnoiński, Bolesław Jabłoński, Roman Podoski, 

Mieczysław Pożaryski, Mieczysław Sikorski i Kazimierz Szpotański. W zjeździe uczestniczyło 358 osób 

z ponad 40 miast.1Do SEP przystąpiły cztery koła: Warszawskie, Lwowskie, Krakowskie i Łódzkie. 

Prezesem został Mieczysław Pożaryski.  

Zarząd pod jego przewodnictwem opracował statut zatwierdzony już w sierpniu 1919 roku.  

Powstanie Stowarzyszenia jednoczyło polskich elektryków, którzy dotychczas kształcili się na różnych 

                                                           
1
 Wg niektórych źródeł, w zjeździe tym uczestniczyło również 2-ch delegatów z elektrowni w Płocku, 

prawdopodobnie byli to bracia Górniccy 
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uczelniach, pracowali w różnych przedsiębiorstwach i chcieli służyć pomocą w rozwoju gospodarczym 

kraju, który odzyskał niepodległość po latach wyniszczających zaborów oraz I wojny światowej. 

Za oficjalną datę rozpoczęcia działalności stowarzyszenia przyjmuje się dzień 9 czerwca 1919 roku. 

 

Niezmiennie od tamtego dnia głównym celem statutowym SEP jest wspólne działanie dla dobra 

elektryki i jej rozwoju. 

„Stowarzyszenie Elektryków Polskich, zwane w skrócie SEP, jest pozarządową organizacją twórczą 

o charakterze naukowo-technicznym działającą na rzecz użyteczności społecznej i publicznej. 

SEP stanowi dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności oraz osób, których 

działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą elektryką, a także osób prawnych 

zainteresowanych jego działalnością.” - §1 Statutu Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 

 

SEP współpracuje również ze stowarzyszeniami zagranicznymi w tym np.Amerykańskim 

Stowarzyszeniem Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE), Brytyjskim Stowarzyszeniem 

Inżynierów Elektryków (IET), Niemieckim Stowarzyszeniem Inżynierów Elektryków (VDE), Europejską 

Konwencją Narodowych Stowarzyszeń Elektryków (EUREL)i wieloma innymi. 

Jest też Członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, działając w jej strukturach dla 

integracji polskiego środowiska technicznego. Poprzez tą federację uczestniczy w działalności 

Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynieryjnych FEANI, która nadaje honorowany 

w całej Europie tytuł Inżyniera Europejskiego. 
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IV. Z kart historii elektryki na obszarze działania Oddziału 

Przełom XIX i XX wieku 

Rok 1984 w Płocku to m.in. .pierwsza żarówka, zlokalizowana na nowym młynie parowym nad Wisłą 

w pobliżu starych wodociągów, w sąsiedztwie posesji Blumbergów (obecny ogród zoologiczny), która 

rozświetliła miasto. Prądnica elektryczna była napędzana pasem transmisyjnym z jednocylindrowej 

maszyny parowej z dużym kołem zamachowym. W 1896 roku, mieszkaniec miasta – przedsiębiorca, 

posiadający zakład masarski Stanisław Magneta w zakupionym domu „Pod Trąbami” uruchomił 

pierwszą elektrownie z prądnicą 110kV napędzaną silnikiem spalinowo - gazowym o mocy 16 KM. 

Wytworzona energia była rozprowadzona do okolicznych domów,  cukierni Vincenttich i apteki 

Donajewskiego (róg pl. Narutowicza i ul. Tumskiej). Była to instalacja prądu stałego. Niestety nie 

przyniosło mu to spodziewanych efektów ekonomicznych, co spowodowało, że w drodze licytacji 

nieruchomość wraz z urządzeniami w 1906 roku nabywa Towarzystwo Wzajemnego Kredytu, 

od którego następnie w 1908r.odkupują posesję i zainstalowane tam urządzenia bracia Stanisław 

i Józef Górniccy. 

 

Uruchomienie elektrowni płockich 

W 1908 roku bracia Górniccy uruchomili elektrownię przy ulicy  Kościuszki 5 na napięcie 220V, dwa 

zespoły prądnic z silnikiem gazowym o mocy 40 KM firmy „Deutz”. Pierwotnie w tym miejscu stał 

kościółek pw. św. Leonarda i Katarzyny.2W czasie I wojny światowej dodatkowo zainstalowano zespół 

prądotwórczy o mocy 150 KM, natomiast lewostronne zasilanie części miasta - Radziwia nastąpiło na 

przełomie lat 1923/1924 również przez braci Górnickich. Elektrownia Górnickich pracowała do 19 

września 1929 roku. 

Elektrownię Miejską w Radziwiu zaczęto budować w 1927 roku, zaś jej rozruch nastąpił w 1928 roku. 

Wyposażona była w 2 turbogeneratory po 960kW (1200 kVA) firmy BBC oraz dwa kotły opłomykowe 

20 atmosfer firmy H. Cegielski. Nad okolicą górował komin o wysokości 55 metrów. Za lokalizacją 

                                                           
2
Górniccy, płoccy przemysłowcy, Nina Kassan, Płock 2001 
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elektrowni w tej części miasta przemawiały m.in. zaopatrzenie w wodę i węgiel dla elektrowni. 

Węgiel dostarczany był koleją na stację PKP, skąd przewożony był kolejką wąskotorową do 

elektrowni. Zaopatrzenie w wodę, po stronie Radziwia, było prostsze, gdyż nie trzeba było budować 

specjalnej stacji pomp do tłoczenia wody na wysoki płocki brzeg. Oficjalne oddanie całej elektrowni 

nastąpiło 1 września 1929 roku. Do końca roku podłączono do niej około 3 400 odbiorców. 

Pobudowano linię zasilającą miasto oraz stacje transformatorowe, a także sieć niskiego napięcia  

i  oświetlenia ulicznego, która na owe czasy była bardzo nowoczesnym rozwiązaniem. Elektrownia 

była największym zakładem na Mazowszu. W lutym 1939 roku uruchomiono nowy kocioł i  moc 

elektrowni przekroczyła 2400 kW. Podczas okupacji niemieckiej zostały wykorzystane przedwojenne 

plany polskich inżynierów i Niemcy zwiększyli moc o kolejne 2400 kW. Elektrownia osiągnęła moc 

4,3 MW. W 1954 roku, po uruchomieniu stacji elektroenergetycznej na Podolszycach, elektrownia 

zaczęła tracić swoje dominujące znaczenie. W 1960 roku zakończono produkcję energii w elektrowni. 

„Kierownictwo i personel Elektrowni Miejskiej w Radziwiu jesienią 1929 roku tworzyli: J. Starzyński 

(dyrektor), inż.J.Cybulski, F.Hakowska (główna księgowa) oraz K.Araszkiewicz, Wł.Białkowski,  

H. Bielecki (kierownik ruchu), J.Błoński, B.Bogusławski, Borkowski, Wł.Busse, K.Chęcińska, K. Dolecki, 

B.Dudziński, F.Ferszt, W.Garwacki, J.Grażulewicz, J.Gron, R.Grudziński, Hejne, J. Jasiński, K.Jędrzejak, 

M.Kępczyński, Kotowski, R.iF.Kuczkowscy, Miaśkiewicz, J.Rybińska, inż. H. Szenwitz, J.Ukryn, 

J.Wierzchowska.” 3 

 

„Rodzina Górnickich z Płocka należała pod koniec XIX wieku oraz w pierwszych czterech dekadach 

następnego wieku do najbogatszych rodzin płockich. W jej ręku znajdowała się elektrownia, żegluga 

rzeczna, szereg nieruchomości oraz udziały w wielu innych przedsiębiorstwach. Nina Kassan 

zatytułowała poświęconą im książkę „Górniccy - płoccy przemysłowcy XIX/XX wieku". Na początku XX 

wieku w mieście istniały dwie elektrownie: braci Stanisława i Józefa Górnickich oraz Kazimierza 

Kühna, prowadząc ze sobą walkę konkurencyjną, z której zwycięsko wyszli ostatecznie bracia Górniccy 

nabywając w 1921 r. zakład K. Kühna. W tym też roku Górniccy zawarli umowę. Wcześniejsze umowy 

zawarte były w 1917 i 1919 r. z magistratem miasta na oświetlenie ulic i dostarczanie prądu, ważną 

                                                           
3
  W oparciu o P. Statkiewicz na podstawie "Historii i współczesności elektroenergetyki na Mazowszu Płockim" 

fotografie: ze zbiorów Jana Szymańskiego, Źródło: www.tmr.plo.pl 
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do 1926 r. Zasilanie miasta w energię przejęła ich elektrownia, mająca siedzibę przy ul. Kościuszki 5. 

W latach 1923-1924 rozbudowali oni i zmodernizowali sieć elektryczną miasta zastępując przewody 

stalowe miedzianymi i doprowadzając linię przez most do Radziwia.”4 

Lata przed II wojną światową 

Lata 30-te XX wieku i działalność energetyki na tym terenie związane są głównie z istnieniem Związku 

Elektryfikacyjnego Międzykomunalnego Województwa Warszawskiego „ZEMWAR” powstałego 

w 1934 roku.ZEMWAR posiadał samoistną osobowość prawną i przysługiwał mu charakter korporacji 

prawa publicznego. Obszar działalności obejmował wówczas powiaty: płocki, kutnowski, gostyniński, 

łowicki, skierniewicki, rawski, część sochaczewskiego, lipnowski i nieszawski. W zasoby związku 

ówczesne samorządy przekazały posiadane przez siebie linie energetyczne m.in. linia 30kV Płock-

Gostynin o długości 20km i przekroju 3x16mm2 Cu, linia 30kV Kutno-Kąty o długości 19km i przekroju 

3x35mm2 Cu, linia 15kV Łowicz – Sochaczew-Boryszew o długości 29 km i przekroju 3x16mm Cu 

oraz pod względem ruchowym bez zmiany własności dwa zakłady wytwórcze  

– elektrownie: w Płocku o mocy  2000 kW i w Łowiczu o mocy 600kW. O potencjale energetyki 

i jej rozwoju w tym okresie świadczy przyrost sieci średniego napięcia z wielkości 72 km w roku 1934 

do 302km w roku 1939 oraz wzrost ilość stacji transformatorowych z 7 szt. o mocy 1 485 kVA w roku 

1935 do 46 szt. o mocy 7255 kVA. Główne stacje rozdzielcze były zlokalizowane w Płocku, Kutnie 

i Łowiczu. W tym czasie zelektryfikowano wszystkie miejscowości o zaludnieniu powyżej 5 tys. 

mieszkańców. Mimo, że elektryfikacja wsi siłami tylko związku bez innej pomocy była z punktu 

widzenia rentowności przedsiębiorstwa deficytowa, w 1939 roku na terenie działania ZEMWAR było 

19 zelektryfikowanych ośrodków wiejskich. Warto podkreślić, że specjalnie dla kształcenia kadry 

elektrycznej uruchomiono w 1936 roku Elektryczną Szkołę Zawodową Wieczorową w Płocku. 

Okres wojenny 1939-1945. 

Po wybuchu wojny  głównym celem było przywracanie zasilania w energię elektryczną i naprawa 

uszkodzonej w wyniku walk i bombardowań infrastruktury energetycznej w obszarze koncentracji 

wojska polskiego  w miejscowościach Łąck,  Kutno i Skierniewice. Przerwano również budowę stacji 

w Kotliskach pod Kutnem. Nocą w dniu 7 września 1939 zostały wysadzone oba mosty łączące Płock 

z Radziwiem, co spowodowało zerwanie trzech kabli zasilających miasto, zaś następnego dnia miasto 

zostało zajęte przez okupanta. Po około dwu tygodniach powiązano napowietrznie jeden z zerwanych 

kabli 6kV i przywrócono zasilanie części miasta po prawobrzeżnej stronie Wisły.  ZEMWAR został 

przejęty przez okupanta i przejął eksploatację sieci pod nazwą „Zwischenkreis Verband fur 

Stromwersorung Weichselwerk ZEMW-ar” z siedzibą w Płocku przy Zduńskiej 1. W 1940 roku siedziba 

przedsiębiorstwa przeniesiona została na Stary Rynek 22 i zmieniło ono nazwę  

na „Versorgungs Verband Weichselwerk (Zjednoczone Zakłady Przemysłowe nad Wisłą). 

Okres powojenny 

W lutym 1945 roku wznowił działalność ZEMWAR, zaś w lipcu 1945r, jako państwowa firma 

energetyczna rozpoczął działalność ZEOM – Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Mazowieckiego 

z siedzibą w Płocku, podlegający Centralnemu Zarządowi Energetyki w Warszawie. Obszar działania 

obejmował ponad 20 tys. km2 obejmując tereny Płocka, Ciechanowa, Sierpca i Łowicza. Zmieniony 

teren działania niż obszar przedwojennego ZEMWAR-u spowodowany był m.in. podziałem  zasilania 

                                                           
4
 Michał Sokolnicki : Schyłek Fortuny rodziny Górnickich z Płocka w latach 1918-1939 jako przykład 

dekoniunktury gospodarczej tego okresu.(przyczynek historyczny) 
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na obszar lewobrzeżnej i prawobrzeżnej Wisły. Obszar lewobrzeżny generalnie zasilany był 

z elektrowni w Płocku i Łowiczu oraz liniami  30kV od strony Kutna, zaś prawobrzeżny przez 

rozbudowaną sieć 15kV od stacji 60/15kV w Ciechanowie. W 1950 roku do Radziwia doprowadzono 

linię 30kV z Chodkowa koła Sochaczewa. Na koniec 1948 roku  sieć energetyczna liczyła ponad 

3,1 tysiące km linii średniego i niskiego napięcia oraz około 500 stacji  z uwzględnieniem stacji 

rozdzielczych i redukcyjnych między poszczególnymi poziomami napięć sieci SN. 

Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Mazowieckiego zostało przekształcone w 1948 roku 

w Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Płocko- Włocławskiego (ZEOP-W) i również podległego pod 

CZE (Centralny Zarząd Energetyki), obejmując swoją działalnością obszary 22 powiatów w okręgach: 

Płock, Ciechanów, Łowicz, Włocławek i Konin,  co obrazuje poniższa mapka. 

 

W 1950 roku zostaje powołane w Płocku Biuro Elektryfikacji Wsi, z którego następnie wyodrębnia 

się Przedsiębiorstwo Elektryfikacji Wsi (ELTOR), mające na celu  rozbudowę sieci na obszarach 

wiejskich. 

Energetyka w latach1950 - 1975 

Reorganizacja energetyki z 1951 roku powoduje, że powstaje 6 okręgów energetycznych 

utworzonych wg granic ówczesnych województw. Część zachodnia ZEOP-W przechodzi do Zakładów 

Energetycznych Okręgu Zachodniego, zaś pozostała podlega pod Zakłady Energetyczne Okręgu 

Centralnego. Z  ZEOP-W  wyodrębnia się Zakład Sieci Elektrycznych Płock (ZSE). Sieć energetyczna 

zasilana  wówczas była linią 60kV od Olsztyna do Ciechanowa i linią 30kV od Łodzi i Kutna wraz  

z pracą elektrowni w Radziwiu o mocy 4,3MW.  Na początku lat 50-tych na terenie ZSE uruchomiono 

pierwszą linię o napięciu 110kV Żerań-Wyszków Ostrołęka oraz w 1954 roku linię Kutno-Płock. 

Powstaje wtedy stacja Podolszyce o napięciu 110/30/15kV z transformatorem 16/10/10MVA oraz 

uruchomiono z niej linie energetyczne 30kV do Sierpca i Płońska. 
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Po ośmiu latach, w 1958 roku, następuje ponowna zmiana struktur energetyki i obszaru działania  

- Zakład Sieci Elektrycznych zmienił nazwę na Zakład Energetyczny Płock z trzema Rejonami: Płock 

Ciechanów i Sochaczew mając w eksploatacji 201 km linii 110kV, ponad 5,6 tys. km linii SN i nN, 

4 stacje WN/S i ponad 1tys. stacji SN/nN. Zapotrzebowanie na moc wynosiło około  44 MW. Koniec 

lat 50 - tych i lata 60 - te to dynamiczny rozwój infrastruktury sieciowej związanej z rozwojem 

przemysłu. Powstają Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne (MZRiP), co wymusza rozwój 

sieci WN w zakresie pewności ich zasilania. Jednocześnie elektrownia na Radziwiu zaczyna tracić 

swoje znaczenie, a  z  ZE Płock wyodrębnia się Samodzielny Oddział Wykonawstwa Inwestycyjnego 

(SOWI).  Następują korekty obszaru działania Zakładu Energetycznego Płock w wyniku czego m.in. 

powiat Działdowo przechodzi do ZE Olsztyn, natomiast powiat Ostrów zostaje przejęty z ZE Białystok. 

Na nowym  terenie działania zostaje pobudowana pierwsza linia 220kV Pątnów-Mory, a z niej zostaje 

wybudowane wcięcie do stacji Podolszyce , dzięki czemu zostaje uruchomiana transformacja z tego 

napięcia w 1971 roku. Umożliwia to dalszy rozwój sieci WN i SN, związany głównie  

ze znacznym wzrostem zapotrzebowania na energię z  44 MW w 1958r do 152 MW w 1968, 

a następnie 244 MW w 1973 roku i 390 MW w roku 1975. 

Zmiany w latach 70-tych 

Reforma administracyjna kraju z 1975 roku powoduje, ponowną korektę obszarów działania Zakładu 

Energetycznego Płock, który zakresem objął powstałe województwa: płockie i ciechanowskie. 

Oddano obszary powiatów: Ostrołęka , Maków Mazowiecki, Ostrów Mazowiecka i Przasnysz do ZE 

Warszawa Teren, Sochaczew do ZE Łódź Teren, a przejęto Pułtusk, Nasielsk, Kutno, Łęczycę i Żychlin 

oraz Działdowo i Lidzbark Welski.  Z początkiem lat 80-tych podjęto decyzję o rozbudowie sieci 

energetycznej kraju na napięcia 400kV. Warto zwrócić uwagę, że w 1984 roku uruchomiono stację 

400/110kV Płock oraz przebudowano sieć WN 110kV na obszarze Płocka. Stacje 400/110kV  

i 220/110/15kV stały się dwoma podstawowymi źródłami zasilania z sieci najwyższych napięć. 

Organizacyjnie pod koniec tych lat w skład Zakładu Energetycznego Płock wchodziło 7 Rejonów 

Energetycznych: Płock, Ciechanów, Kutno, Gostynin, Sierpc, Mława, Płońsk i 32 Posterunki 

Energetyczne. 

Energetyka w okresie przemian końca XX wieku 

W latach 1989 - 1993 roku Zarządzeniem Ministra Przemysłu nr 15/ORG/89 Zakład Energetyczny 

Płock stał się samodzielnym przedsiębiorstwem. Był to okres trudny dla energetyki, związany 

z przemianami politycznymi zachodzącymi w kraju i skutkującymi znaczną inflacją oraz trudną 

sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstwa. Jednakże na podstawie decyzji Kierownictwa Zakładu  

i porozumień ze stroną społeczną podjęto liczne działania mające na celu zwiększenie efektywności 

ekonomicznej, pozyskanie środków z działań zewnętrznych celem zarówno ograniczenia kosztów 

działalności jak i podjętej decyzji o niezmniejszaniu zatrudnienia. Mimo trudnego okresu przemian 

i braku stabilności ekonomicznej podjęto również wyzwania technologiczne w zakresie  realizacji prac 

pod napięciem, zastosowania przewodów izolowanych, wprowadzenia komputerowego sytemu 

telemechaniki EX oraz komputerowego systemu obsługi handlowej odbiorców SELEN. Ponadto, wraz 

z dynamicznym rozwojem informatyki i  telekomunikacji, zabudowano na sieci światłowody zarówno 

w sieci 110kV (przewody OPGW), jak również na sieci SN (przewody podwieszane typu ADSS),  

co umożliwiło połączenie siedzib Rejonów Energetycznych oraz stworzyło podstawy stosowania 

nowoczesnych rozwiązań w stacjach energetycznych. Pozwoliło to na wprowadzenie nowych 

rozwiązań w szczególności dla aparatury pomiarowo-zabezpieczeniowej i telemechaniki oraz 

zarządzania ruchem sieci poprzez system SCADA WindEx. 
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W lipcu 1993 roku na podstawie Zarządzenia Nr 204/Org/93 Ministra Przemysłu i Handlu 

z 09.07.1993 Zakład Energetyczny Płock z przedsiębiorstwa państwowego staje się Spółką Akcyjną 

(ZEP S.A.). Jednocześnie następuje podział majątkowy przedsiębiorstwa i przekazanie części majątku 

w postaci linii 400 i 220kV oraz części stacji 400/100kV Płock i 220/110/15kv Podolszyce na rzecz 

Polskich Sieci Elektroenergetycznych. W eksploatacji Zakładu pozostała sieć o napięciu 110kV 

i niższym obejmująca 34 stacje energetyczne, ok. 900km linii 100kV i ponad 10 tys. km zarówno linii 

średniego jak i niskiego napięcia. 

XXI wiek a Zakład Energetyczny Płock 

Przełom XX i XI wieku charakteryzuje się licznymi przemianami na obszarze działania Zakładu 

Energetycznego Płock S.A. Przeszedł on dwie restrukturyzacje organizacyjne.  

W 1996 roku na bazie Rejonów Energetycznych powstało 7 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, 

oraz dodatkowo spółki ZEP-Centrum Techniki Energetycznej, ZEP-Centrum Informatyczne,  

ZEP-Centrum Wykonawstwa Specjalistycznego, ZEP-Centrum Modernizacji i Transportu, ZEP-Centrum 

Handlowe, działających w ramach holdingu. Zmiany te były konsekwencją zarówno podjętych decyzji 

w zakresie poprawy ekonomicznej i efektywnościowej, jak również wpisywały się w funkcjonujące 

zmiany w energetyce związane z wprowadzeniem Prawa Energetycznego i  Rynku Energii 

Elektrycznej. 

Na początku XXI wieku ZEP Płock S.A. przeszedł drugą restrukturyzację, w wyniku której, w obliczu 

mającej nastąpić prywatyzacji zakładów energetycznych optymalizowano procesy związane  

z dostawą i obsługą odbiorców. Podstawowe zmiany  dotyczyły połączenia Rejonów Energetycznych 

w dwie spółki eksploatujące sieć energetyczną: ZEP-Dystrybucja Wschód i ZEP-Dystrybucja Zachód,  

likwidacji Rejonowych Dyspozycji Ruchu i stworzenia ośrodka zarządzania ruchem dla całej firmy pod 

nazwą Centralna Dyspozycja Ruchu w Spółce ZEP-Operator Sieci Rozdzielczej Sp. o.o.. Jednocześnie 

przeorganizowano  obsługę Klienta, powstała Spółka Twoja Energia Sp. z o.o. zajmująca się obsługą 

klienta w zakresie  handlowym, zaś dla obsługi zgłoszeń reklamacyjnych w zakresie dystrybucji energii 

utworzono przy ww. spółce ZEP-Operator Sieci Rozdzielczej  pierwsze w polskiej energetyce 

telefoniczne Call Center przyjmujące zgłoszenia na numer alarmowy 991. W ślad za zmianami 

organizacyjnymi, dostosowano systemy informatyczne, umożliwiając szybką wymianę informacji 

zgodnie z  wprowadzonymi procedurami workflow. 

Pierwsza dekada XXI wieku to działania związane z prywatyzacją energetyki, stworzeniem silnych 

grup energetycznych i wprowadzeniem na giełdę papierów wartościowych. Nagła śmierć w 2001 roku 

w wypadku samochodowym, podczas powrotu z uzgodnień w Ministerstwie Gospodarki, naszego 

kolegi i Prezesa Zarządu Zakładu Energetycznego Płock S.A.Zdzisława Ptaka spowodowała, 

że ZEP S.A., stracił swoją pozycję  w  dokonujących się przemianach, a w konsekwencji Gdańska 

Kompania Energetyczne S..A stała się liderem w zakresie tworzenia grupy połączonych zakładów 

energetycznych. W skład grupy poza ZEP- SA weszły: Gdańska Kompania Energetyczna, ZE w Olsztynie 

S.A., ZE Elbląg S.A., ZE Kalisz S.A., ZE Toruń S.A. i ZE Kalisz S.A., czyli osiem podmiotów, a ponadto 

m.in. Elektrownia Ostrołęka, tworząc Koncern Energetyczny ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku 

(obecnie ENERGAS.A.). Grupa prowadzi działalność w zakresie dystrybucji, wytwarzania oraz obrotu 

energią elektryczną i cieplną. Obecnie na obszarze dawnego Zakładu Energetycznego Płock 

obejmującego, zgodnie z reformą administracyjną z 1975 roku dwa województwa: płockie 

i ciechanowskie, w zakresie dystrybucji energii działa ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Płocku. 
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Grupa ENERGA S.A. należy obecnie do jednych z największych dostawców energii elektrycznej na 

terenie naszego kraju.  Spółka w obecnej formie powstała w 2006 roku, notowana na giełdzie 

papierów wartościowych od grudnia 2013 roku. W ramach grupy spółką eksploatującą sieć 

energetyczną na tym terenie jest ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Płock Spółka z o.o., ale należy 

podkreślić, że w grupie działają również inne podmioty wspierające działalność w zakresie m.in. 

zaopatrzenia czy informatyki. 

V. Historia Oddziału Płockiego SEP 

Początek powstania Oddziału Płockiego SEP. 

Jesienią 1946 r. z inicjatywy pracowników Energetyki Płockiej inż. inż. Wacława Czarnowskiego, 

Jerzego Cybulskiego, Tadeusza Synoradzkiego, Tadeusza Dzierzęckiego, Damiana Jakubiaka, Wiktora 

Maślika, Zygmunta Sałacińskiego i Zbigniewa Zimowskiego, został zorganizowany Oddział Mazowiecki 

Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) w Płocku. 

 

Czterdziestu sześciu pierwszych członków Oddziału 

wybrało: Pierwszego Prezesa Oddziału - inż. Jerzego 

Cybulskiego i sekretarza - Damiana Jakubiaka. W latach 

czterdziestych działalność Oddziału Mazowieckiego SEP 

koncentrowała się na szkoleniach i organizacji szkolnictwa 

zawodowego w Płocku.  

Pierwszym liczącym się osiągnięciem gospodarczym 

środowiska SEP było uczestnictwo w kompletowaniu i 

uruchomieniu zdewastowanej w czasie II wojny światowej 

elektrowni w Radziwu oraz przeprowadzenie linii 

energetycznej po pozostałościach mostu na prawy brzeg 

Wisły, do centrum miasta. Z inicjatywy SEP już w 1945 roku 

utworzono klasę szkoły elektrycznej, natomiast w 1946 

roku otworzono Gimnazjum i Liceum Przemysłu 

Metalowego i Energetyki, którego to pierwszym 

dyrektorem został Tadeusz Synoradzki. 

 

Lata pięćdziesiąte 

Był to okres intensywnej elektryfikacji rolnictwa. Członkowie Oddziału Mazowieckiego SEP: 

inż. Stanisław Bocian, Stanisław Jeremicz i Henryk Wodnicki organizowali w ramach działalności  

SEP kursy dla projektantów sieci wiejskich, mistrzów i elektromonterów sieciowych.  W roku 1958 

przy Oddziale Mazowieckim SEP, została powołana Państwowa Komisja Egzaminacyjna sprawdzająca 

kwalifikacje elektryków i nadająca im uprawnienia zawodowe. Pracowali w niej przewodniczący  

–mgr  inż. Mieczysław Gospodarz, egzaminatorzy: inż. Ludwik Dwórznik, Ryszard Rybicki, inż. Jerzy 

Szpura, mgr Stanisław Tollik, inż. Piotr Woroncow. W latach następnych egzaminatorami byli m.in.: 

inż. inż. Jerzy Franczak, Ryszard Jędrzejewski, Ireneusz Suliński, Henryk Wodnicki.  
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Lata sześćdziesiąte 

W latach sześćdziesiątych inż. Piotr Woroncow przeniósł się do pracy w Rejonie Energetycznym 

Ostrołęka i tam organizował koła SEP: w RE Ostrołęka, w Elektrowni i w Ostrołęckich Zakładach 

Celulozowo-Papierniczych. W końcu lat sześćdziesiątych Oddział Mazowiecki SEP organizował 

na terenie Ostrołęki Komisję Egzaminacyjną pod przewodnictwem inż. Piotra 

Woroncowai egzaminatorów: Jana Damięckiego. Andrzeja Figla i Czesława Kowalskiego. W tym 

samym czasie zaczęto wprowadzać limitowanie mocy i energii elektrycznej dla zakładów 

przemysłowych. Pracownicy ZE Płock - członkowie SEP, a wśród nich m.in. mgr inż. Franciszek 

Garwacki, inż. Jerzy Szpura, mgr Stanisław Tollik, Jerzy Zdziemborski  organizowali narady 

energetyków przemysłowych, na których omawiali zagadnienia techniczne i organizacyjne, związane 

z limitowaniem mocy i energii elektrycznej, szczególnie w szczycie jesienno-zimowym.  W latach 

1967-1968 płockie zakłady pracy i młodzież w czynie społecznym wybudowały amfiteatr nad Wisłą 

w byłej dzielnicy Rybaki. Dokumentację oświetlenia tego obiektu wykonali w czynie społecznym, 

pracownicy ZE - członkowie SEP: inż. M. Gospodarz. R. Jędrzejewski, Wł. Ptak, J. Suliński. H.Wodnicki 

i inni. W następnych latach pracownicy ci opracowali dokumentację techniczną oświetlenia ciągu 

spacerowego nad Wisłą, od Klasztoru Mariawitów do „Parku na Zdunach”.  

Zmiany lat siedemdziesiątych 

Połowa lat siedemdziesiątych przyniosła zmianę podziału 

administracyjnego kraju, co spowodowało zmianę nazwy 

Oddziału Mazowieckiego na Oddział Płocki SEP i zmianę 

terenu działania - wyłącznie w granicach woj. płockiego. 

Utworzono nowe oddziały SEP - Ciechanowski 

i Ostrołęcki. Po powstaniu województwa 

ciechanowskiego ożywiło się  także środowisko 

energetyków. Mgr inż. Wojciech Bral i Janusz Kowalski 

zorganizowali nowe Koło SEP w Wojewódzkim Urzędzie 

Telekomunikacyjnym. Nowe koła powstały również 

w POLAMIE Pułtusk i MERATRONIKU Nasielsk. Z ww. kół 

SEP i wcześniej istniejących kół w RE Ciechanów i RE 

Mława w 1978 r. powstał Oddział Ciechanowski SEP. W 

roku 1979 usamodzielnił się także Oddział Ostrołęcki SEP. 

W tym samym czasie Zarząd Oddziału Płockiego SEP 

przejął z Oddziału Łódzkiego koła terenowe i MIFLEX w Kutnie oraz EMIT w Żychlinie. Aktywiści 

Zarządu Oddziału: prezes - dr inż. Jacek Szyke, sekretarz - mgr inż. Józef Wereda, przewodniczący 

Sekcji Energetycznej - mgr inż. Jerzy Rynkiewicz, zorganizowali nowe koła SEP w Płockim Kombinacie 

Budowlanym, w Fabryce Maszyn Żniwnych, w Przedsiębiorstwie Eksploatacji Rurociągów Naftowych 

w Płocku, w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku, w Biurze Projektów MZRiP w Płocku, 

w POLAMIE w Gostyninie i Rejonie Energetycznym Kutno. W ramach działalności odczytowo-

szkoleniowej inż. Ireneusz Suliński i mgr inż. Ryszard Jędrzejewski omawiali nowe przepisy ochrony 

przed porażeniami prądem elektrycznym. Jerzy Eska organizował odczyty informacje 

nt. .„Zastosowania nowych środków łączności w energetyce ze szczególnym uwzględnieniem 

radiotelefonów w pogotowiach energetycznych”. Z inicjatywy prezesa Jacka Szyke i  sekretarza Józefa 

Weredy powołano zespół do opracowania danych statystycznych obrazujących działalność ZE Płock 

w latach 1945 - 1975. W zespole pracowali m.in.  Wojciech Borkowski, Anna Czarnomska, inż. Jerzy 
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Szpura. W kwietniu 1976 r. otwarto nowy gmach Biblioteki im. Zielińskich (nowodruki), w którego 

odbudowie partycypował m.in. Zakład Energetyczny, a M. Żeberkiewicz miał społeczny nadzór nad 

wykonaniem robót elektrycznych. Rok wcześniej, wiosną 1975 r., oddano w Płocku do użytku basen 

miejski przy AI. Kobylińskiego. Dokumentację techniczną na jego oświetlenie społecznie wykonał 

Janusz Kraska. W 1977 r. pracownicy ZE wykonali oświetlenie ciągu spacerowego biegnącego od ul. 

Ostatniej przy Seminarium Duchownym do Al. Kobylińskiego. Rok później przedłużono to oświetlenie 

do ul. Tysiąclecia. W maju 1979 r. Zarząd Główny SEP przyznał Zakładowi Energetycznemu w Płocku 

Złotą Honorową Odznakę SEP za krzewienie idei działalności stowarzyszeniowej oraz poważne 

osiągnięcia w zakresie rozwoju energetyki. Największa liczebność płockiego Oddziału SEP była 

w 1978 roku, który skupiał 482 członków indywidualnych i 7 członków zbiorowych. 

Lata 1980-2000 

Lata osiemdziesiąte były trudnym okresem w działalności Oddziału Płockiego SEP . Po wprowadzeniu 

stanu wojennego zawieszono działalność. Zarząd Oddziału Płockiego SEP reaktywował statutową 

działalność dopiero w 1984 roku. Zorganizowano trzy nowe koła SEP: AGROMET w Sklęczkach koło 

Kutna, MAPRO w Płocku, MUSI w Płocku. W tym okresie aktywnie pracujący, wiceprezes Oddziału, 

mgr inż. Janusz Bojanowski i sekretarz mgr inż. Józef Wereda, zorganizowali szereg interesujących 

odczytów, np. referat nt. ,,Rozwój sieci SN zapewniającej wymaganą ciągłość zasilania odbiorców 

przemysłowo-rolnych”. 

Były to jednak czasy strategicznych zmian w zarządzaniu gospodarką narodową, tj. przejścia 

od systemu centralnego sterowania do wdrażania zasad gospodarki rynkowej w związku z czym 

liczebność członków stowarzyszenia ustawicznie malała. Szczególnie dotkliwe zmiany w liczebności 

nastąpiły w końcówce tego dziesięciolecia, gdyż jeszcze w 1986 roku do płockiego Oddziału SEP 

należało 428 członków i działały dwie sekcje tematyczne: Sekcja Energetyczna  z przewodniczącym 

Jerzym Rynkiewiczem i Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych z przewodniczącym Edwardem 

Majewskim. W Sekcji Energetycznej funkcjonowały Koła Zakładowe z następującymi 

przewodniczącymi Kół: w Zakładzie Energetycznym Płock z Zdzisławem Ptakiem, w Rejonie 

Energetycznym Płock - Alicją Krzywkowską, w Służbach technicznych ZE Płock - Elżbietą Bonisławską 

i ZWSE Oddział Płock - Ludwikiem Dłuźnikiem. W sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych koła 

zakładowe z następującymi przewodniczącymi: przy MZRiP– Ryszardem Dądzikiem, przy PERN 

Markiem Karpińskim, przy Fabryce Maszyn - Michałem Poleszakiem, przy Płockim Kombinacie 

Budowlanym - Eugeniuszem Fabisiakiem, przy Filii PW w Płocku - Bogdanem Jasińskim, przy 

Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacyjnym  Markiem Trzaska, przy PPiMUE Elektromontaż Oddział 

w Płocku - Edwardem Majewskim, przy Międzywojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów w 

 Płocku - Piotrem Przedpełskim. 

Od roku 1990 wraz ze spadkiem ilości członków SEP spadło zainteresowanie pracą społeczną. Zarząd 

Oddziału Płockiego SEP wyszedł naprzeciw żądaniom członków oddziału wprowadził około 25 osób 

do pracy zarobkowej w Zespole Usług Technicznych przy NOT, zorganizował Oddziałową Grupę 

Rzeczoznawstwa SEP. Przeprowadzono typowanie i opiniowanie doświadczonych członków SEP na 

specjalistów. 25 osób uzyskało uprawnienia specjalistów i 2 osoby rzeczoznawców (mgr inż. Janusz 

Bojanowski i mgr inż. Jerzy Rynkiewicz). Kierownikiem Oddziałowej Grupy Rzeczoznawstwa został inż. 

Jerzy Krotowicz. Ze względu na brak zleceń prac projektowych, pomiarowych i ekspertyz, 

przedsięwzięcie to jednak nie przyniosło spodziewanych efektów. Procesy restrukturyzacji i likwidacji 

zakładów przemysłowych spowodowały w latach dziewięćdziesiątych rozwiązywanie się kół 

zakładowych SEP. W tym okresie za aktywną pracę społeczną w oddziale wyróżnić należy kolegów: 



15 
 

inż. Stanisława Chylińskiego, mgr inż. Jerzego Kollocha, mgr inż. Edmunda Michalskiego, Waldemara 

Olenderka, inż. Tadeusz Rembeckiego, mgr inż. Józefa Weredę, mgr inż. Mieczysława Gospodarza, 

inż. Wiesława Tokarskiego oraz Zbigniewa Wilickiego. 

W ramach pracy społecznej (czynów społecznych) członkowie Płockiego Oddziału SEP poza 

wspomnianym projektem oświetlenia promenady spacerowej nad Wisłą, wykonali projekt 

modernizacji instalacji elektrycznej TNP wraz z nadzorem inspektorskim nad wykonawstwem. 

Liczącym się również osiągnięciem o szerszym zakresie było wydanie w 1998 roku opracowania 

monograficznego dotyczącego płockiego Zakładu Energetycznego i Oddziału SEP w latach 1894-1996 

pt. „Historia i współczesność elektroenergetyki na Mazowszu Płockim”. 

Działalność Płockiego Oddziału SEP w XXI wieku 

XXI wiek w działalności Płockiego Oddziału SEP jest ścisłe związane ze środowiskiem zakładu 

energetycznego i firm współpracujących, które aktywnie wspierały działalność  Płockiego Oddziału  

SEP, w tym przez dwóch członków wspierających ZEPS.A. i PIU Wereszczyński. W 2001 roku 

obchodziliśmy 55 lat działalności oddziału, a zarząd oddziału działałwówczas w składzie:  

Prezes – kol. Zbigniew Wilicki, Wiceprezesi: kol. Józef Wereda i kol. Edmund Michalski oraz kol. 

Wiesław Tokarski, Stefan Kot, Tadeusz Rembecki, Józef Nowicki i kol. Alicja Włodarczyk.  Działały 

wówczas Koła SEP Oddziału Płockiego przy siedzibie ZEP S.A. i jego spółkach oraz przy firmach: 

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągu Naftowego (PERN), PIU Wereszczyński, PPW „OPTIMAL”, 

„ELEKTROBUDOWA”, a także Koło Terenowe w Gostyninie i Koło Seniorów. 

Na XVIII Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału Płockiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich 

w dniu 11 marca 2002 na kadencję 2002-2006 został wybrany Zarząd Oddziału w składzie: 

kol. Mariusz Pawlak – Prezes Zarządu oraz kol. Tomasz Duch, Bogusław Grzelak, Rafał Hyrzyński, 

Zbigniew Wilicki, Edmund Michalski, Wiesław Tokarski, Stefan Kot, Edward Majewski. Z wydarzeń 

godnych podkreślenia w tej kadencji warto wspomnieć m.in.o organizacji VII-ej Rady Prezesów całego 

stowarzyszenia z uczestnictwem Prezesów Oddziałów SEP z całej Polski. Uroczystość  została 

zorganizowana w Dębowe Górze k/Płocka w dniach 4-5 czerwiec 2004 roku i wzięło w niej udział 

łącznie 42 uczestników, w tym 36 Prezesów Oddziałów, Prezes Zarządu Głównego SEP Stanisław 

Bolkowski oraz 5 dodatkowych gości. 
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Na XIX Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału Płockiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich 

w dniu 24 marca 2006 na kadencję 2006-2010 został wybrany 7 osobowy Zarząd Oddziału w składzie: 

kol. Mariusz Pawlak – Prezes Zarządu, kol. Tomasz Duch, Bogusław Grzelak, Marcin Maćkowiak, 

Zbigniew Wilicki, Stanisław Ćwirko-Godycki, Krystyna Żaglewska. W trakcie kadencji jednymi 

z ważniejszych wydarzeń było m.in. zawarcie nowego Porozumienia Oddziałów SEP w sprawie 

wspólnej działalności rzeczoznawczej oraz zasad zarządzania Izbą Rzeczoznawców SEP  

– Ośrodkiem Rzeczoznawstwa w Warszawie, a także powołanie Rady Nadzorczej ds. Oddziałowej 

Komisji Kwalifikacyjnej w składzie: kol. Bogusław Grzelak – Przewodniczący; kol. Dariusz Tumiel 

i kol. Edyta Górecka. 

Wartym podkreślenia jest udział w organizacji, zainicjowanych przez NOT Jednostkę Terenową 

w Płocku, we współpracy z Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Pożarnictwa,  VII Płockich Dni 

Techniki, które odbyły się  w dniach 24-25 września 2009 roku. 

 

Wśród uczestników spotkania i prowadzących jego przebieg był również kolega Jacek Szpotański, 

były Prezes naszego stowarzyszenia. 
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Uczestniczyli również w Płockich Dniach Techniki parlamentarzyści oraz przedstawiciele samorządu 

i firmy wykonawcze oraz producenci sprzętu. 

Na XX Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału Płockiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich 

na kadencję 2010 – 2014, zgodnie ze statutem, zostały wybrane władze oddziału w postaci: zarząd, 

komisja rewizyjna oraz sąd koleżeński. Skład Zarządu Oddziału przedstawiał się następująco: 

kol. Bogusław Grzelak– Prezes Zarządu, kol. Tomasz Duch, Mariusz Pawlak, Zbigniew Wilicki, Marcin 

Maćkowiak, Stanisław Ćwirko-Godycki, Stanisław Kot, Krystyna Żaglewska, Edyta Górecka.  W trakcie 

tej kadencji m. in. w dniach 25- 27 czerwca 2010 roku w Katowicach odbył się XXXV Walny Zjazd 

Delegatów SEP zwołany Uchwałą z dnia 23 lipca 2009 r. nr 145-2006/2010 Zarządu Głównego SEP, 

gdzie zgodnie z przyjętym w Stowarzyszeniu parytetem, ze strony oddziału w obradach uczestniczył 

Prezes Zarządu.  W 2011 roku na terenie PIU Wereszczyński odbył się, zorganizowany przez Oddział 

Płocki, piknik z okazji 65-lecia Oddziału, w którym uczestniczyły również osoby spoza naszego 

Oddziału, w tym z Zarządu Głównego SEP. W ramach szkolenia i zaznajomienia się z nowymi trendami 

w sprzęcie elektroenergetycznym w roku 2011 członkowie Oddziału  uczestniczyli w spotkaniu  

i wycieczce do firmy Apator w Toruniu . 

W dniu 30 października 2014 roku odbyło się spotkanie Zarządu Głównego z Zarządem Płockiego 

Oddziału SEP oraz pobliskich Oddziałów: Toruńskiego, Włocławskiego Warszawskiego oraz 

Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie, – którego celem była głownie wymiana 

wzajemnych doświadczeń prowadzonej działalności. 

Tradycją w oddziale jest coroczna organizacja spotkań noworocznych, w których uczestniczą również 

zaproszone osoby z  sąsiednich oddziałówm.in.  toruńskiego, warszawskiego,  ciechanowskiego oraz 

inni zaproszenie goście m.in. kol. Jacek Szyke, związany zarówno z Oddziałem Płockim SEP  

jak i płocką energetyką, w której pracował na stanowisku Głównego Inżyniera oraz dyrektora  Zakładu 

Energetycznego Płock. 
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W dniu 7 lutego 2014 odbyło się XXI Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału, na którym wybrano 

nowe władze Oddziału bieżącej kadencji 2014-2018:  Zarząd, Komisję rewizyjną oraz Sąd koleżeński. 

Jednocześnie  Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę działalność oraz wieloletnie sprawowanie 

funkcji Prezesa  podjęło uchwałę o nadaniu godności Prezesa Honorowego Oddziału Płockiego SEP 

kol. Józefowi Wereda, który pełnił funkcje Prezesa Oddziału Mazowieckiego SEP w latach 1973-1977 

(dawna nazwa oddziału płockiego) oraz Prezesa Oddziału Płockiego w latach 1990-1998 przez dwie 

kolejne kadencje. Wyróżniał się  wieloletnią działalnością w Oddziale i Zarządzie Oddziału, jako 

nauczyciel i wychowawca licznych pokoleń elektryków.  

Współpraca z Naczelną Organizacją Techniczną, Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów 

Budownictwa i innymi stowarzyszeniami. 

  

Pracownicy energetyki płockiej i SEP już od początku istnienia NOT, czyli od 1946 roku brali czynny 
udział w organizacji. W dowód uznania do I Zarządu NOT,  w 1950 r. zostali wybrani: inż. Jerzy 
Cybulski – wiceprezes, inż. Wiktor Maślik - sekretarz. 

W latach pięćdziesiątych w pracach oddziału aktywnie uczestniczył mgr inż: Stanisław Jeremicz. który 
jest wpisany do księgi pamiątkowej NOT, pośród dziewięciu działaczy z innych stowarzyszeń. 

W latach sześćdziesiątych członkiem Zarządu NOT w Płocku był mgr inż. Ryszard Jędrzejewski, 
a w komisji rewizyjnej pracował inż. Jerzy Szpura. 

W latach siedemdziesiątych, w komitecie budowy Domu Technika pracował inż. Aleksander Janio  
- Główny Inżynier ZE Płock. W prezydium byli również: mgr inż. Józef Wereda i dr inż. Jacek Szyke.  
Komitet ds. Energetyki przy NOT tworzyli: mgr inż. Jerzy Rynkiewicz - wiceprzewodniczący 
i mgr inż. Jerzy Franczak, Komisję Ochrony Środowiska - inż. Ireneusz Suliński, a Komisję Historyczną 
inż. Jerzy Szpura. 

W latach osiemdziesiątych działalność NOT wspierali: dr inż. Jacek Szyke- wiceprezes mgr inż. Jerzy 
Rynkiewicz - wiceprzewodniczący zespołu weryfikującego specjalistów do pracy w zespole Usług 
Technicznych,  inż. Jerzy Szpura - Komisja Historyczna, Jacek Dynaburski - Komisja Rewizyjna, mgr inż. 
Józef Wereda - Komisja Organizacyjna  i Odznaczeń, Zbigniew Wilicki - członek Rady. Wielu kolegów 
pracowało w Klubie Techniki i Racjonalizacji. Nadmienić należy, że inż. Edmund Miecznikowski w roku 
1986 został mistrzem racjonalizacji woj. płockiego w grupie pracowników inżynieryjno-technicznych 
i wyróżniono go w ogólnopolskim współzawodnictwie o tytuł Mistrza Racjonalizacji 1986 roku. 

W latach dziewięćdziesiątych w NOT pracowali: mgr inż. Józef Wereda i Zbigniew Wilicki - członkowie 
Rady. Za pracę społeczną ośmiu pracowników Energetyki zostało odznaczonych Honorowymi 
Odznakami NOT. 

XXI wiek również charakteryzuje się wzajemną współpracą między organizacjami m.in. zostało 
zawarte porozumienia na mocy którego FS-NOT w Płocku przeprowadza szkolenia dla członków 
Mazowieckiej Izby Budowlanej, a w szkoleniach tych mogą również uczestniczyć bezpłatnie 
członkowie Oddziału Płockiego SEP. Jak już wcześniej wspomniano, w  2009 roku zostały 
zorganizowane przez NOT Jednostkę Terenową w Płocku we współpracy z Oddziałem Płockim SEP 
oraz Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Pożarnictwa VII Płockie Dni Techniki. Jesteśmy 
zapraszani na okolicznościowe spotkania organizowane przez NOT w Płocku, a dyrektor NOT w 
Płocku jest częstym gościem spotkań organizowanych przez nasz Oddział. 
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VI. Kalendarium Oddziału 

 

1946 Zorganizowanie przez elektryków Zjednoczenia Energetycznego i Cukrowni Mazowieckich 
 - Koła SEP oraz uzyskanie uprawnień Oddziału Mazowieckiego, którego pierwszym 
 prezesem zostaje kol. inż. Jerzy Cybulski 

1958 Powołanie przy Oddziale Komisji Egzaminacyjnej sprawdzającej kwalifikacje elektryków  
i nadającej odpowiednie uprawnienia 

1959 Oddział pozyskał I-go członka zbiorowego - Zakład Energetyczny Płock 
1966 Zorganizowano i utworzono terenowe Koła SEP w Ostrołęce, Elektromontażu, 

 Przedsiębiorstwie  Eksploatacji Rurociągu Naftowego "Przyjaźń" (PERN) oraz Mazowieckich 
 Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych  (MZRiP) 

1974 Powołanie nowych Kół SEP w Rejonach Energetycznych Zakładu Energetycznego Płock 
1977 Zmiana nazwy Oddziału z Oddziału Mazowieckiego na Oddział Płocki z terenem działania 

 nowopowstałego województwa płockiego - Uchwała nr12/76 Zarządu Głównego SEP 
1978 Pierwsze Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Płockiego 
1978 Przekazanie Koła SEP w RE Sochaczew do Oddziału Łódzkiego oraz przejęcie Koła 

 Terenowego Kutno do Oddziału Płockiego 
1978 Zorganizowanie i powołanie Kół w RE Kutno, FMŻ Płock oraz Zakładach Wytwórczych 

 Maszyn Elektrycznych i Transformatorów „EMIT”  w Żychlinie 
1979 Przyznanie przez Zarząd Główny SEP „Złotej Odznaki Honorowej SEP” Zakładowi 

 Energetycznemu Płock – za krzewienie idei działalności Stowarzyszenia oraz poważne 
 osiągnięcia w zakresie rozwoju energetyki 

1979 Organizacja i powołanie Koła SEP w Zakładach Sprzętu Oświetleniowego „POLAM”  
w Gostyninie  

1979 Zorganizowanie i powołanie Koła SEP przy Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacji  
w Płocku 

1979 Zorganizowanie i powołanie Koła SEP w Zakładach Metalurgicznych Przemysłu Maszyn 
Rolniczych „AGROMET” w Kutnie 

1979 Przekazanie Koła SEP z terenu województwa ostrołęckiego do Oddziału Warszawskiego SEP 
1980 Zorganizowanie i powołanie Koła SEP w Biurze Projektowym Mazowieckich Zakładów 

 Rafineryjnych i Petrochemicznych  MZRiP w Płocku 
1980 Udział Członków Oddziału w Płockich Dniach Techniki 
1981 Zawieszenie działalności związane z wprowadzonym „Stanem Wojennym” 
1982 „List Okólny” Zarządu Głównego SEP określający wymagane zezwolenia do reaktywowania 

 działalności Oddziałów i Kół SEP w warunkach stanu wojennego 
1983 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Płockiego w związku z odejściem 

 Prezesa Zarządu Oddziału  dr.inż. Jacka Szyke do pracy w Elektrowni Cieplnej Siekierki 
 w Warszawie 

1984 XIII Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału 
1986 Rekrutacja specjalistów i rzeczoznawców dla zorganizowania  Oddziałowej Grupy Izby 

 Rzeczoznawców SEP 
1987 XIV Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału 
1987 Spotkanie Prezesa Zarządu Głównego z Prezesami Oddziałów na terenie działania Oddziału 

 Płockiego w Miałkówku 
1988 Rejestracja Oddziałowej Grupy Rzeczoznawców SEP z Przewodniczącym Grupy  

kol. inż. Jerzym Kotowiczem 
1990 XV Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału 
1990 Rozwiązanie Kół w następujących instytucjach: Płocki Kombinat Budowlany, FMŻ, 

 Mazowieckie Biuro Projektowe „MARPO”. Rezygnacja  z członkostwa zbiorowego: 
 ZE Płock, „EMIT” Żychlin i „MIFLEX” Kutno 
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1990 Rozwiązanie Oddziałowej Grupy Rzeczoznawców z powodu braku zleceń 
1990 Organizacja i powołanie Koła Terenowego SEP z byłych członków Kół:  PKP, FMŻ,  

Elektromontażu i „MAPRO” 
1994 XVI Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału 
1995  Podjęcie decyzji o organizacji 50-lecia Oddziału z inicjatywy Koła Emerytów 
1996 Powołanie zespołu redakcyjnego do opracowania monografii Oddziału Płockiego 

 w składzie”: Ryszard Jędrzejewski, Jerzy Szpura, Józef Wereda oraz Jacek Szyke  
– jako recenzent 

1996 Podpisanie deklaracji członka wspierającego SEP przez Zakład Energetyczny Płock S.A. 
1996 Ustalenie terminu obchodów Jubileuszu 50-lecia Oddziału na 29.11.1996 
1996 Jubileuszowe spotkanie Delegatów Oddziału Płockiego SEP, w którym brało udział 

 43 delegatów Kół i 14 zaproszonych gości 
1997 Zebranie Zarządu Oddziału z Prezesami Kół w Rejonie Energetycznym Sierpc, na którym 

 podsumowano obchody Jubileuszu oraz omówiono nowy Statut Stowarzyszenia 
1997 Zebranie Koła Terenowego i wybór nowego Przewodniczącego kol. Piotra Przepałkowskiego 
1997 Szkolenie i odczyt mgr inż. Jerzego Rynkiewicza n/t „Uziemiania punktu zerowego sieci SN 

 przez rezystor” 
1998 XVII Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału w ramach, którego delegatami na WZD SEP 

w Krakowie wybrano Stefana Kota i Zbigniewa Wilickiego 
1998  Odczyt w zakresie techniki i technologii współczesnych ogniw akumulatorowych 

 i prezentacja wyrobów firmy „HOPPECKE”  
1998 Odczyt i prezentacja osprzętu AS-GI Sigma firmy „EIDA”  
1998 Powołanie Komisji ds. oceny współzawodnictwa Kół  
1998 Spotkanie Świąteczno-Noworoczne  Koła Seniorów 
1999 Zgłoszenie inicjatywy organizacji Koła SEP przy „Elektrobudowie” przez kol. Jadwigę 

 Sosnowską 
1999 Ogłoszenie wyników współzawodnictwa Kół za 1998 rok; I-sze miejsce Koło przy RE Sierpc, 

II-gi Koło przy RE Kutno, III-cie Koło przy RE Gostynin. 
1999 Przyjęcie 7 nowych członków SEP z firmy „WERESZCZYŃSKI” w Płocku 
1999 Zebranie organizacyjne nowo utworzonego Koła SEP przy PIU „Wereszczyński” w Płocku, 

 na którym wybrano Zarząd Koła, z Prezesem kol. Tomaszem Duchem 
1999 Uroczyste zebranie Koła Seniorów, na którym z okazji 50 lat przynależności do SEP 

kol. Jerzego Szpury i kol. Mieczysława Żeberkiewicza, złożono gratulacje oraz wręczono 
pamiątkowe albumy 

2000 Przyjęcie 9 nowych członków SEP z „ELEKTROBUDOWY” Katowice Oddział w Płocku 
2000 Zebranie organizacyjne nowo utworzonego Koła SEO przy „ELEKTROBUDOWIE” w Płocku, 

 na którym wybrano Zarząd Koła z Prezesem kol. Piotrem Bartusiem 
2000 Zebranie organizacyjne nowo utworzonego Koła SEP przy PPW „OPTIMAL” – Wojciech 

 Koziczyński, na którym wybrano Zarząd Koła. Prezesem został kol. Stanisław Ołdak 
2001 Na zebraniu Zarządu z Prezesami Kół – na wniosek Koła Seniorów, Zarząd postanowił 

 zorganizować spotkanie wszystkich członków Stowarzyszenia z okazji 55-lecia istnienia 
 Oddziału, w miesiącu październiku 2001 

2001 Śmierć kol. Jerzego Szpury – członka SEP od 1949 roku, Prezes Oddziału Płockiego SEP 
 w latach 1084-1987, Członka Komisji Historycznej NOT w Płocku 

2001 Tragiczna śmierć w wypadku samochodowym kol. Zdzisława Ptaka - Prezesa Zarządu 
 Zakładu Energetycznego Płock SA, który przez wiele lat aktywnie wspierał działalność 
 Stowarzyszenia i Oddziału Płockiego SEP 
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2001 Obchody „JUBILEUSZU 55-lecia istnienia Oddziału Płockiego SEP”  w ośrodku szkoleniowym 
 Grupy Kapitałowej ZEP SA w Dębowej Górze 

2002 XVIII Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału oraz wybór nowych władz. Prezesem został 
 powołany kol. Mariusz Pawlak 

2002 Udział w Radzie Prezesów SEP w Kiekrzu k/Poznania nowego Prezesa Oddziału  Mariusza 
  Pawlaka i byłego Prezesa Zbigniewa Wilickiego 

2004  VII Rady Prezesów SEP w Dębowe Górze k/Płocka 
2005 Integracyjne spotkanie członków Oddziału w Dębowej Górze  
2006 IX Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału 
2006 Uroczyste wręczenie Złotej Honorowej Odznaki SEP dla członka wspierającego  

PIU „Wereszczyński” 
2006 Uroczyste obchody Jubileuszu 60-lecia Płockiego Oddziału SEP, w którym wziął udział Prezes 

 SEP kol. Jerzy Barglik oraz Sekretarz Generalny SEP kol. Jolanta Anderska 
2009 Płockie Dni Techniki  24-25 września 2009 roku 
2010  XX Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału 
2011 Piknik z okazji 65-lecia Oddziału na terenie PIU Wereszczyński 
2014  Spotkanie Zarządu Głównego z Zarządem Płockiego Oddziału SEP oraz pobliskich Oddziałów 
2014 XI Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału, na którym nadano tytuł honorowego Prezesa 

 Oddziału kol. Józefowi Weredzie 
2016 70 lecie Płockiego Oddziału SEP 
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VII. Prezesi Zarządu Oddziału Mazowieckiego, a następnie Płockiego Oddziału SEP 

 
 

1946 - 1950 - inż. Jerzy Cybulski 
1950 - 1951 - Zbigniew Sałaciński 
1952 - 1953 - inż. Tadeusz Dzierzecki 
1954 - 1964 - inż. Stanisław Jeremicz 
1965 - 1972  - mgr inż. Ryszard Jędrzejewski 
1972 - 1973  - Henryk Wodnicki 
1973 - 1977  - mgr inż. Józef Wereda  
1978 - 1984  - dr inż. Jacek Szyke 
1984 - 1987  - inż. Jerzy Szpura 
1988 - 1990  - mgr inż. Marek Karpiński  
1990 - 1998 - mgr inż. Józef Wereda 
1998 - 2002 - Zbigniew Wilicki 
2002 - 2010 - mgr inż. Mariusz Pawlak 
2010 - 2014 - mgr inż. Bogusław Grzelak 
2014 -   - mgr inż. Mariusz Pawlak 
 
 

VIII. Skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego kadencji 2014-2018 

   

Zarząd 

1. kol. Mariusz Pawlak  - Prezes Zarządu 
2. kol. Tomasz Duch  - Wiceprezes 
3. kol. Bogusław Grzelak  - Wiceprezes 
4. kol. Edyta Górecka  - Sekretarz 
5. kol. Krystyna Żaglewska  - Skarbnik 
6. kol. Zbigniew Wilicki  - Członek Zarządu 
7. kol. Marcin Maćkowiak  - Członek Zarządu 
8. kol. Stanisław Ćwirko-Godycki - Członek Zarządu 
9. kol. Stefan Kot   - Członek Zarządu 
10. kol. Michał Gapiński  - Członek Zarządu 
 

Komisja Rewizyjna 

1. kol. Mariusz Laskowski  - Przewodniczący 
2. kol. Krzysztof Bawtrol  - Z-ca Przewodniczącego 
3. kol. Marcin Rajkowski  - Członek 
 

Sąd koleżeński 

1. kol. Lucjan Błażejewski  - Przewodniczący 
2. kol. Józef Wereda  - Członek 
3. kol. Tadeusz Zalewski  - Członek 
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Z działania Komisji Kwalifikacyjnej Oddziału 

 

Od początku istnienia Oddziału Płockiego SEP z działalnością oddziału jest związana Komisja 

Kwalifikacyjna, która przeprowadza szkolenia i egzaminy branżowe związane z elektryką 

m. in. egzaminy kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i dozoru, jak również w poprzednich latach na 

uprawnienia pomiarowe. Działalność Komisji Kwalifikacyjnej trwa nieprzerwanie, a obecnie jest 

powoływana na wniosek Zarządu Oddziału przez Prezesa URE na podstawie stosownej decyzji. 

Decyzją Nr OGD-60-69(4)/2014/260/BB z dnia 02.07.2014 roku nastąpiło powołanie obecnie 

funkcjonujące jKomisji Kwalifikacyjnej nr 260 z Przewodniczącym kol. Stanisławem Ćwirko-Godyckim. 

W poprzednich latach, począwszy od końca lat pięćdziesiątych, długoletnim przewodniczącym 

Komisji Kwalifikacyjnej był kol. Mieczysław Gospodarz. Poniżej zdjęcia z uroczystego spotkania, które 

odbyło się w 2008 roku z okazji 50-lecia działalności w Komisji Kwalifikacyjnej, na którym kol. 

 Mieczysław Gospodarz w dowód uznania za długoletnią pracę został wyróżniony medalem 

im. M.Pożaryskiego. 
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IX. Wykaz odznaczonych Członków Oddziału 

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich od początku swego istnienia przyczynia się do rozwoju polskiego 

przemysłu i polskiej myśli technicznej związanej z szeroko rozumianą elektryką.  W swoich szeregach 

mieliśmy i mamy wybitnych działaczy, którzy mają szczególny wkład w troskę o postęp polskiej 

elektryki. Aby uhonorować te wybitne osobowości, Stowarzyszenie Elektryków Polskich ustanowiło 

kilka wyróżnień przyznawanych ludziom, którzy znacząco przyczynili się do rozwoju SEP i elektryki. 

Wśród wyróżnień i medali znajdują się: 

ODZNAKI HONOROWE: srebrna, złota i szafirowa 

 

MEDALE PAMIĄTKOWE:  im. prof. STANISŁAWA FRYZE; im. prof. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO; 

im. prof.. ALFONSA HOFFMANNA; im. prof. ROMANA PODOSKIEGO; im. prof. MIECZYSŁAWA 

POŻARYSKIEGO; im. Inż. KAZIMIERZA SZPOTAŃSKIEGO; im. Inż. MICHAŁA DOLIWO-

DOBROWOLSKIEGO; im. prof. WŁODZIMIERZA KRUKOWSKIEGO; im. prof. JANA OBRĄPALSKIEGO;   

90-lecia SEP; PREZESA SEP;  

 

GODNOŚĆ: CZŁONKA HONOROWEGO SEP i  ZASŁUŻONEGO SENIORA SEP 

 

Wśród członków Oddziału Płockiego SEP są również wybitni działacze, którzy zostali nagrodzeni ww. 

odznaczeniami.  

Wykaz członków Płockiego Oddziału SEP, którym nadano poszczególne wyróżnienia. 

Odznaczeni „Złotymi Honorowymi Odznakami” SEP: 

Lucjan Błażejewski, Kazimierz Borkowski, Władysław Byszewski, Anna Czarnomska, Mieczysław 

Gospodarz, Bogusław Grzelak, Stanisław Jeremicz, Ryszard Jędrzejewski, Marek Karpiński, Edmund 

Michalski, Wiesław Nyckowski, Mariusz Pawlak, Ewa Stępień, Jerzy Szpura, Józef Wereda, Grzegorz 



26 
 

Wereszczyński, Stanisław Wilicki, Zbigniew Wilicki, Henryk Wodnicki, Waldemar Wyrzykowski, 

Tadeusz Zalewski, Krystyna Żaglewska oraz PIU „Wereszczyński” i ZEP Dystrybucja Zachód Sp. z o.o. 

 

Odznaczeni „Srebrnymi Honorowymi Odznakami” SEP: 

Jan Antczak, Kazimierz Badowski, Stanisław Baryła, Janusz Bojanowski, Kazimierz Borowski, 

Franciszek Chojnacki, Stanisław Chyliński, Tomasz Duch, Jacek Dynaburski, Władysław Dziadosz, 

Bronisław Dzięcielski, Jerzy Franczak, Lech Gajewski, Michał Gapiński, Mieczysław Gospodarz, Edyta 

Górecka, Piotr Grey, Tadeusz Gutowski, Damian Jakubiak, Ryszard Jędrzejewski, Marek Karpiński, 

Stefan Kot, Henryk Kowalewski, Stanisław Kozera, Jan Kruk, Mariusz Laskowski, Marcin Maćkowiak, 

Bogdan Majewski, Edmund Michalski, Zbigniew Moroz, Wiesław Nyckowski, Janusz Obszyński, 

Marian Pacałowski, Kazimierz Patyna, Jerzy Pawłowicz, Michał Poleszak, Mariusz Portalski, Piotr 

Przepałkowski, Zdzisław Ptak, Jerzy Rynkiewicz, Jerzy Stępień, Ireneusz Suliński, Jerzy Szpura, Jacek 

Szyke, Jan Tarłowski, Wiesław Tokarski, Józef Wereda, Henryk Wodnicki, Piotr Woroncow, Zbigniew 

Zdziemborski, Mieczysław Żeberkiewicz, Zbigniew Żurawski. 

Wyróżnieni Medalami Honorowymi: 

90-lecia SEP: Józef Wereda, Zbigniew Wilicki, Marek Karpiński, Tomasz Duch, Mariusz Pawlak oraz 

ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Płocku i PIU „Wereszczyński”. 

im. M.Pożaryskiego: Zbigniew Wilicki, Mieczysław Gospodarz, Bogusław Grzelak. 

im. prof.M.Doliwo-Dobrowolskiego: Oddział Płocki SEP 
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X. Zasady Etycznego Postępowania Członków SEP 

 

Członkowie Stowarzyszenia Elektryków Polskich, świadomi znaczenia różnych dziedzin elektryki 

i dziedzin pokrewnych oraz ich wpływu na jakość życia, rozwój gospodarki i ochronę środowiska 

naturalnego, biorąc osobistą odpowiedzialność za skutki swej działalności wobec kolegów, 

współpracowników i społeczeństwa, zobowiązują się w szczególności: 

 

1. Wykorzystywać swą wiedzę i umiejętności dla powiększania dobrobytu społeczeństwa, tworząc 

 dobra materialne, rozwijając naukę, kulturę i inne wartości wyższego rzędu. 

2. Wywiązywać się ze swych obowiązków, w tym również w stosunku do stowarzyszenia, którego 

 są dobrowolnymi członkami. 

3. Przestrzegać, aby podejmowane decyzje spełniały wymogi bezpieczeństwa, zdrowia i dobra 

 publicznego, a także ujawniać czynniki mogące zagrażać społeczeństwu lub środowisku 

 naturalnemu. 

4. Umacniać autorytet zawodu i stowarzyszenia poprzez wysoki poziom wykonywanej pracy, cenić 

 swą godność osobistą i bezinteresowność, odrzucać nepotyzm, interesowność i przekupstwo 

 w każdej formie. 

5. Nie ulegać wpływom lub naciskom zewnętrznym, przeciwstawiać się wadliwym koncepcjom oraz 

 realizacji złych rozwiązań technicznych i błędnych decyzji gospodarczych. 

6. Podnosić swe umiejętności zawodowe i podejmować prace stosownie do posiadanych 

 kwalifikacji, wiedzy fachowej i doświadczenia. 

7. Sprawdzać i opiniować rzetelnie rozwiązania techniczne, przyjmować uwagi krytyczne, uznawać 

 i poprawiać zaistniałe błędy. 

8. Sprawiedliwie i obiektywnie oceniać każdą pracę, także kolegów i podwładnych, nie przypisując 

 sobie cudzych osiągnięć i zasług. 

9. Dbać o wysoki poziom kultury i etyki w życiu codziennym w wypowiedziach, artykułach 

 i korespondencji. 

10. Stwarzać atmosferę koleżeńskiej współpracy, szanować przełożonych, kolegów 

 i współpracowników, niezależnie od ich przekonań czy też pozycji społecznej, pomagać 

 im w zawodowym rozwoju i wspierać ich w postępowaniu zgodnym z zasadami etycznego. 

 
i 

                                                           
W opracowaniu poza źródłami wykazanymi w przypisach wykorzystano m.in. materiały ze źródeł: 

1. J. Szyke – O Energetyce z Sentymentem 2009 
2. W. Serafimowicz, B. Trębala – Z dziejów budownictwa w Płocku.  2008 
3. SEP Oddział Płocki - 55 kat na Mazowszu Płockim 1946-2001  
4. SEP Oddział Płocki - 50 lat SEP na Mazowszu 1946-1996 
5. T. Malinowski – 95 lecie działalności SEP 1919-2014 
6. Praca zbiorowa - Historia i współczesność elektroenergetyki na Mazowszu Płockim 
7. TNP – Problemy Energetyki Płockiej 1978 
8. E. Górecka – Zakład Energetyczny Płock  1927-1985 , praca dyplomowa 2007 

 
 

OPRACOWAŁ: BOGUSŁAW GRZELAK 


