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Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, 

rozpoczął sie już drugi miesiąc tego roku, w którym to miesiącu 

często w czasach "przedcowidowych" mięliśmy tradycyjny "Bal elek-

tryka". Miłe integracyjne spotkanie, wesołe wejście w kolejny rok. 

Już w styczniu napływały do kół zapytania, czy w tym roku uda się 

nam zorganizować bal. Pragnę w tym miejscu  i czasie poinformo-

wać, że będziemy robili wszystko, aby bal się odbył jeżeli warunki 

pandemiczne na to pozwolą. Oczywiście teraz w okresie kolejnego 

szczytu pandemii jest to niemożliwe. Będziemy obserwować rozwój 

sytuacji, aby podjąć w stosownym czasie decyzję. Mamy tego świa-

domość, że dbałość o bezpieczeństwo jest tu kluczowe dla wyboru 

terminu. Pragnę ponadto poinformować, że w tym roku mija ka-

dencja zarządu SEP ( ten centralny),  oraz wszystkich zarządów od-

działowych. Wybory odbędą się kolejno w kołach (I kwartał) w na-

szym oddziale (II kwartał) oraz na szczeblu centralnym w III kwarta-

le. O szczegółach wkrótce dowiecie się w Waszych kołach. 

Serdecznie pozdrawiam 

Zenon Lenkiewicz 
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Na szczeblu 
krajowym 

Patron SEP w roku 2022 

BBJ- ważne biuro badawcze SEP 



4 
 

 

  

Patron SEP w roku 2022 

 

 

 

 

 

Dziekan GWSH Barbara Szaflarska, prof. 
Andrzej Bisztyga, Rektor GWSH Krzysztof 
Szaflarski. Kierownikowi Katedry Prawa i 
Administracji GWSH prof. Andrzejowi 
Bisztydze nadano tytuł Honorowego 
Profesora Międzynarodowego Uniwersy-
tetu Humanistyczno-Technicznego w 
Szymkencie. 
 

 

Prof. dr hab. inż. Kazimierz  Bisztyga 

 

Z inicjatywy Oddziału Krakowskiego SEP, po uzyska-
niu pozytywnej opinii Centralnej Komisji Historycz-
nej SEP, Zarząd Główny SEP ustanowił Patronem Ro-
ku 2022 prof. dr hab. inż. Kazimierza Bisztygę. W ro-
ku 2022 będziemy obchodzić 100. rocznicę urodzin 
Pana Profesora - wybitnego naukowca wdrażającego 
do przemysłu swoje rozwiązania, cenionego nauczy-
ciela akademickiego, a także aktywnego działacza 
SEP. 

 
 

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Bisztyga zajmował się między inny-

mi zagadnieniami projektowania specjalnych maszyn prądu 

stałego, takich jak: spawarki, prądnice galwanizacyjne 

i wzmacniacze elektromaszynowe. Brał udział w wielu pracach 

badawczych dla przemysłu, opracował wiele ekspertyz. Był 

promotorem 11 doktoratów, do roku 1991 prowadził ponad 

370 prac dyplomowych. Opublikował 42 prace z teorii układów 

napędowych. Napisał monografię nt. sterowania i regulacji 

silników elektrycznych, jest współautorem 2 podręczników i 4 

skryptów. Recenzował 50 rozpraw doktorskich, 13 habilitacyj-

nych oraz 11 wniosków do CK na tytuły naukowe. Do Stowa-

rzyszenia Elektryków Polskich wstąpił w roku 1950. Był aktyw-

nym działaczem SEP na szczeblu regionalnym i centralnym. W 

latach 1964-1977 był członkiem Zarządu Koła SEP nr 16 przy 

AGH, członkiem Zarządu Oddziału Krakowskiego SEP w latach 

1974-1977, przez 20 lat pełnił funkcję przewodniczącego Rady 

Nadzorczej Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP w Krakowie. Na 

szczeblu centralnym – w latach 1984-1998 – był członkiem 

i wiceprzewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej SEP. Wie-

lokrotnie przewodniczył obradom Walnych Zgromadzeń Dele-

gatów Oddziału, prowadził też obrady Walnych Zjazdów Dele-

gatów SEP. W uznaniu wybitnych zasług XXIX Walny Zjazd De-

legatów SEP w 1998 roku nadał Profesorowi godność Członka 

Honorowego SEP. 

 

 



5 
 

 

  

 

SEP- BBJ 

AGENDA SEP 
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SEP-BBJ  

 

 

                          należy do grona najstarszych 

placówek na świecie, działających w obsza-

rze oceny zgodności wyrobów elektrycz-

nych. Od początku istnienia, od 1933 r., 

działa w strukturach Stowarzyszenia Elek-

tryków Polskich jako wyodrębniona agenda 

gospodarcza. Działalność SEP-BBJ jest sze-

roko uznawana na forum międzynarodo-

wym. Biuro ziałamy w ramach wielostron-

nych porozumień jednostek certyfikujących 

i laboratoriów badawczych Laboratorium 

Badawcze wykonuje głównie badania dla 

wykazania zgodności z wymaganiami prze-

pisów prawnych dotyczących wprowadza-

nia wyrobów do obrotu i znakowania CE, w 

szczególności dyrektywy LVD i Ekoprojektu 

(2014/35/WE i 2009/125/WE). 

 

Biuro Badawcze ds. Jakości 
 

SEP-BBJ 
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Kompetencje BBJ 

 Największa krajowa jednostka oce-
ny zgodności wyrobów elek-
trycznych 

 Doświadczony personel oraz naj-
wyższe standardy sprzętu pomia-
rowego i metod badawczych 

 Akredytacja Polskiego Centrum 
Akredytacji w zakresie badań labo-
ratoryjnych i w zakresie certyfikacji 

 Uznania organizacji międzynarodo-
wych: ETICS oraz IECEE 

 Sygnatariusz międzynarodowych 
porozumień dotyczących pro-
gramów certyfikacji CCA, ENEC, 
HAR, IECEE-CB Scheme 

 Systematyczne rozszerzanie zakresu 
akredytowanej działalności w ob-
szarze badań i certyfikacji dostoso-
wanej do potrzeb rynku 

 

 

 

 

BBJ oferuje producen-
tom i dostawcom wyro-

bów elektrycznych: 

 badania według norm PN, EN, HD lub 
IEC; 

 certyfikaty według własnego schema-
tu B-BBJ; 

 certyfikaty według schematu CB 
(możliwość uzyskania innych certyfi-
katów krajowych na całym Świecie); 
certyfikaty według schematu CCA 
(możliwość uzyskania innych certyfi-
katów krajowych w całej Europie); 

 certyfikaty według schematu HAR 
(możliwość uzyskania prestiżowych, 
uznawanych w całej Europie, certyfi-
katów dla zharmonizowanych prze-
wodów elektrycznych); 

 certyfikaty innych europejskich jed-
nostek certyfikujących, z którymi BBJ 
ma dwustronne porozumienia; 
certyfikaty CE (potwierdzenie dekla-
racji zgodności producenta); 

 inspekcje fabryczne. 
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W Oddziale 
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Koło nr 5 mimo "covidowych" ograniczeń dzia-

ła dosyć aktywnie. W związku z rokiem straco-

nym w zajęciach praktycznych w formie zdal-

nej, chętni uczniowie koła "koszalińskiego 

elektronika" (członkowie SEP) pod opieką Pana 

Pawła Pietkiewicza nadrabiają zaległości z 

montażu układów elektrycznych. Umiejętności 

praktyczne w każdym zawodzie są szczególnie 

istotne. Zdalnie przez internet nie można ich 

chyba zdobyć. Mając tego świadomość, w kil-

kuosobowych zespołach członkowie koła mogę 

poćwiczyć umiejętności praktyczne. Na załą-

czonych zdjęciach  nasza młodzież ćwiczy 

"montaż oświetlenia hali produkcyjnej stero-

wanej za pomocą stycznika z samopodtrzyma-

niem" - symulacja. 

 

W uczniowskim kole nr 5 
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Parę lat temu w szkole były znacznie wieksze szanse aby 

pokazać swoje umiejętności praktyczne. 
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Czaplinek jest gminą miejsko- wiejską położoną we 
wschodniej części powiatu drawskiego, na pojezier-
zach drawskim i szczecineckim oraz na równinie 
Wałeckiej. Tereny leśnie zajmują 40% jej po-
wierzchni, a użytki rolne 40%. Siedzibą gminy jest 
miasto Czaplinek. Północną część gminy zajmuje 
Drawski Park Krajobrazowy z jeziorem Drawsko i 
rezerwatami Prosino oraz Brunatna Gleba. Obszary 
objęte ochroną w ramach Europejskiej Sieci Ekolo-
gicznej Natura 2000 zajmują znaczną część gminy. 
Gminę zamieszkuje około 12 tysięcy osób z czego w 
samym Czaplinku około 8 tysięcy. W Czaplinku znaj-
duje się prężnie działająca placówka oświatowa. 
Jest nią Zespół szkół w skład którego wchodzi Li-
ceum Ogólnokształcące, Technikum i Szkoła Bran-
żowa. W Technikum funkcjonuje popularny obecnie 
kierunek nauczania - Mechatronika.  

 

CZAPLINEK 
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Budynek Zespołu szkół w Czaplinku 

 

Inicjator projektu SEP w  Czaplinku, kolega Karol 

Bąk, pedagog, nauczyciel elektroniki na kierunku 

Mechatronika 

Dnia 18-01-22, na zaproszenie Małgorzaty Gło-

dek, dyrektor Zespołu Szkół w Czaplinku oraz pe-

dagoga Karola Bąka wziąłem udział w ciekawym 

spotkaniu z młodzieżą, nauczycielami   oraz kilko-

ma osobami  wspierającymi działalność szkoły. 

Prezentacja naszego stowarzyszenia spotkała się z 

żywym zainteresowaniem młodzieży. Budującym 

zjawiskiem jest szerokie wsparcie inicjatywy po-

wołania koła SEP w szkole jest szerokie wsparcie 

personelu o-raz byłych absolwentów szkoły którzy 

już na wstępie zadeklarowali także wstąpienie do 

tworzonego koła. Już na pierwszym spotkaniu 

określiliśmy sposób działania zgodny ze statutem 

SEP. Uzgodniono także spotkanie w najbliższych 

dniach rodzicami aby uzyskać ich wsparcie naszej 

wspólnej idei. 
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Zespół Szkół w Czaplinku 

Na zaproszenie Pana Karola Bąka w naszej szkole dla uczniów klasy I i II 
w zawodzie mechatronik zorganizowane zostało spotkanie z Prezesem 
Oddziału Koszalińskiego SEP- Panem Zenonem Lenkiewiczem. Nawią-
zanie współpracy może zaowocować powstaniem przy Szkole koła zrze-
szającego uczniów i dorosłych, dzięki któremu będzie można zdobywać 
np. uprawnienia czy realizować ciekawe projekty. W spotkaniu uczest-
niczyli: Wiceprezes Stowarzyszenia Byłych Pracowników Telczy -Pan 
Maciej Dąbrowski  Członek Stowarzyszenia- Pan Bernard Bieniecki, Na-
uczyciel praktycznej nauki zawodu z Rimastera- Pan Piotr Tylman. 
 

Informacje i zdjęcia ze strony internetowej szkoły na FB 

https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-w-Czaplinku-182631351816989/?__cft__%5b0%5d=AZWvzMQyWqjV5IEksuzStH_GDasuHI3L2kr5aKzhv3E2Yj_0gnlusrx4FDMtHbM5fJ-WdYJMOzvmOJZfzZjfEVJK8fnbeOsyJBvXgDJPu-kVHcuB6JoUTL_IbmryT5SFuIqw8C-J0mZx-Q3VfVNAgnGDWAkJkhrKDnwVjEvnsL9bWw&__tn__=-UC%2CP-y-R
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wspomnień czar 

Zakład Energetyczny Koszalin 
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          roku 1964 r. Zakład Energetyczny  Biało-

gard przeniesiono do Koszalina i zmieniono 

nazwę na Zakład Energetyczny Koszalin. Or-

ganizacyjnie teren jego działania podzielono 

na pięć rejonów sieciowych: Białogard, Draw-

sko Pomorskie, Koszalin, Szczecinek i Wałcz. 

W administracji ZE Koszalin znalazło się osiem 

elektrowni wodnych skupionych w ZEW z sie-

dzibą w Jastrowiu. W 1962 r. powołano przy 

ZE nową jednostkę organizacyjną – Samo-

dzielny Oddział Wykonawstwa Energetyczne-

go. W roku 1989 r. utworzono przedsiębior-

stwo państwowe Zakład Energetyczny Kosza-

lin, którego zakres i obszar działania nie uległy 

zmianie. W roku 1993 r. ZE Koszalin został 

skomercjalizowany. Powstał podmiot Zakład 

Energetyczny Koszalin Spółka Akcyjna. 

 

 

W 
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Prawdopodobnie pierwsze logo Zakła-

du Energetycznego Koszalin. Było chy-

ba wspólne dla energetyków w całym 

kraju .Samo pojęcie logo oczywiście 

pojawiło się później. Energetyka miała 

wspólne ministerstwo z górnictwem 

czy przemysłem maszynowym. Stąd 

alians koła zębatego z turbiną. Z elek-

trycznością kojarzy się nam obecnie 

jedynie czerwony znak "błyskawicy" . 

Pozostał  na wiele lat na tabliczkach 

ostrzegawczych urządzeń energetycz-

nych. 

 

Tu mamy już logo koszalińskiego Zakła-

du Energetycznego. Błyskawica czer-

wona oraz karatowy słup energetyczny 

wysokiego napięcia stały się symbolem 

elektryków. 

 

 

 

 

Bodaj jedyny proporczyk jaki się zachował  na którym dostrze-

gamy akcenty krajowej energetyki  oraz wspomniany wcześniej 

słup  linii NN. 

 

Wieloletni dyrektor Zakładu Energetycznego Koszalin Gustaw 

Syga ( z lewej) ze Stanisławem Radzikowskim, dyrektorem Re-

jonu Energetycznego Kołobrzeg. 
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Kolejne logo Zakladu Energetycznego Koszalin tym razem 

gdy uzyskały statut przedsiębiorstwa pań-stwowego. 

Ciągle typowa "błyskawica" występuje 

 

Logo ZE Koszali SA, już bardziej nowoczesne i niestety 

bez wieloletniej "błyskawicy" 

 

 

 

Już jako spółka akcyjna ZE Koszalin obchodził 50-lecie 

swojego istnienia. 

 

Członkowie SEP w większości pracownicy ZE Koszalin. 

 

 

ZE Koszalin SA stał się aktywnym, znaczącym  przedsię-

biorstwem  województwa koszalińskiego, następnie za-

chodniopomorskiego. 
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Maskotka ZE Koszalin SA cieszyła się powodzeniem, i 

pokawiała się często na lokalnych imprezach których 

zakład był sponsorem. 

 

Podmioty sektora elektroenergetycznego w Pol-

sce ulegały bardzo dynamicznym zmianom które 

były wynikiem kilku czynników a  głównym  z nich 

z pewnością  były działania proefektywnościowe 

ze strony właściciela (Skarbu Państwa), procesy 

koncentracji kapitałowej wynikające z trendów 

ogólnoświatowych oraz konieczność dostosowa-

nia do prawnych regulacji unijnych. Jeszcze w ro-

ku 2003 funkcjonowały w nim trzydzieści trzy 

spółki dystrybucji energii elektrycznej odpowiada-

jące w większości dawnym województwom przed 

reformą administracyjną. W spółkach tych umiej-

scowione były między innymi procesy obrotu e-

nergią elektryczną, sprzedaży energii oraz obsługi 

klienta. Kilka lat później w wyniku procesów kon-

solidacji kapitałowej i stosunkowo silnej restruk-

turyzacji funkcjonowały już cztery duże grupy e-

nergetyczne (holdingi) złożone między innymi z 

wcześniejszych 33 niezależnych spółek. Tytułem 

wstępu można podać, że w ramach struktur hol-

dingowych znajdują się obecnie między innymi 

wydzielone w formie osobnych spółek procesy 

sprzedaży i obrotu energią elektryczną oraz ob-

sługi klienta. Istotną datą jest rok 2002, kiedy to 

rozpoczął się pilotażowy projekt połączenia pięciu 

zakładów energetycznych (z 33 niezależnych za-

kładów – spółek dystrybucyjnych), które ostatecz-

nie utworzyły Koncern ENEA SA. Do spółek tych 

należały następujące zakłady: Zielonogórskie Za-

kłady Energetyczne SA, Energetyka Poznańska SA, 

Energetyka Szczecińska SA, Zakład Energetyczny 

Gorzów SA oraz Zakład Energetyczny Bydgoszcz 

SA. Dalszy proces konsolidacji dystrybutorów e-

nergii doprowadził do powstania kolejnych trzech 

koncernów dystrybucyjnych EnergiaPro Koncern 

Energetyczny SA (Wrocław), Enion SA (Kraków) 

oraz bliska nam Energa SA (siedziba w Gdańsku). 

Właśnie w skład Energa SA  wszedł Zakład Ener-

getyczny Koszalin SA. Teraz zakończył się żywot 

samodzielnego koszalińskiego zakładu. 
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Zespół opracowań i sprawozdań rocznych oraz wspomniany wcześniej "Energuś". 

Zakład Energetyczny Koszalin do 

czasu gdy nie wszedł w skład grupy 

kapitałowej ENERGA był postrzegany 

w Koszalinie jako jeden z bardziej 

widocznych i aktywnych podmiotów 

gospodarczych. Aktywność ta wi-

doczna była na wielu płaszczyznach. 

W obszarze gospodarczym ZE był 

jednym z kluczowych dla rozwoju 

miasta jako dostarczyciel ważnego 

medium ale także mecenasem sztuki, 

kultury, sportu a także lokalnego 

szpitala i hospicjum.  Ważnym ele-

mentem współpracy były okresowe 

spotkania z burmistrzami oraz wój-

tami gmin. Te relacje sprzyjały reali-

zacji inwestycji w sieć energetyczną w 

obszarze przyłączeń oraz remontu i 

modernizacji sieci . Po wejściu w 

skład grupy G8 a następnie w skład 

Energii, stopniowo ulegało to natu-

ralnym zmianom związanym z zarzą-

dzaniem w koncernie.  
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Pracownicy elektrowni Jaworzno 
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POMORZE ŚRODKOWE 

 

Elektrownia węglowa w Białogardzie 

 

 

 

 

Elektrownia Borowo 1927 

 

Elektrownia Szczecin 
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Ważniejsze etapy rozwoju 

energetyki w Polsce 
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Elektrownia w Łodzi 
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Studenci Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej (lata 50) 
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co dalej z  

atomem? 



29 
 

 

  

 

Obecnie w trzydziestu 

krajach świata, działa aż 

440 elektrowni atomo-

wych. Najwięcej energii 

elektrycznej wytwarza-

nej z elektrowni atomo-

wych powstaje w  USA, 

Francji, Chinach, Rosji, 

Kanadzie, Japonii, Ukra-

inie, Szwecji i Hiszpanii. 

 

Pierwsza na świecie elek-
trownia atomowa powstała 

w pod Moskwą w roku 
1954. Olbrzymie zaintere-
sowanie "atomem" w la-

tach 70 wywołała izraelsko-
arabska wojna. Jej skutkiem 
były olbrzymie ograniczenia 
w wydobyciu ropy naftowej 
oraz  trzykrotny wzrost cen 
ropy w roku 1973. Te zda-
rzenia spowodowały wery-
fikację spojrzenia na bez-

pieczeństwo energetyczne. 
Przykładem może tu być 
Francja ,gdzie w ciągu 25 
lat wybudowano 175 jed-
nostek atomowych odpo-
wiadających za okoła 75% 

produkcji 

Elektrownie atomowe generują na świecie 

około 10 % zapotrzebowania na energię 

elektryczną. Od wielu lat  udział jest zbliżo-

ny do tej wielkości. Pojawiły sie symptomy 

że wkrótce może się to zmienić i to za spra-

wą naszego sąsiada. Niemcy posiadają 17 

pracujących reaktorów a ich udział w miksie  

przekraczał 11%. Z końcem minionego roku 

wyłączone zostały  trzy z sześciu elektrowni. 

W roku bieżącym wyłączone zostaną kolej-

ne trzy elektrownie.  Ich łączna produkcja 

jest większa niż generacja pochodząca ze 

wszystkich paneli fotowoltaicznych.  Nie-

miecka transformacja energetyczna zakłada 

całkowite wygaszenie elektrowni opartych 

na paliwach kopalnych. Istotnym czynni-

kiem który miał wpływ na decyzje sąsiadów 

była katastrofa  elektrowni Fukushima. 

Opinia publiczna w zdecydowanej większo-

ści opowiedziała się za odejściem od ato-

mu.Rząd Olafa Scholza zakłada że do roku 

2030 , aż 80 procent energii elektrycznej w 

Niemczech będzie pochodzić  ze źródeł od-

nawialnych. 

 

 

Na siłownie atomowe oprócz Polski stawia 

wiele krajów łącznie z Japonią, która po po 

zdarzeniu w Fukushimie wyłączył aż 50 reak-

torów aby trzy lata później ponownie uru-

chomił 30 z nich.  
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TECHNIKA ŁĄCZENIOWA PRZEWODÓW  

ZACISKI SPRĘŻYNOWE 

 

       

Wynaleziony nie tak znów dawno bo w 

roku 1977 uniwersalny zacisk wyko-

rzystujący sprężynę jest obecnie świa-

towym standardem, bez którego trud-

no wyobrazić sobie nowoczesną insta-

lację elektryczną. W tej technologii 

wkrętak nie jest potrzebny. przewód 

jest bowiem dociskany przez sprężynę 

po wsunięciu w gniazdo przewodu. 

Dzięki technice łączeniowej  opartej na 

docisku sprężynowym, możliwe jest 

tworzenie połączeń odpornych na 

wstrząsy i niewymagających konser-

wacji. 

 

Zalety zacisków sprężynowych: 

 możliwość podłączania przewodów jedno-, 
wielodrutowych i linkowych o przekroju od 
0,08 do 35 mm2; – sprężyna klatkowa i 
szyna prądowa tworzą zacisk jako samo-
dzielny układ stykowy. 

 sprężyna ze stali sprężynowej o dużej wy-
trzymałości 

 szyna prądowa z miedzi elektrolitycznej po-
krytej warstwą cyny 

 

Korzyści stosowania zacisków 
sprężynowych: 

 redukcja kosztów robocizny dzięki 

skróceniu czasu oprzewodowania 

 dalsze oszczędności dzięki szyb-

kiemu uruchamianiu instalacji i 

wyeliminowaniu konieczności 

serwisowych oraz unikaniu niepo-

trzebnych przestojów 

 brak konieczności konserwacji, a 

zatem większa sprawność i nie-

zawodność instalacji i urządzeń 

 duża wytrzymałość techniki sprę-

żynowej z możliwością  zastoso-

wania w trudnych warunkach śro-

dowiskowych, w każdej części 

globu. 
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Przykładowe zastosowanie całej gamy zacisków sprężynowych instalowanych na szynach. 

 

Różne rodzaje zacisków sprężynowych 
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elektryk i jego 
  

 

 

 

 

 

 

" pstryk"  

elektryczność 
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Nawet słupowej stacji transformatorowej postawiono na minione święta piękną choinkę. Ciekawe ujęcie stwarzające wrażenie że zasi-

lana jest z linii średniego napięcia. Zdjęcie  wykonane w Grajewie, przez wierną czytelniczkę naszego miesięcznika. 

 

"Ściana płaczu" na nowym osiedlu. 
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Bogaty zestaw  szpul po kablach energetycznych. 

 


