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Algorytmy sterowania napędem 
elektrycznym w realizacjach aplikacyjnych 
z zastosowaniem współczesnej techniki 
falownikowej
dr inż. Mariusz Jabłoński
Katedra Aparatów Elektrycznych Politechniki Łódzkiej

Artykuł opisuje zagadnienia dotyczące zastosowania falownikowej 
techniki napędowej w różnych branżach przemysłu. Przedstawiono 
przebiegi dotyczące różnych algorytmów sterowania. Omówiono 
zagadnienia zastosowania aplikacyjnego silników indukcyjnych oraz 
identyfikacji ich parametrów zastępczych z omówieniem ciekawych 
przykładów aplikacyjnych. 

Wprowadzenie
Zautomatyzowane układy napędowe z falow-

nikami napięciowymi i silnikami indukcyjnymi to 
aktualnie jedna z najbardziej rozwijających się 
dziedzin nauki i techniki. Jest ona interdyscy-
plinarna, bo związana z dziedzinami: maszyn 
elektrycznych, napędu elektrycznego, systemów 
sterowania, elektromechaniki, elektroniki i ener-
goelektroniki przemysłowej [1]. Obecnie produ-
kowanym układom napędowym, zależnie od ich 
miejsca przeznaczenia w projektowanej aplikacji 
oraz wartości mocy użytego silnika napędowego, 
stawia się wiele szczegółowych wymagań, jak np. 
energooszczędność. 

Przemienniki 
częstotliwości

Dynamiczny rozwój elektroniki, a szczególnie 
mikroelektroniki, wywarł bardzo duży wpływ na 
współczesne realizacje praktyczne układów napę-
dowych z cyfrową techniką sterowania. Poniżej, 
na rys. 1. przedstawiono trzyfazowy pośredni 
przemiennik częstotliwości z falownikiem napięcia i członem pośrednim 
napięcia stałego oraz silnikiem indukcyjnym i pomiarem prądu stojana 
oraz prędkości obrotowej silnika.

Na rys. 1. przedstawiono ideę podwójnej zamiany energii w celu 
regulacji prędkości obrotowej podłączonego silnika. Do przemiennika 
dostarczamy napięcie AC o parametrach: U = const i f = const. Dzięki 
zamianie AC na DC oraz DC na AC otrzymujemy napięcie o parametrach 
U = var i f = var, co umożliwia regulację prędkości obrotowej poprzez 
zmianę amplitudy i częstotliwości. Dla porównania, na rys. 2. zamiesz-

czono zestawienie charakterystyk rozruchowych silnika indukcyjnego 
zasilanego bezpośrednio z sieci trójfazowej, z silnikiem uruchamianym 
za pomocą przemiennika częstotliwości.

Na rys. 2. widać wyraźnie charakterystyczne udary momentu (prądu) 
w przebiegach rozruchowych. Kolorem czerwonym zaznaczono przebieg 
momentu silnika sterowanego z falownika w zadanym czasie. Różnice są 
wyraźne, gdyż wynikają z różnic w układzie napędowym: sterowany i nie-
sterowany. Podstawową funkcją napędu sterowanego/regulowanego jest 
kontrola przepływu energii z sieci do procesu, gdzie energia jest dostar-
czana do procesu przez wał silnika, a stan wału opisują zmienne wielkości: 
prędkość, moment i położenie. Regulacja przepływu energii narzuca 
konieczność kontroli tych zmiennych, czyli zamianę energii elektrycznej  

Przebiegi rozruchowe dla silnika Sg90-L4 o powiększonym momencie bezw ładności
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Rys. 2. Przebiegi porównawcze momentu rozruc howego dla silnika indukcyjnego zasilanego  
bezpośrednio z sieci oraz z zasilanego z przemiennika: silnik Sg90L4 o mocy PN = 1,5 kW [1]

Rys. 1. Przemiennik częstotliwości z falownikiem napięcia i członem pośrednim 
napięcia stałego oraz silnikiem indukcyjnym i pomiarem prądu i prędkości [1]



3

ELEKTROENERGETYKA

w mechaniczną z regulacją prędkości obrotowej (np. aplikacje standardo-
we z silnikami indukcyjnymi) lub regulacją położenia wału (np. aplikacje 
z silnikami synchronicznymi serwo z magnesami trwałymi). Ważne są 
również takie cechy i parametry jak: ustalenie stanu elektromagne-
tycznego silnika, a szczególnie minimalizacja czasu trwania procesów 
przejściowych przy zmianach wartości zadanej, sterowanie strumieniem 
i momentem elektromagnetycznym silnika oraz minimalizacja uchybu 
regulacji dla zastosowanych regulatorów PI prądu, napięcia, momentu 
i pozycji. Planowane maksymalne wykorzystanie cech zastosowanego 
silnika do danej aplikacji powinno zachodzić przy jednoczesnym ograni-
czeniu takich wielkości jak prąd, moment czy temperatura oraz powinno 
zapewniać dużą niezawodność pracy w zespole napędowym (moment 
bezwładności, moment krytyczny, łożyskowanie, chłodzenie). 

Algorytmy sterowania falownikami 
napięcia

W realizacji powyższych założeń może pomóc dobrze dobrany 
i oprogramowany algorytm sterowania, czyli uwzględnienie wzajemnych 
oddziaływań układu sterowania falownikiem i cech zastosowanego 
silnika, gdzie przełączenia kluczy w falowniku będą związane ze stanem 
elektromagnetycznym silnika (ustalenie optymalnych przełączeń trwa 
około kilkudziesięciu mikrosekund). Szczególną uwagę należy zwrócić 
na nowe rozwiązania dotyczące technik regulacji polowo-zorientowanej, 
której różne odmiany stosuje się powszechnie do silników indukcyjnych, 
szczególnie w napędach indywidualnych (np. bezczujnikowe sterowanie 
polowo-zorientowane). Przy tego rodzaju regulacji dynamika napędu 
z silnikiem indukcyjnym staje się porównywalna z dynamiką napędu 
prądu stałego, co jest możliwe dzięki implementacji równań stanu 
opisujących napęd elektryczny z silnikiem indukcyjnym do algorytmu 
sterowania. Przykład układu napędowego realizującego polowo-zo-
rientowaną regulację częstotliwości bez czujnika prędkości przedstawia 
rys. 3. Zaimplementowana technika cyfrowa pozwala na monitorowanie 
i analizę wszystkich bloków i parametrów funkcyjnych [1]. Dostarczone 
przez producenta oprogramowanie pozwala na bieżąco monitorować 
parametry, ich zmiany oraz obserwować, analizować i rejestrować cały 

proces regulacji. Dzięki wbudowanemu modułowi możliwa jest rejestra-
cja rozruchów, zatrzymań oraz wielogodzinnych cykli produkcyjnych. 
Znajomość narzędzia i dostęp do obiektu przemysłowego pozawala 
badaczowi na bezpośrednią weryfikację, wnioskowanie, decyzyjność 
i możliwość podjęcia działań zapobiegawczych, oczywiście za zgodą 
i pod nadzorem stosownych służb. 

W pętli regulacji układu z rys. 2. prąd silnika mierzony jest w dwóch 
fazach oraz mierzone jest napięcie stałe obwodu pośredniczącego. 
Następnie zmierzone wartości są dostarczane do zastępczego modelu 
silnika, gdzie na bazie parametrów zastępczych odbywa się pomiar 
lub estymacja wielkości potrzebnych do sterowania silnika. W procesie 
regulacji, na podstawie obliczeń modelu silnika i jego parametrów zastęp-
czych oraz pośredniego pomiaru strumienia stojana i momentu silnika, 
wyznaczane są kolejności przełączania kluczy tranzystorowych IGBT 
modułu mocy. Natomiast wybrany stan łączników wymusza wymagane 
parametry do regulacji strumienia stojana oraz poziomu momentu silnika. 
W zależności od zastosowanego procesora sygnałowego, w cyklu kilku-
dziesięciu mikrosekund, następuje porównanie aktualnie dostarczonych 
wartości do komparatorów z sygnałami zadanymi strumienia i momentu. 
Na podstawie tego porównania generowana jest informacja do układu 
sterującego przełącznika impulsów optymalnych. Procesor sygnałowy 
wraz z układem sterującym realizuje przełączenia kluczy falownika. Dla 
każdego cyklu sterowania wyznaczony jest właściwy dobór przełączeń, 
a podstawą działania omawianej techniki sterowania jest duża szybkość 
przełączania impulsów. 

Schemat zastępczy silnika 
w algorytmie falownika

 
Uaktualnienie parametrów silnika kilkadziesiąt tysięcy razy na sekun-

dę umożliwia szybką reakcję silnika na wartość momentu na wale. Podczas 
procesu uruchomieniowego dostarcza się podstawowe dane dotyczące 
zastosowanego silnika – tabliczka znamionowa. Podczas procedury 
uruchomienia w „biegu identyfikacyjnym” wyznaczane są parametry: 
rezystancja stojana, indukcyjności i prąd magnesujący [1]. Przyjęty model 
silnika jest tutaj kluczem do zastosowania techniki sterowania polowo-
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Rys. 3. Schemat funkcjonowania wektorowego algorytmu sterowania na przykładzie przemiennika 
Siemens SIMOVERT MasterDrives Vector Control z czujnikiem prędkości [4, 5]
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-zorientowanego. W powyższym rozwiązaniu silnik reprezentowany jest 
jako model o parametrach skupionych (rys. 4.).

 

Rys. 4. Schemat zastępczy typu T silnika indukcyjnego zaimplementowany 
w wektorowym algorytmie sterowania układem falownikowym w zespole 

napędowym [1]

Fundamentalne znaczenie ma tutaj działanie powyższego modelu 
dla różnych stanów pracy oraz tworzenie wykresu wskazowego maszyny 
indukcyjnej dla zrozumienia zasady działania układu napędowego. Dla 
przypomnienia, w stanie rozruchu, dla n = 0, poślizg s = 1, co oznacza, 
że człon Rr’(1-s)/s = 0, co oznacza zwarcie. Prąd podczas pracy modelu 
płynie gałęzią podłużną poprzez elementy Rs, Xls, Xlr’ i Rr’, co pozwala 
na ich wyznaczenie przy metodzie odpowiedzi prądowej na zadany skok 
napięcia stałego. W stanie pracy jałowej, kiedy n dąży do n1, a poślizg s 
dąży do zera, to człon Rr’(1-s)/s dąży do nieskończoności, co oznacza roz-
wartą gałąź tego obwodu. Prąd po przyłożeniu napięcia popłynie głównie 
gałęzią poprzeczną, co pozwoli na wyznaczenie parametrów: Im i Xm oraz 
Fm. Część Rfe jest bardzo duża w odniesieniu do pozostałych parametrów 
i dlatego jest pomijana. Prąd magnesujący Im stanowi istotny parametr 

dla poprawnego funkcjonowania przemiennika parametryzowanego do 
współpracy z silnikiem indukcyjnym.

Identyfikacja parametrów 
zastępczych silnika w modelu 
falownika

Kłopotliwe może być wyznaczenie parametrów zastępczych silnika, 
przedstawionych na rys. 4. Nie dostarcza ich również żaden producent. 
Poza tym, silnik indukcyjny, z uwagi na budowę, jest obiektem silnie nieli-
niowym. Trudno jest zatem znaleźć dla tego samego typoszeregu i ozna-
czenia dwa silniki indukcyjne o identycznych parametrach zastępczych. 
Również wymiana uszkodzonego silnika w aplikacji z przemiennikiem 
dla sterowania wektorowego narzuca konieczność znajomości parame-
trów schematu zastępczego. Jak zatem wyznaczyć takie parametry? We 
współczesnych układach przemiennikowych producent urządzenia do-
starcza wbudowane procedury identyfikacji parametrów przyłączanych 
do przekształtnika silników indukcyjnych. Najczęściej identyfikacja jest 
możliwa w stanie zatrzymanym (bez rozprzęgania wału) oraz w stanie 
ruchomego wirnika. Próby są zbliżone do analogicznych, jakie wykonuje 
się dla maszyn indukcyjnych: próba zwarcia, próba stanu jałowego i próba 
obciążenia. Przed uruchomieniem procedury należy dokładnie rozpoznać 
układ napędowy (specyfikę maszyny, przekształtnik, silnik, mechanikę, 
obciążenie, nastawy krytyczne, ograniczenia statyczne i dynamiczne). Do 
systemu sterowania pracą wybranego algorytmu, w postaci parametru, 
należy wprowadzić dane znamionowe przekształtnika i silnika, a następ-
nie należy wykonać stosowną parametryzację, której elementarną częścią 
jest identyfikacja. W trakcie identyfikacji, na bazie zaimplementowanych 

Rys. 5. Identyfikacja parametrów modelu zastępczego silnika w stanie nieruchomego wirnika – silnik Sg90L4 o mocy Pn = 1,5 kW,  
nastawa prądu magnesującego Im=0% [1]
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zaawansowanych metod, realizowana jest procedura wyznaczania zare-
jestrowanych wielkości, które są odpowiedzią na zadane wymuszenie. Do 
dyspozycji użytkownika są również nowoczesne metody optymalizacji 
nastaw parametrów regulatorów, które są identyfikowane na podstawie 
wyników pomiarów testujących w trakcie identyfikacyjnego biegu uru-
chomieniowego. Na rys. 5. przedstawiono sposób realizacji identyfikacji 
w stanie zatrzymanego wirnika – warunek wykonania próby, prędkość 
wirnika = 0.

Parametry zarejestrowane za pomocą urządzeń SIMOVERT firmy Siemens 
na różnych obiektach przemysłowych przedstawiono w tabeli nr 1. 

Tabela 1. Zestawienie parametrów silników indukcyjnych 
wyznaczonych przy użyciu opisanego algorytmu [1]

Typ silnika Sf132M4 Svg315S4 mSvg355M4 S6h560L4

Moc [kW] 7,5 110 250 1250

Napięcie [V] 380 380 380 690

Rs [Ω] 1,8420 0,0416 0,0104 0,0060

Rr’ [Ω] 1,3350 0,0187 0,0135 0,0040

Lm [H] 0,2389 0,0300 0,0198 0,0069

Ls [H] 0,2463 0,0313 0,0203 0,0071

Lr’ [H] 0,2530 0,0313 0,0208 0,0072

Przy realizacji procedur identyfikacji bardzo ważne są przyjęte 
nastawy początkowe. Mają one istotny wpływ (co dokładnie zbadano 
w pracy [1]) na czas realizacji pomiarów, charakter procesu identyfikacji 
oraz na uzyskane wyniki pomiarów. Na rys. 6. zamieszczono przebiegi 
zarejestrowane podczas identyfikacji parametrów silnika Sg90L4 dla 

wektorowego, bezczujnikowego (bez czujnika prędkości) algorytmu 
sterowania silnikiem z celowo wstępnie wprowadzoną błędnie nastawą 
prądu magnesującego wynoszącą Im = 95%.

Próba trwała dwukrotnie dłużej, a uzyskane parametry zastępcze róż-
niły się w granicach do 10% od parametrów uzyskanych przy nastawach 
domyślnych. Pozostawienie w pamięci przemiennika parametrów otrzy-
manych po identyfikacji, bez inżynierskiej weryfikacji, może prowadzić do 
niewłaściwej parametryzacji zespołu napędowego i problemów z drga-
niami powodującymi zagrożenia oraz szybsze zużywanie się elementów 
mechanicznych, a także nie uzyskaniem zakładanej dokładności regulacji. 
Z tego względu należy bacznie zwracać uwagę na uzasadniony fizyczną 
stroną procesu dobór nastaw parametrów funkcyjnych napędów oraz 
poprawną identyfikację parametrów schematu zastępczego silnika, który 
funkcjonuje w algorytmie sterowania rzeczywistego obiektu. W wielu 
przypadkach wymagana jest wiedza z dziedziny maszyn elektrycznych 
i napędu elektrycznego. Automatyka w układzie regulacji nie poradzi 
sobie z osiągnięciem wymaganego punktu pracy, jeśli wprowadzimy 
niewłaściwe dane modelu silnika.

Sterowanie polowo-zorientowane
Na stronie 6. przedstawiono sposób opisu równań silnika indukcyj-

nego, który zamienia silnik indukcyjny w maszynę bardzo podobną do 
silnika prądu stałego, w którym prąd Im jako składowa Isd prądu stojana  
odpowiada za generację strumienia silnika, a składowa prądu stojana Isq 

reprezentuje moment (prąd twornika dla maszyny DC). Schemat blokowy 
maszyny asynchronicznej zasilanej przez przemiennik z regulacją prądu 
stojana buduje się na podstawie układu równań wektorowych zapisanych 
w układzie współrzędnych d i q wirującym z prędkością synchroniczną □s 

Rys. 6. Przebiegi otrzymane podczas identyfikacji parametrów silnika 1,5 kW w stanie bez obciążenia
 dla sterowania wektorowego z wstępnie błędnie ustawionymi parametrami [1] 



6

ELEKTROENERGETYKA

współbieżnie z wektorem strumienia Ψr. Przy zasilaniu przez przemiennik 
z regulacją prądu, równania napięcia stojana można pominąć, [1]. 

(t)ω(t))sj(ω
rT

m(t)s

rT
(t)

dt
(t)d

r
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Pozostają one ważne, lecz nie są istotne przy tworzeniu schematu 
blokowego maszyny. Po wykonaniu stosownych podstawień oraz 
uwzględnieniu braku zasilania po stronie wirnika, otrzymujemy równanie 
stanu w postaci wektorowej dla maszyny indukcyjnej klatkowej. Z kolei 
uwzględniając fakt pokrywania się osi d z wektorem strumienia Ψr przyj-
mujemy, że składowa równa jest zeru. Stąd otrzymujemy:
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Blokowym odpowiednikiem powyższych równań jest schemat 
przedstawiony na rys. 7.

Rys. 7. Schemat blokowy maszyny indukcyjnej 3-fazowej dla celów sterowania 
polowo-zorientowanego [2] 

Przedstawiony na rys. 7. schemat blokowy, podany po raz pierwszy 
w pracy [2] , ma również istotne wady:

–  zależność pomiędzy polowo-zorientowanymi składowymi prądu 
stojana Isd i Isq a wielkościami wyjściowymi przemiennika często-
tliwości: amplitudą prądu Is  oraz częstotliwością napięcia stojana 
fs nie ma ścisłego zapisu matematycznego;

– częstotliwość poślizgu wirnika fr(ωr), która stanowi ważną wiel-
kość używaną w klasycznej teorii maszyny asynchronicznej jako 
wielkość nastawczą w prostszych metodach sterowania, w tym 
przypadku nie występuje bezpośrednio. Pulsacja poślizgu □r 

może być obliczona z uwzględnieniem składowych d i q według 
następującego równania [3]:

   
(t)rdrT
mL(t)sqi

rω Ψ⋅

⋅
=                                        (3)

Natomiast relacje pomiędzy wielkościami wyjściowymi przemiennika 
częstotliwości a polowo-zorientowanymi składowymi Isd i Isq można wy-
znaczyć, jeżeli mamy informację o położeniu kątowym wektora strumienia 
(kąt ρ). Opisany model wymaga kontroli kątów fazowych w maszynie do 
celu synchronizacji impulsów sterujących częstotliwością przemiennika 
z przebiegiem wirującego strumienia. Synchronizacja ta może być realizo-
wana różnie, zależnie od tego, jakie wielkości są bezpośrednio mierzone 
w maszynie i jakie są wymagania odnośnie do właściwości dynamicznych 
i statycznych napędu. Zagadnienia powyższe zostały również szeroko 
opisane w pracy [3].

Elektromagnetyczne procesy 
przejściowe w napędach falownikowych 
z silnikami indukcyjnymi

W przypadku napędów przemysłowych ciągła zmiana stanu (rozruchy, 
hamowanie, zmiana obciążenia, zmiana wartości zadanej) jest elementem 
nieodłącznym ich pracy. Jednak bardzo ważnym elementem, który ma 
decydujący wpływ na pracę układu i zapewnienie wymaganej dyna-
miki jest konieczność regulacji wymaganych wielkości (prąd, prędkość) 
w pierwszych chwilach po załączeniu napędu do pracy. Na rys. 8., na 
podstawie pomiarów testujących przeprowadzonych w aplikacji przemy-
słowej dla silnika o mocy PN = 37 kW zaprezentowano przebieg procesu 
rozruchowego z opisem poszczególnych etapów: sygnał start, generacja 

t1 t0 

t3 

n>10%n1 

t2 

1- Moment silnika 
2- Napięcie członu DC 
3- Zadana wartość napięcia silnika 
4- Prąd wyjściowy silnika 
5- Prędkość obrotowa silnika 
6- Aktualna wartość składowej Isd 
7- Aktualna wartość składowej Isq 

Opis przebiegów: 

Rys. 8. Charakterystyki rozruchowe silnika indukcyjnego o mocy PN = 37 kW, pracującego w konfiguracji algorytmu wektorowego 
ze sprzężeniem zwrotnym prędkościowym [1]
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Rys. 9. Przebiegi dynamiczne podczas cyklu pracy dźwigowej – silnik CSKg o mocy PN = 37 kW [1]

składowej Isd, generacja składowej Isq, rozruch po rampie. Widać wyraźnie, 
że proces ustalania się stanu elektromagnetycznego silnika trwa około 
∆tw = 0,9 s (jest to czas ∆tw liczony od podania sygnału „start” do chwili 
pojawienia się prędkości n > 0; ∆tw = t2-t0). W pierwszej chwili rozruchu 
dla czasu t0 i po podaniu sygnału „start”, pojawia się jedynie składowa 
Isd prądu stojana (charakterystyka nr 6), natomiast składowa Isq prądu 
stojana (charakterystyka nr 7) pojawi się w chwili t1, gdy wartość składo-
wej Isd zaczyna się ustalać na poziomie wynikającym z wartości prądu 
magnesującego (ustalone wzbudzenie, określone nastawą parametru!). 
W pierwszych chwilach na zaciski silnika jest podawane bardzo małe 
napięcie (charakterystyka nr 3), które wzbudza odpowiedni strumień. 
Dopiero w chwili t1, gdy strumień jest już ustalony, następuje generacja 
momentu (charakterystyka nr 1), który jest iloczynem wektorowym obu 
składowych. Dopiero wówczas rozpoczyna się etap rozruchowy.

Pożądane jest, aby w chwili pojawiania się składowej Isq prądu stojana 
wartość strumienia, a tym samym wartość składowej Isd była już ustalona 
(chwila t1). Ten fakt zapewnia ustalony stan elektromagnetyczny w sil-
niku i pozwala na regulację momentu elektromagnetycznego silnika 
poprzez sterowanie jedynie wartością składowej Isq (charakterystyka 
nr 1). Występujące przeregulowanie w przebiegu składowej Isd  pozwala 
na ustalenie się wartości strumienia na wymaganym poziomie (nastawa 
pre-definiowana parametrem). 

Z analizy poszczególnych bloków funkcyjnych wybranego algorytmu 
sterowania zauważamy, że istnieje możliwość zmiany nastawy „czasu 
wzbudzenia” generacji składowej Isd, a przy tym skrócenia czasów opóź-
nień, a także przyspieszenia reakcji silnika po załączeniu przekształtnika. 
Implementacja funkcjonalności musi być dostosowana do charakteru 
aplikacji i zweryfikowana doświadczalnie na obiekcie (rys. 9. i 10.). Na 
zamieszczonych przebiegach wyraźnie widać pojawiające się w trakcie 
pracy urządzenia oscylacje w przebiegach prądu, momentu i prędkości. 
Jest to sytuacja niebezpieczna i niedopuszczalna z uwagi na możliwość 
powstawania drgań, pękania konstrukcji i zagrożeń dla obsługi.

Na rys. 10. (str. 8.), przedstawiono przebiegi zarejestrowane pod-
czas typowego cyklu roboczego aplikacji dotyczącej napędów jazdy 
maszyny górnictwa odkrywkowego – zwałowarki ZGOT. Zauważamy, 

że występują ciągłe zmiany poziomu wartości zadanej, co wymusza 
konieczność nieustannych przełączeń pomiędzy modelami zastępczymi 
silnika indukcyjnego w zastosowanym bezczujnikowym algorytmie ste-
rowania. Zauważamy także powstawanie charakterystycznych oscylacji 
w przebiegach prędkości, które są szczególnie niebezpieczne dla układu 
mechanicznego. Zagadnienia dotyczące właściwego doboru algorytmu 
do aplikacji, parametryzacji oraz weryfikacji zastępczych modeli [4, 5] 
zastosowanego silnika wraz z zakresem działania (model prądowy, model 
SEM), ukazują się jako zagadnienia podstawowe [1].

Podsumowanie
–  Współczesna automatyka przemysłowa oferuje wiele pomocnych, 

ale zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Jednak do urucha-
miania systemów falownikowych potrzebna jest interdyscyplinarna 
wiedza techniczna, gdyż łatwo stać się ofiarą technologii w przypadku 
braku wiedzy dotyczącej wpływu zmian parametrów czy błędnego 
określenia modelu zastępczego.

–  Znajomość obiektu i parametrów silnika lub umiejętność weryfikacji 
zidentyfikowanych parametrów zastępczych zastosowanego silnika 
jest elementem kluczowym dla poprawnej parametryzacji współpra-
cy falownik – silnik.

–  Wykonane badania, dotyczące zastosowania polowo-zorientowanych 
bezczujnikowych algorytmów przeznaczonych do sterowania silnika-
mi indukcyjnych o różnych mocach pozwalają zauważyć odmienność 
przebiegów i uzyskanych charakterystyk od tych, które zarejestrowa-
no dla napędów pracujących z wektorowym algorytmem i czujnikiem 
prędkości. Dla algorytmów bezczujnikowych występują zauważalne 
dodatkowe opóźnienia zjawisk zachodzących w procesie rozrucho-
wym: dla silnika o mocy PN = 1,5kW „czas wzbudzania” wynosi 0,3 s, 
natomiast dla silnika PN = 110 kW „czas wzbudzania” wynosi 1,85 s. 

– Na bazie doświadczenia stwierdzam, że współczesny zautoma-
tyzowany cyfrowo napęd elektromechaniczny wymaga nadzoru 
i weryfikacji, z uwagi na wzajemne interakcje systemów. Określone 
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parametry sterowania w przemiennikach częstotliwości powinny 
być okresowo weryfikowane na obiektach, z uwagi na zużywanie 
się elementów mechanicznych i możliwość pojawiania się drgań 
powodujących zagrożenia dla obsługi, czy ograniczających zdolności 
ruchowe i manewrowe urządzeń. 
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Rys. 10. Aplikacyjny przykład wykorzystania bezczujnikowego algorytmu sterowania w układzie jazdy zwałowarki ZGOT w przypadku cyklu roboczego [1]

Nowa podstacja trakcyjna 
„Telefoniczna” 

Jakub Gałęski
MPK Łódź Sp. z o.o.

W dniu 3 kwietnia 2020 r. istniejąca od 1986 roku podstacja trakcyjna 
„Telefoniczna”, zlokalizowana na terenie Zakładu Eksploatacji Tramwajów 
nr 1, po ponad 34 latach nieprzerwanej pracy została trwale wyłączona, 
następnie w dniu 16 kwietnia zlikwidowana. Jej miejsce zajęła całkowicie 
nowa, wybudowana od podstaw podstacja trakcyjna. Nowa podstacja trakcyjna „Telefoniczna”

W ODDZIALE ŁÓDZKIM SEP
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nie, od 1994 roku, w układ 
sterowania radiowego, 
a od 2015 roku w układ 
sterowania GSM 

Nowa 
podstacja 

Wraz z dostawami do 
zajezdni „Telefoniczna” 
nowoc zesnych tram -
wajów typu Pesa Swing 
w 2018 rozpoczęto budo-
wę nowej hali dla potrzeb 
eksploatacji nowego ta-
boru oraz budowę nowej 
podstacji trakcyjnej wraz 
z układem zasilania sieci 
jezdnej na terenie zakładu 
ET-1. Oddana w kwietniu br. nowa podstacja trakcyjna o mocy trakcyjnej 
6,4 MVA całkowicie zastąpiła dotychczas eksploatowaną starą podstację 
o mocy 4,8 MVA. 

Podstację trakcyjną tramwajową „Teleofniczna” wybudowano według 
dokumentacji opracowanej przez biuro projektów SESTO z Łodzi. 

Nową podstację stanowi budynek składający się z jednej hali, w któ-
rym przewidziano: rozdzielnicę RSN, rozdzielnicę RPS oraz cztery zespoły 
prostownikowe, pomieszczenia socjalnego oraz pomieszczenia rozdzielni 
nn zasilającej potrzeby zajezdni tramwajowej „Telefoniczna”.

Nowa rozdzielnica RSN

Rozruch nowej podstacji „Teleofniczna” nastąpił w pierwszym kwar-
tale 2020 roku. W trakcie prac budowlanych w ruchu energetycznym 
pracowały równolegle dwie podstacje trakcyjne „Teleofniczna”.

Podstacja zasilana jest z dwóch złączy kablowych o prefabrykowanej 
konstrukcji betonowej typu ZK-SN, które zostały umiejscowione w linii 
ogrodzenia. Zastosowane rozwiązanie w znaczny sposób pozwoliło 

W ODDZIALE ŁÓDZKIM SEP

Pole zasilacza trakcyjnego  
starej rozdzielnicy RPS

Podstacja przed modernizacją 
Od początku eksploatacji podstacja pełniła istotną rolę w zasilaniu 

zarówno zajezdni, jak i tras tramwajowych na Stokach oraz w ulicy Mar-
celego Nowotki (obecnej Pomorskiej), w rejonie jednego z największych 
łódzkich osiedli akademickich „Lumumby”.

Podstacja trakcyjna tramwajowa „Teleofniczna” została wybudowa-
na w 1986 roku według dokumentacji projektowej opracowanej przez 
łódzki oddział biura projektów „Elektroprojekt” jako budynek parterowy 
zwieńczony stropodachem. 

Rozbiórka starej podstacji

Wnętrze podstacji zostało podzielone na: halę rozdzielnicy średniego 
napięcia RSN przeznaczonej dla potrzeb trakcyjnych, halę rozdzielnicy 
prądu stałego RPS, cztery komory dla transformatorów prostownikowych, 
dyżurkę oraz pomieszczenie dla rozdzielnicy niskiego napięcia dla potrzeb 
zasilania terenu zajezdni.

Stara rozdzielnica RSN

Podstację „Telefoniczna” od początku istnienia zasilano z sieci elek-
troenergetycznej o napięciu 15 kV. Należy podkreślić, że część łódzkich 
podstacji trakcyjnych w tamtym okresie zasilana była napięciem 6 kV. 
Rozdzielnicę RSN wykonano jako wolnostojącą, wyposażoną w wyłączniki 
małoolejowe typu SCI-4. Podstacja wyposażona była w cztery zespoły 
prostownikowe o łącznej mocy trakcyjnej 4,8 MVA, które składały się 
z transformatorów olejowych typu TOZ-1387/15 oraz prostowników krze-
mowych typu PK-09/066-3. Rozdzielnicę prądu stałego RPS wykonano 
jako wolnostojącą, wyposażoną w wyłączniki szybkie typu WSe. W hali 
rozdzielni prądu stałego zabudowano szafę kabli powrotnych. 

Ponadto dla zasilania potrzeb zajezdni „Telefoniczna” podstacja była 
wyposażona w dwa transformatory olejowe typu TO 374/22.

Układy automatyki zabezpieczeniowej oraz sterowniczej, oparte 
o analogowe zespoły przekaźników, włączono do systemu zdalnego 
sterowania początkowo poprzez zespół telemechaniki tonalnej, następ-
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wydzielić urządzenia rozdzielcze sieci SN PGE Dystrybucja S.A. od urzą-
dzeń energetyki trakcyjnej. Nowa rozdzielnica RSN została wyposażona 
w wyłączniki próżniowe typ e2Bravo zamontowane na elektrycznych 
wózkach wysuwnych oraz w automatykę zabezpieczeniową opartą na 
zintegrowanym sterowniku e-tango 800. Podstawowe zmiany w układzie 
rozdziału średniego napięcia przedstawiono na schematach zasilania  
podstacji.

Rozdzielnica SN  – poprzedni  układ

Rozdzielnica SN  – nowy układ

Zasadniczą zmianę stanowią nowe zespoły prostownikowe o mocy 
jednostkowej 1600 kVA umiejscowione w hali. Zespoły składają się 
z transformatora prostownikowego w wykonaniu suchym typu RESIGLAS 
1600/15 oraz prostownika trakcyjnego typ V-TPED-1,6k wyposażonego 
w cyfrowy sterowniki monitorujący bieżący stan układu pracy poszcze-
gólnych diod.

Nową rozdzielnicę RPS wykonano z 23 celek, przy czym 18 pól prze-
znaczono na zasilacze trakcyjne, które zostały wyposażone w szwajcarskie 
wyłączniki szybkie typ UR-26-81 – zabudowane na wysuwnych, sterowa-
nych elektrycznie wózkach, jedno pole stanowi szafa kabli powrotnych, 
a pozostałe cztery pola przeznaczono są do sterowania zespołami 
prostownikowymi. 

Widok nowych rozdzielnic RSN i RPS

Pole zasilacza trakcyjnego nowej rozdzielnicy RPS

Widok na transformatory potrzeb własnych i zespoły prostownikowe  
w nowej stacji



11

W ODDZIALE ŁÓDZKIM SEP

Rozdzielnicę RPS prądu stałego wyposażono w cyfrowy zespół zabez-
pieczeń sieci trakcyjnej typu SMTN-3 z funkcją zabezpieczeń progowych 
oraz zabezpieczeń di/dt. 

Podstację wyposażono ponadto w rozdzielnicę potrzeb własnych,  
siłownię prądu stałego do zasilania obwodów sterowania, automatyki 
i zabezpieczeń oraz elektroniczne zabezpieczenia ziemnozwarciowe 
EZZ służące do wyłączania zwarć doziemnych oraz kontroli obwodów 
trakcyjnych podstacji i sieci. 

W podstacji zastosowano system rozproszonej cyfrowej automatyki 
zabezpieczeniowej oraz cyfrowy system telemechaniki, który włączono 
do zdalnego sterowania Centralnej Dyspozytorni Mocy MPK Łódź Sp. z o.o.

Podsumowując, należy podkreślić, że zwiększenie mocy trakcyjnej, 
wysoce zaawansowana cyfrowa automatyzacja nowej podstacji trakcyj-
nej w sposób zdecydowany podniesie bezpieczeństwo, niezawodność 
oraz moc przekazywaną do sieci trakcyjnej w rejonie zasilania podstacji  
„Telefoniczna”, co jest szczególne istotne da prawidłowego funkcjono-
wania nowoczesnego taboru tramwajowego.

Moja przygoda z PŁ 

prof. dr hab. inż. Franciszek Mosiński
emerytowany prof. zw. WEEIA Politechniki Łódzkiej

Szkołę średnią koń-
czyłem, w roku 1966, 
dwustopniowo: najpierw 
trzyletnia szkoła górni-
cza o specjalności górnik 
elektryk, a następnie trzy-
letnie technikum o spe-
cjalności technik górnik 
elektryk. Po ukończe-
niu, szkoła wytypowała 
mnie na studia. Niestety, 
moja mama kategorycz-
nie temu się sprzeciwiła, 
gdyż wielodzietna ro-
dzina, w której byłem 
najstarszym dzieckiem, 
potrzebowała wsparcia 
finansowego, bo zarobki 

ojca i mamy tkaczki nie były wysokie. Pojechałem więc do Łodzi po odbiór 
dokumentów, bez zamiaru zdawania egzaminu wstępnego. Ponieważ 
przyjechałem po południu, to zakwaterowałem się, tak jak inni kandydaci, 
w akademiku. Miałem już 20 lat, a młodzież po liceach 18. W sześciooso-
bowym pokoju przysłuchiwałem się zestresowanym kandydatom, jak 
rozmawiali o dowodach matematycznych, o czym ja, po mojej szkole, nie 

miałem zielonego pojęcia. Przez ciekawość postanowiłem jednak iść na 
egzaminy. Pierwszy pisemny egzamin z matematyki, do której miałem 
talent, poszedł mi dobrze, bo rozwiązałem wszystkie pięć zadań. Drugi 
egzamin pisemny to fizyka, gdzie były trzy zadania z elektrotechniki, do 
których moje szkoły zawodowe dały mi solidną wiedzę. Pozostałe dwa 
zadania raczej położyłem. Pisemny z rosyjskiego był banalny. Egzamin 
ustny to była przygoda. Do dziś pamiętam, że miałem udowodnić twier-
dzenie Tallesa. Twierdzenie znałem, o dowodach nie wiedziałem nic. 
Egzaminatorka dr n.mat. Łucja Żywień ze zdziwieniem przejrzała moje 
wypociny i stwierdziła, że dowód jest poprawny, ale takiego dowodu 
jeszcze nie widziała. Ustny z fizyki raczej poszedł mi słabo.

Myślałem, że moja przygoda z Politechniką Łódzką na tym się skoń-
czyła. Wróciłem do domu i poszedłem do pracy. Ku mojemu zdziwieniu, 
w drugiej połowie sierpnia dostałem zawiadomienie o przyjęciu na 
Wydział Elektryczny, gdzie powinienem się stawić 1 września. Po dłu-
gich naradach rodzina zgodziła się, abym jednak zaczął studia. Pierwszy 
semestr to była praktyka robotnicza, która dla mnie, dyplomowanego 
robotnika i technika była banalna. Zajęcia z matematyki i fizyki odbywały 
się tylko w piątki i soboty.

Na początku października zmarł, młodszy ode mnie o trzy lata, brat. 
Narzuciłem sobie silną żałobę i nie uczestniczyłem w życiu studenckim, 
a z nudów zacząłem się na serio uczyć. Najtrudniejsze były egzaminy 
z matematyki, gdzie pisaliśmy po kilkanaście stron rozwiązań i dowodów, 
a następnie szliśmy do egzaminatora. Wszystkie ćwiczenia z matematyki 
miałem z dr Łucją Żywień, a wszystkie egzaminy zdawałem u doc. dr. hab. 
Danuty Sadowskiej. Matematyka była moim hobby i wszystkie oceny 
miałem najwyższe. Na ostatnim egzaminie, na trzecim roku, pani doc. 
Sadowska zapytała mnie, czy nie myślę o pracy po studiach na uczelni. 
Nie myślałem. Odmówiłem nawet prof. Tadeuszowi Koterowi, u którego 

...w trzeciej klasie Zasadniczej Szkoły Górniczej...

Złącza kablowe ZK SN 
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robiłem pracę dyplo-
mową, gdy zapro-
ponował stanowisko 
asystenta w swoim 
instytucie. Chciałem 
projektować maszyny 
elektryczne i brałem 
stypendium (później 
naukowe) z Fabryki 
EMIT w Żychlinie. Nie-
stety, fabryka mnie 
zawiodła i musiałem 
zrezygnować z zamia-
ru pracy w Żychlinie. 
Wtedy prof. Koter za-
proponował rozmowę 
z prof. Zygmuntem 
Hastermanem, kie-
rownikiem Katedry 
Wysokich Napięć.

Mój pierwszy kon-
takt z profesorem Zyg-

muntem Hastermanem miał miejsce na wykładzie technika wysokich 
napięć, na trzecim roku studiów. Wykład kończył się egzaminem, który 
miał opinię trudnego. Moja technika uczenia się do egzaminów była 
sprawdzona i polegała nie na uczeniu się partiami, co cechuje dzisiejszych 
studentów, lecz po prostu na wielokrotnym czytaniu notatek (miałem 
własne i były niezłe, bo korzystam z nich do dziś). Przeczytałem wykład 
kilkakrotnie, co z mojego doświadczenia wystarczało na wysoką ocenę. 
Studenci nazywali przedmiot prowadzony przez Profesora „techniką 
wysokich niejasności”. Egzamin był pisemny. Byłem dobrym studentem, 
a przedmiot rozumiałem. Po egzaminie Profesor wywieszał stosunkowo 
krótką listę studentów, którzy – jego zdaniem – wymagali dodatkowe-
go ustnego egzaminu, bo pisemny był niezadowalający. Ku mojemu 

...i dzisiaj...

zdumieniu znalazłem się na tej liście i na drugi dzień miałem się zgłosić 
na egzamin ustny.

Działałem trochę w ZSP, stąd znałem starszych kolegów, z których 
jeden – mgr Roman Małecki (późniejszy profesor Politechniki Łódzkiej) – 
był wówczas asystentem Profesora. Obaj mieszkaliśmy w akademiku, więc 
poszedłem do niego, by zapytać o przyczynę. Romek powiedział, że moja 
pozycja na liście do egzaminu ustnego jest najgorsza z możliwych. Otóż 
Profesor doszedł do wniosku, że wypisałem takie teksty, których żaden 
student mu jeszcze nie napisał, zatem musiałem ściągać. 

Wyjaśnienie było proste. Mój system wielokrotnego czytania całości 
skutkował tym, że zapamiętywałem również jakieś liczby czy wzory, 
których Profesor na egzaminie się nie spodziewał, a ja je napisałem. Na 
egzaminie ustnym nie miałem problemów z udowodnieniem, że nie 
ściągałem i dostałem bardzo dobry. Plusem egzaminu było to, że Pro-
fesor mnie zapamiętał i gdy dwa lata później poszedłem do Profesora 
na rozmowę dotyczącą zatrudnienia na stanowisku asystenta stażysty, 
Profesor nie miał wątpliwości co do decyzji. 

Prof. Zygmunt Hasterman [1] był później moim mistrzem. Skiero-
wał mnie na krótkoterminowe staże naukowe do Instytutu Energetyki 
w Warszawie-Mory, Instytutu Elektrotechniki w Warszawie-Międzylesiu 
oraz Oddziału Transformatorowego Instytutu Elektrotechniki w Łodzi, 
abym samodzielnie wybrał własną drogę naukową. Pod jego kierun-
kiem obroniłem w roku 1975 pracę doktorską, a w roku 1983 zostałem 
współautorem świetnej książki Profesora „Wytrzymałość elektryczna 
transformatorów energetycznych”. Od roku 1986, gdy zmarli obaj kierow-
nicy Katedry Wysokich Napięć: emerytowany prof. Zygmunt Hasterman 
i aktualny prof. Zdzisław Szczepański, przejąłem i prowadziłem przez 
30 lat, do roku 2016, ich sztandarowy przedmiot technika wysokich  
napięć.

Od roku 2016, po dokładnie 50 latach na uczelni, jestem na emeryturze.

Literatura
[1] F. Mosiński: „Profesor Zygmunt Hasterman – życie i twórczość”, 

Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 4/2018 (120) str. 91–106.

Andrzej Wira (1934–2020)

Dr inż. Andrzej Wira urodził się w Witkowicach koło Brzezin 13 marca 
1934 r. Maturę zdał w Technikum Rolniczym w Łowiczu w roku 1957, 
a rok później rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki 
Łódzkiej, gdzie w roku 1964 zdobył dyplom inż. elektryka ze specjalnością 
elektroenergetyka. 

Zaraz po studiach rozpoczął pracę naukową w Zakładzie Wysokich 
Napięć Katedry Elektroenergetyki jako asystent stażysta, a rok później jako 
asystent. W roku 1966 zakład został przekształcony w Katedrę Wysokich 
Napięć, gdzie Andrzej Wira objął stanowisko starszego asystenta. W roku 
1973 uzyskał stopień dr. nauk techn. za pracę pt. „Analiza warunków 

powstawania przepięć ferrorezonansowych w krajowych sieciach najwyż-
szych napięć” wykonaną pod kierunkiem prof. Zygmunta Hastermana; 
awansował na stanowisko adiunkta, które piastował aż do przejścia na 
emeryturę. W swej pracy naukowej specjalizował się w dziedzinie przepięć 
w układach elektroenergetycznych i koordynacji izolacji, zjawisk pioruno-
wych i ochronie odgromowej oraz aspektach ekologicznych eksploatacji 
linii elektroenergetycznych. Był autorem dwudziestu pięciu publikacji 
w czasopismach, dwudziestu siedmiu referatów konferencyjnych, współ-
autorem trzech książek: F. Mosiński, A. Wira, W. Gochnio „Ekologiczne 
problemy przesyłu i rozdziału energii elektrycznej w makroregionie 
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stępcy przewodniczącego 
Centralnej Komisji Żeglar-
skiej Zarządu Głównego 
Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Warszawie. 
Jego praca społeczna na 
forum żeglarstwa została 
uhonorowana następu-
jącymi odznaczeniami: 
Zasłużony Działacz Że-
glarstwa Polskiego (1981), 
Zasłużony dla ŁOZŻ (1996), 
Medalem XXX-lecia ŁOZŻ 
(1985), Medalem 70-lecia 
PZŻ (1989). Prowadził i or-
ganizował obozy, kolonie 
i szkolenia w ramach reaktywowanej Ligi Morskiej. Odbył m.in. rejs 4000 
mil z Morza Śródziemnego przez Atlantyk do kraju (1980), uczestniczył 
w rejsach organizowanych przez Akademicki Klub Morski przy Wyższej 
Szkole Morskiej. Uzupełnieniem jego aktywności żeglarskiej był kurs 
szkoleniowy ratownictwa morskiego i medycznego.

Po przejściu na emeryturę w 1999 r. prowadził zajęcia dydaktyczne 
w ramach umowy z Instytutem Elektroenergetyki PŁ, a od roku 2000, 
przez kilka lat, pełnił obowiązki pełnomocnika rektora PŁ ds. informacji 
niejawnej, praw patentowych i informacji osobowych (Kancelaria Tajna). 
Zmarł 12 kwietnia 2020 r. Był cenionym kolegą i oddanym przyjacielem 
obdarzonym pogodnym charakterem i dużym poczuciem humoru. 

dr hab. inż. Józef Galczak

W ODDZIALE ŁÓDZKIM SEP

łódzkim”, Wyd. PŁ, Łódź 1998; F. Mosiński, A. Wira „Ekologiczne problemy 
przesyłu i użytkowania energii elektrycznej” (1999), „Inżynieria wysokich 
napięć w elektroenergetyce”, t. 1 pod redakcją H. Mościckiej i trzech skryp-
tów studenckich. Był biegłym Urzędu Wojewódzkiego w zakresie ocen 
oddziaływania linii elektroenergetycznych na środowisko, rzeczoznawcą 
SEP (świadectwo kwalifikacyjne nr 1027/Ld99”E”) uprawnionym do oceny 
urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach eksploatacji, weryfikatorem 
w dziale specjalistycznym nr 15 – Sieci Elektroenergetyczne. Przeszedł 
kurs programowania maszyn cyfrowych, odbył staż w Instytucie Elek-
trotechniki oraz w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Porcelany Elektro-
technicznej; uczestniczył XIV Szkole Jesiennej Polskiego Towarzystwa 
Badań Radiacyjnych na temat „Pola Elektromagnetyczne – oddziaływanie 
biologiczne, ryzyko zdrowotne, zasady ochrony”. 

Jego osiągnięcia naukowe przyniosły mu kilka nagród Rektora PŁ, 
Złoty Krzyż Zasługi (1984), Medal 40-lecia PRL (1984). Był członkiem SEP 
w ramach NOT, Polskiego Towarzystwa Energetyki Teoretycznej i Sto-
sowanej (PTETiS) oraz Polskiego Towarzystwa Pomiarów, Automatyki 
i Robotyki (POLSPAR).

Pasją pozaprofesjonalną dr. inż. Andrzeja Wiry było żeglarstwo, w któ-
rym osiągnął najwyższy stopień – jachtowego kapitana żeglugi wielkiej 
(23.02.1982), po zmianie nomenklatury stopni żeglarskich – kapitana 
jachtowego (24.04.2007). Od roku 1978 był także instruktorem żeglarstwa 
Polskiego Związku Żeglarskiego oraz od roku 2008 instruktorem wykła-
dowcą PZŻ. Działał społecznie na forum Łódzkiego Okręgowego Związku 
Żeglarskiego jako członek do spraw szkoleniowo-wychowawczych 
Komisji Rewizyjnej. Od roku 1971 pełnił kolejno funkcje: członka zarządu 
Klubu Żeglarskiego Politechniki Łódzkiej (1971–1975), wicekomandora 
(1975–1983) i wreszcie komandora (1983–1999), a w latach 1971–1979 za-

Tadeusz Rumsza (1928–2020)

W dniu 14 maja 2020 r. pożegnaliśmy naszego nieodżałowanego Ko-
legę Tadeusza Rumszę, wieloletniego konstruktora aparatów trakcyjnych, 
początkowo zatrudnionego w Zakładach „Woltan”, przy ul. Gdańskiej, 
a następnie (po jej utworzeniu) w Fabryce Transformatorów i Aparatury 
Trakcyjnej „Elta”.

Urodzony w 1928 r. w Wilnie, studia na Politechnice Łódzkiej Tade-
usz Rumsza ukończył na początku lat 50., otrzymując tytuł inżyniera. 
Najpierw  pracował przy konstrukcji aparatury dla tramwajów miejskich, 
a około 1959 r. został kierownikiem Pracowni Trakcji Kolejowej, kierując 
zespołem konstruktorów opracowujących nowe systemy sterowania 
podmiejskimi jednostkami elektrycznymi (tzw. trójczłonami, tj. wagon 
silnikowy – rozrządu – silnikowy) stosowanych głównie w komunikacji 
podmiejskiej o symbolach w tamtych latach NN i WN (dostosowanych do 
niskich i wysokich peronów). Opracowywał także aparaturę sterowniczą 
do wózków akumulatorowych. 

Dzięki doskonałej zna-
jomości języka francuskie-
go wielokrotnie wyjeżdżał 
do Maroka, dokąd była eks-
portowana konstruowana 
przez Niego aparatura ko-
lejowa.

W latach 80. ubiegłego 
wieku awansował na głów-
nego konstruktora apara-
tury trakcyjnej w „Elcie” i na 
tym stanowisku pracował 
do czasu przejścia na eme-
ryturę w 1992 r. 

Szczególnym hobby 
Kol. Tadeusza było wędkar-
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Stefan Maciej Kalisz (1930–2020)

Ste f an M a ci e j  K a -
lisz urodził się 24 lutego 
1930 r. w Łodzi. Do 1940 
roku mieszkał wraz z ro-
dzicami w Łodzi. W latach 
1940–1945, po wysiedleniu 
z Łodzi, przebywał w Kiel-
cach. W 1945 r. powrócił do 
Łodzi, gdzie w 1948 roku 
ukończył liceum ogólno-
kształcące. W tym samym 
roku rozpoczął studia na 
Wydziale Elektrycznym 
Politechniki Łódzkiej, któ-
re ukończył w 1952 roku. 
W latach 1962–1967 odbył 
studia na Wydziale Ekono-
miczno-Socjologicznym 

Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskując tytuł magistra ekonomii. 
Pracę zawodową rozpoczął w dniu 1 września 1950 r. w Zjedno-

czeniu Energetycznym Okręgu Łódzkiego na stanowisku technika. Od 
dnia 1 stycznia 1951 r. do 31 lipca 1967 r. był zatrudniony w Zakładzie 
Energetycznym Łódź Miasto na stanowiskach: inżyniera ds. linii, inży-
niera ds. stacji, kierownika rejonu, kierownika oddziału eksplantacji 
sieci, kierownika działu remontów. Z dniem 1 sierpnia 1967 r. został 
przeniesiony na stanowisko kierownika pracowni w Ośrodku Badań 
Ekonomicznych i Naukowej Organizacji Pracy. W dniu 1 maja 1971 r. 
został zatrudniony jako kierownik techniczny w Samodzielnym Oddziale 
Wykonawstwa Inwestycyjnego Nr 2 przy Zakładzie Energetycznym Łódź-
-Miasto. Od 1976 r. pracował w Zakładzie Energetycznym Łódź Miasto, 
w nowo utworzonym Zakładzie Wykonawstwa Sieci Elektrycznych  
w Łodzi.

W czasie swojej pracy zawodowej brał udział w zakładowych ko-
misjach oceny projektów, komisjach egzaminacyjnych ze znajomości 
zawodu, komisjach awaryjnych, komisjach odbiorów technicznych 
urządzeń energetycznych oraz w komisjach oceny wniosków i pomysłów 
racjonalizatorskich.

Poza wymienionymi miejscami zatrudnienia pracował w niepełnym 
wymiarze godzin w Miejskim Biurze Projektów jako projektant instalacji 
elektrycznych (1956 rok), w Wojewódzkim Biurze Projektów jako starszy 

projektant urządzeń elektrycznych (1959–1962), w Zakładach Mechanicz-
nych Przemysłu Włókien Sztucznych jako inspektor nadzoru (budowa 
nowego zakładu, 1959–1962), w Fabryce Transformatorów i Aparatury 
Trakcyjnej „Elta” jako inspektor ds. weryfikacji dokumentacji (sprawdza-
nie całej dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z budową  
fabryki).

Pracował także w Zasadniczej Szkole Zawodowej Dokształcającej nr 
4 w Łodzi (1970–1972), w Technikum Energetycznym w Łodzi (1972–1973), 
w Zespole Szkół Zawodowych Energetycznych Zakładu Energetycznego 
Łódź Miasto (1976–1981), na Politechnice Łódzkiej – prowadzenie prac 
magisterskich – wykłady i seminaria dyplomowe (1968–1969).

Stefan Kalisz został zweryfikowany przez Zarząd Główny SEP jako 
wykładowca SEP w zakresie sieci elektrycznych, budowy i eksplantacji 
instalacji urządzeń elektrycznych w zakresie budownictwa powszech-
nego (nr. Rejestru 360/64/ŁD).

Posiadał uprawnienia budowlane wydane przez Prezydium Rady 
Narodowej w Łodzi Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 
w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych budownictwa po-
wszechnego (nr upr. 559/63). Od 1969 roku działał jako rzeczoznawca 
w zakresie urządzeń i instalacji elektrycznych w Zespole Rzeczoznawców 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego – Grupa 
w Łodzi (uprawnienia nr 491).

Był członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich od 1950 roku. Przez 
wiele lat był członkiem kolegium Sekcji Energetycznej, Oddziałowej Rady 
Nadzorczej ds. komisji egzaminacyjnych, przewodniczącym koła zakła-
dowego. Od 1 kwietnia 1981 roku był przewodniczącym Oddziałowej 
Rady Nadzorczej ds. Komisji Egzaminacyjnej przy Oddziale Łódzkim SEP.

Za pracę społeczną i zawodową został uhonorowany m.in. Odznaką 
„Zasłużony pracownik ZE Łódź – Miasto”, Złotą Odznaką „Zasłużony dla 
Energetyki” nadaną przez Ministra Energetyki, Złotą i Srebrną Odznaką 
Honorową SEP, Złotą i Srebrną Odznaką Honorową NOT, Medalem 60-lecia 
Oddziału Łódzkiego SEP

Orzekał w Kolegium ds. wykroczeń drogowych – był przewodniczą-
cym (1978–1980).

Zmarł 21 kwietnia 2020 roku, przeżył 90 lat życia.
Był wyjątkowy człowiekiem, kochał życie i nade wszystko kochał rodzi-

nę, która dla Niego była najważniejsza. Był bardzo dobrym człowiekiem, 
wiele osób doświadczyło Jego pomocy, mądrości, dojrzałości, dobroci, 
życzliwości i miłości. Był optymistą kochającym życie i ludzi. Dowcipny 
i otwarty na każdego. Jego poczucie humoru znane było każdemu, kto 

stwo. Pamiętam, że po kupieniu przez niego „Syrenki” w latach 60. często 
opowiadał dokąd wyjeżdżał z rodziną na połowy wędkarskie i co złowił.  
Znał też doskonale wszystkie łowiska województwa łódzkiego.

W czasach aktywności zawodowej brał czynny udział w pracach koła 
SEP w FTiAT „Elta”, wygłaszając szereg odczytów i pogadanek na tematy 
zawodowe, a po przejściu na emeryturę utrzymywał kontakt z Kołem 

Seniorów i ze swoimi kolegami z okresu pracy zawodowej. W pamięci 
współpracowników i kolegów pozostanie jako doskonały Szef, uczynny 
Kolega oraz Znakomity Konstruktor. Za swoją aktywną działalność w SEP 
został wyróżniony m.in. Srebrną Odznaką Honorową SEP, a także Medalem 
im. Profesora Eugeniusza Jezierskiego. 

Cześć Jego pamięci
Sergiusz Górski
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WSPOMNIENIA

Eugeniusz Walczuk (1934–2020)

Eugeniusz Walczuk urodził się w Pińsku (Polesie) w 1934 r. Ukończył 
studia na Politechnice Łódzkiej  w 1957 r. Bezpośrednio po  studiach został 
zatrudniony w Katedrze Aparatów Elektrycznych kolejno na stanowiskach: 
inżyniera pomiarowego (1957–1962), starszego asystenta (1962–1968), 
adiunkta (1968–1972), adiunkta hab. (1972–1974), docenta (1974–1990), 
profesora nadzw. (1990–1998), profesora zw. (1998–2007). Ponadto w la-
tach 1994–1999 był profesorem konsultantem w Instytucie Technologii 
Materiałów Elektronicznych w Warszawie. 

Pracując na Politechnice Łódzkiej uzyskał kolejne stopnie naukowe: 
doktora nauk technicznych w 1968 roku i doktora habilitowanego w 1972 
roku oraz tytuł profesora w roku 1991. Prof. Walczuk odbył staż naukowy 
w Technische Universität w Braunschweig (stypendium DAAD) oraz kilka staży 
przemysłowych w firmach zagranicznych: Sprecher und Schuh oraz Landis 
& Gyr w Szwajcarii, Klöckner Moeller w Bonn, Stotz Kontakt w Haidelbergu, 
Doduco i Degussa w Niemczech, Rade Končar w Jugosławii.

Prof. dr hab. E. Walczuk prowadził intensywną działalność publikacyj-
ną. Był autorem lub współautorem ponad 160 publikacji, współautorem 
4 książek i monografii, w tym 3 wydanych za granicą („Elektrische Kon-
takte und ihre Werkstoffe”, „Elektrische Kontakte”, „Tokoogranicivajuscie 
vyključateli peremennogo toka”), 16 uzyskanych patentów, w tym 8 wdro-
żonych w przemyśle. Brał udział w 55 międzynarodowych konferencjach 
(m.in. w Chinach, Francji, Japonii, Kanadzie, Niemczech, Szwajcarii, USA) 
oraz 20 krajowych, ośmiokrotnie przewodniczył sesjom podczas mię-
dzynarodowych konferencji. Prof. E. Walczuk był również kierownikiem 
lub wykonawcą w 22 projektach badawczych, rozwojowych i celowych 
finansowanych przez KBN i MNiSW.

Uczestniczył jako członek w pracach Sekcji Elektrotechniki (T10) 
Komitetu Badań Naukowych w 3 konkursach (2003–2004). Recenzował 
łącznie kilkanaście wniosków projektów badawczych i celowych KBN. Był 
recenzentem 6 prac wydawniczych (książek i artykułów).

Jako wyróżniającą należy określić współpracę prof. Walczuka 
z przemysłem elektrotechnicznym, dla którego wykonał ponad 90 
opracowań i sprawozdań, głównie z badań łączników i materiałów 
stykowych, z których 20 zostało wdrożonych do produkcji. Za znaczący 
wkład do teorii i technologii styków otrzymał prestiżową, amerykań-
ską nagrodę naukową  IEEE „The Ragnar Holm Scientific Achievement  
Award” (1992).

Działalność dydaktyczna prof. E. Walczuka dotyczyła głównie kie-
runku Elektrotechnika, w tym specjalizacji aparaty elektryczne, elektro-

mechaniczne elementy au-
tomatyki i informatyka sto-
sowana, ale także kierunku 
Automatyka i robotyka, 
gdzie prowadził wszystkie 
rodzaje zajęć dydaktycz-
nych (wykłady, ćwiczenia, 
laboratoria, projektowanie 
i seminarium dyplomowe) 
głównie z zakresu apara-
tów elektrycznych niskiego 
napięcia, aparatury sterow-
niczej i zabezpieczenio-
wej, czujników światłowo-
dowych i przetworników 
elektromechanicznych. 
Zorganizował i kierował 
cieszącym się dużym po-
wodzeniem studium podyplomowym dla inżynierów nt. „Zastosowanie 
i użytkowanie aparatów elektrycznych” (powtarzane sześciokrotnie, 
łącznie ukończyło go 153 inżynierów). Zorganizował także, kierował 
i prowadził zajęcia na studium typu college na Politechnice Łódzkiej. 
W czasie całej pracy na Politechnice Łódzkiej wypromował ponad 150 
dyplomantów na studiach magisterskich i inżynierskich, z których 9 było 
nagrodzonych i wyróżnionych w konkursach na najlepszą pracę dyplomo-
wą SEP, w tym 3 w konkursach ogólnokrajowych. W zakresie kształcenia 
młodych kadr naukowych prof. Walczuk wypromował 2 doktorantów.  
Był  recenzentem w 9 przewodach doktorskich i 2 habilitacyjnych.  Re-
cenzował 3 wnioski  na profesora tytularnego.

Prof. dr hab. E. Walczuk pełnił różne funkcje organizacyjne na uczel-
ni. W latach 1970–79 był zastępcą kierownika, a później kierownikiem 
Zespołu Aparatów Elektrycznych w Instytucie Transformatorów, Maszyn  
i  Aparatów  Elektrycznych (1980), zastępcą  dyrektota  Instytutu  ds. Nauki 
i Współpracy z Przemysłem (1983–85),  pełnomocnikiem dziekana ds. 
studenckich praktyk robotniczych (1986–90), seniorem budowy gmachu 
elektrycznego (1983–86), pełnomocnikiem rektora PŁ w Komisji „Image” 
International Union of Technical  Associations  and  Organizations w Pa-
ryżu (1992–94), członkiem Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń 
(od 2000), przedstawicielem WEEIiA w Komisji Historycznej Politechniki 

go znał. Zaskakiwał swoją błyskotliwością i dowcipem. Poczucie humoru 
i radość życia towarzyszyło mu do końca. Nawet w tych ostatnich dniach 
żartował i uśmiechał się.

Swoją niezwykłą osobowością, wartościami, którym był wierny, rado-
ścią i cieszeniem się życiem przekazywał to, co jest najważniejsze – miłość. 

Bez Niego, życie nie będzie takie samo, trudno będzie nam wszystkim 
zapełnić pustkę po Nim, ale to, co przekazał, zostanie na zawsze w sercach 
i pamięci. Pozostawił w żałobie żonę Krystynę, córkę Małgorzatę, wnuka 
Michała, prawnuczkę Oliwię, siostrę Ewę, rodzinę, przyjaciół, znajomych, 
współpracowników.

Małgorzata Kalisz
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Łódzkiej (od 2004). Czynnie uczestniczył jako sekretarz naukowy  w or-
ganizowaniu przez Instytut Aparatów Elektrycznych międzynarodowych 
konferencji „Switching Arc Phenomena” (1973, 2001 i 2005), konferencji 
naukowo-technicznej KONTAKTRONIKA  organizowanej przez Oddział  
Bydgoski SEP i ATR w Bydgoszczy (1985 i 1988).

W ramach działalności w SEP był m.in. członkiem zarządu Sekcji 
Przemysłowej SEP Oddziału Łódzkiego (1960–63), przewodniczącym 
Komisji Rewizyjnej Koła SEP PŁ (1974–2014 –11 kadencji, 38 lat działal-
ności), recenzentem przy ZG SEP wniosków o przyznanie specjalności 
zawodowej inżynierów (1983–97), rzeczoznawcą w Izbie Rzeczoznaw-
ców SEP (od 1966). Był także członkiem Oddziału Łódzkiego PTETiS, 
Polskiego Komitetu Optoelektroniki, Polskiego Towarzystwa Techniki 
Sensorowej, czy też Sekcji Wielkich Mocy w Komitecie Elektrotechniki PAN  
(od 1994). 

Za swoją działalność naukową, organizacyjną i dydaktyczną otrzy-
mał: Złoty Krzyż Zasługi (1983), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski (1998), Złotą Odznakę Honorową SEP (1994), Złotą Odznakę Ho-
norową NOT (1998). Otrzymał 6 medali jubileuszowych (XXXV-lecia PŁ, 
5th Switching Arc Phenomena, XL-lecia PŁ, 50-lecia PŁ, 50-lecia Fabryki 
Aparatów Elektrycznych FAEL w Ząbkowicach Śląskich i 60-lecia PŁ), 
medal Komisji Edukacji Narodowej (2004), Odznakę „Zasłużony dla Poli-
techniki Łódzkiej” (2005), medal SEP im. inż. Kazimierza Szpotańskiego 
(2002), medal SEP im. Janusza Groszkowskiego (2004), medal SEP im. 
profesora Stanisława Fryzego (2006), 5 nagród II i III stopnia Ministra 
Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Nauki, 31 nagród Rektora PŁ, nagrodę 
I stopnia w konkursie Oddziału Łódzkiego PTETiS, nagrodę NOT II stopnia 
w konkursie „Mistrz Techniki - Warszawa 1998”, dyplom uznania ZG SEP 

za opiekę nad najlepszą pracą dyplomową elektryczną w konkursie im.  
inż. K. Drewnowskiego (2006).

Prof. Walczuk od 2003 roku prowadził działalność społeczną na rzecz 
społeczności lokalnej miasta Rawa Mazowiecka w dziedzinie rozsławienia 
i upamiętnienia historii i dziedzictwa kulturowego Rawy Mazowieckiej. Był 
inicjatorem i głównym realizatorem sesji popularnonaukowej nt. historii 
oświaty i szkolnictwa na ziemi rawskiej i redaktorem książki monograficz-
nej „Siedem wieków szkolnictwa w Rawie Mazowieckiej” (dwa wydania 
– 2007, 2010), biuletynu „Rawskie Pokolenia” (2011). Był wiceprezesem 
Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego 
im. M. Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej.

Za swoją działalność społeczną w dziedzinie kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego na rzecz Rawy Mazowieckiej został uhonorowany 
tytułami: „Dobry Człowiek” przyznanym przez Starostę Powiatu Rawa 
Mazowiecka (2007) oraz„Honorowy Obywatel Miasta Rawa Mazowiecki” 
(2008). Był Laureatem Nagrody im. Witolda Hulewicza za odkrywanie 
i przybliżanie Polsce i światu osoby i dzieła Jana Chryzostoma Paska, 
nadany przez Kapitułę Związku Literatów Polskich (2011). W plebiscy-
cie „Nasz Człowiek 25-lecia”, zorganizowanym przez redakcję Dzien-
nika Łódzkiego i Wiadomości Rawskich zajął w Rawie Mazowieckiej  
3 miejsce (2014).

Prof. Walczuk zmarł 13 lipca 2020 roku, w wieku 86 lat. W pogrzebie, 
który odbył się 16 lipca, uczestniczyła rodzina, bliscy, przyjaciele i współ-
pracownicy Profesora oraz wszyscy ci, którym osoba profesora była  
bliska.

Na podstawie: http://www.kae.p.lodz.pl/start.php?show/page/109/

Halina Kozłowska (1934–2020)

W sierpniu bieżącego roku pożegnaliśmy naszą 
Koleżankę Halinę Kozłowską, członkinię i działaczkę 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich od 1972 r.

Koleżanka Halina po ukończeniu Wydziału Włó-
kienniczego Politechniki Łódzkiej na kierunku energe-
tyki przemysłowej, otrzymała nakaz pracy do jednego 
z łódzkich zakładów bawełnianych na stanowisko za-
stępcy głównego energetyka.

Po kilku latach pracy na tym stanowisku awansowa-
ła na stanowisko głównego energetyka w Centralnym 
Laboratorium Przemysłu Włókienniczego przy ul. Piotr-
kowskiej i z tego stanowiska przeszła na emeryturę.

Poza pracą zawodową Koleżanka Halina Kozłow-
ska bardzo lubiła pracę w ogródku, gdzie na działce 
przydomowej przy ul. Rudzkiej hodowała kwiaty oraz 
drzewa i krzewy owocowe. 

Jako działaczka społeczna Stowarzysze-
nia Elektryków Polskich pełniła początkowo 
funkcję członka zarządu Koła przy Central-
nym Laboratorium w Łodzi, a następnie, po 
przejściu na emeryturę, do końca swych dni 
brała udział w działalności Koła Seniorów 
SEP jako członek zarządu Koła oraz jako 
członek Sądu Koleżeńskiego Oddziału 
Łódzkiego SEP. 

Brała także udział we wszystkich wy-
cieczkach organizowanych przez nasze Koło. 
Za swoją działalność została wyróżniona 
m.in. Srebną i Złotą Odznaką Honorową SEP, 
a także Srebrną Odznaką Honorową NOT.

W naszej pamięci pozostanie jako ak-
tywna i rzeczowa społeczniczka.

Sergiusz Górski

WSPOMNIENIA
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Zbigniew Kowalski (1927–2020)

W dniu 12 sierpnia 2020 r. zmarł w Łodzi wieloletni dyrektor Instytutu 
Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowal-
ski. Odszedł od nas ceniony człowiek nauki, który na wiele lat wytyczył 
kierunki badań naukowych realizowanych w Instytucie.

Profesor Zbigniew Kowalski urodził się 10 września 1927 r. w Chlebnej 
na Podkarpaciu. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Jedliczu, w trud-
nych czasach wojennych (lata 1943–1944) uczył się w Szkole Handlowej 
w Krośnie, uczęszczając także na tajne lekcje nauczania gimnazjalnego. Po 
wojnie w Gimnazjum Ogólnokształcącym w Krośnie uzyskał świadectwo 
tzw. „małej matury”, a w 1947 r. świadectwo maturalne w prywatnym 
Liceum Ogólnokształcącym Duczymińskiego.

W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Po-
litechniki Łódzkiej, które ukończył w czerwcu 1952 r., uzyskując dyplom 
magistra inżyniera elektryka w zakresie elektroenergetyki. Wyróżnioną 
pracę dyplomową z dziedziny ochrony przekaźnikowej wykonał pod 
kierunkiem profesora Karola Przanowskiego.

Pracę w PŁ rozpoczął w 1950 r., będąc jeszcze studentem, w Katedrze 
Miernictwa Elektrycznego. W latach 1951–1970 pracował w Katedrze Elek-
troenergetyki, a po zmianie struktury organizacyjnej Politechniki Łódzkiej 
w 1970 r., aż do przejścia na emeryturę pracował w Instytucie Elektro-
energetyki. Zajmował kolejno różne stanowiska, od zastępcy asystenta 
do profesora zwyczajnego. Stopień doktora nauk technicznych otrzymał 
w 1964 r. za pracę doktorską pt. „Właściwości elektroenergetycznych linii 
w układzie składowych symetrycznych normalnych i grupowych”. W roku 
1974 złożył rozprawę habilitacyjną pt. „Modele stochastyczne wielkości 
i wskaźników charakteryzujących systemy elektroenergetyczne” i uzyskał 
stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika. Tytuł pro-
fesora nadano mu w roku 1988. W latach 1972–1976 prof. Kowalski pełnił 
funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Elektroenergetyki PŁ, a w latach 
1976–1992 był dyrektorem Instytutu.

Specjalnością naukową i pasją Profesora była elektroenergetyka. 
W dziedzinie tej, w czasie swojej długoletniej działalności naukowej 
wypełniał różne obszary badawcze, od metod prognozowania, poprzez 
niezawodność dostawy energii elektrycznej i teorię zwarć, do problemów 
jakości energii. W ramach ww. tematyki prof. Zbigniew Kowalski opra-
cował wiele nowych metod obliczeniowych i badawczych. Tematyka ta 
była przedmiotem około 130 publikacji obejmujących książki, podręczniki 
(skrypty), rozprawy, artykuły i referaty konferencyjne, w tym 3 znaczące 
monografie będące pierwszymi w Polsce książkami poświęconymi wy-
branym problemom jakości energii elektrycznej, tj: „Wahania napięcia 
w układach elektroenergetycznych” (WNT, Warszawa 1985), „Asymetria 
w układach elektroenergetycznych” (PWN, Warszawa 1987), „Jakość ener-
gii elektrycznej” (Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007).

Prof. Kowalski wykonał dziesiątki rozmaitych, niepublikowanych prac 
naukowo-badawczych i ekspertyz dla podmiotów energetyki zawodowej 
i zakładów przemysłowych. 

Nie sposób wymienić 
wszystkich dokonań na-
ukowych Profesora Kowal-
skiego, ich wykaz można 
znaleźć w wielu materia-
łach źródłowych. Warto 
jednak wspomnieć o fak-
tach mniej znanych, takich 
jak udział Profesora w pra-
cach Zespołu Łódzkiego 
Biura Studiów Komitetu 
Elektryfikacji Polski PAN, 
który w latach 1957–1960 
przeprowadził pierwszą 
ilościową i parametryczną 
inwentaryzację technicz-
nego stanu polskiej elek-
troenergetyki na terenie 
całego kraju. W późniejszych latach Profesor kierował realizacją zadań 
w ramach programu rządowego PR5 dotyczącego elektryfikacji polskich 
miast i miejskich osiedli mieszkaniowych. Unikatowymi wynikami tego 
projektu były pomiary obciążeń, obejmujące przeszło 120 tysięcy odbior-
ców energii elektrycznej w kilku miastach w Polsce. Profesor bardzo cenił 
sobie nagrodę I stopnia Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych, 
którą otrzymał za realizację tego projektu.

Prof. Z. Kowalski był inicjatorem i organizatorem współpracy naukowej 
Instytutu Elektroenergetyki PŁ z wieloma zagranicznymi ośrodkami na-
ukowymi, w tym z Instytutem Elektrodynamiki Ukraińskiej Akademii Nauk, 
Przyazowskim Państwowym Uniwersytetem Technicznym w Mariupolu na 
Ukrainie i Instytutem Elektrotechniki Montefiore Uniwersytetu Technicz-
nego w Liege w Belgii. Efektem tych działań były między innymi cykliczne, 
międzynarodowe konferencje naukowe na temat zwarć i jakości energii 
„Short-Circuit Currents in Power Systems” – organizowana przemiennie w 
Polsce i w Belgii oraz „Electrical Power Quality and Utilisation” – organizo-
wana w Polsce, na Ukrainie w Hiszpanii i Portugalii. Konferencje te zdobyły 
sobie stałe miejsce w kalendarzu międzynarodowych imprez naukowych.

Z inicjatywy Profesora zrodziła się trwająca do dziś szeroka i bliska 
współpraca Instytutu Elektroenergetyki z Katedrą Automatyki Napędu 
i Urządzeń Elektrycznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 
Jednym z efektów tej współpracy było powołanie w 1995 r. między-
uczelnianego czasopisma naukowego „Jakość i Użytkowanie Energii 
Elektrycznej” wydawanego wspólnie przez obie uczelnie. Profesor pełnił 
funkcję przewodniczącego Rady Programowej tego czasopisma.

Prof. Kowalski przyczynił się w istotny sposób do rozwoju kadry na-
ukowej. Wypromował 9 doktorów, z których 7 kontynuowało i kontynuuje 
Jego prace w Instytucie Elektroenergetyki PŁ. 

WSPOMNIENIA
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Jan Cichocki (1949–2020)

Z wielkim żalem żegnamy 
naszego kolegę Jana Cichockie-
go, zmarłego w dniu 20 września 
2020 r.

Urodził się 4 lutego 1949 r. 
w Łodzi. Swoją praktykę za-
wodową oparł na doskonałym 
przygotowaniu teoretycznym, 
kończąc w 1968 r. Technikum 
Łączności nr 1 w Łodzi w specjal-
ności teletechnika łączeniowa, 
a w latach 1968–1973 odbył 
studia na Politechnice Łódz-
kiej, uzyskując tytuł magistra 
inżyniera elektryka specjalność 
aparaty elektryczne.

Jego pierwszym zakładem pracy był „Famed”, w którym pracował 
m.in. nad pionierską na owe czasy konstrukcją defibrylatora serca, dia-
termią do suszenia zatok oraz innymi, bardzo ciekawymi urządzeniami. 
Realizował się jako projektant w Biurze Projektów Maszyn „Polmatex-Pro-
jekt” Łódź, „Wifama Łódź”, „Befama” Zielona Góra, „Dofama” Dzierżoniów.

W 1991 r., w okresie transformacji, rozpoczął swoją działalność go-
spodarczą, tworząc Zakład Usług Projektowych i Realizacji Inwestycji 
(ZUPiRI), w którym powstawały projekty instalacji i sieci elektrycznych. 
Był inspektorem nadzoru oraz kierownikiem robót elektrycznych. W tym 
samym czasie był zatrudniony w Pracowni Urbanistyki Miejskiej UMŁ 
Wydział Architektury i Urbanistyki.

Od 1971 roku był członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich 
Oddział Łódzki. 

Za pracę w SEP został odznaczony najwyższymi odznaczeniami 
SEP i NOT, m.in. Złotą i Srebrną Odznaką Honorową SEP, Złotą i Srebrną 
Odznaką Honorową NOT, Medalem im. prof. Mieczysława Pożaryskiego 
i Medalem im. prof. Jana Obrąpalskiego. 

Był wieloletnim, aktywnym członkiem Okręgowej Komisji Kwalifika-
cyjnej nadającej uprawnienia budowlane w Łódzkiej Okręgowej Izbie 
Inżynierów Budownictwa od początku jej istnienia. 

Otaczał wyjątkową opieką młodszych kolegów, udzielając im facho-
wych porad. Nie odmówił pomocy nikomu z tych, którzy Go o to poprosili.

Żegnamy naszego wspaniałego Kolegę, którego nigdy nie zapomni-
my. Odszedł na zawsze kochający mąż, troskliwy ojciec i dziadek. 

Będzie Go nam wszystkim bardzo brakowało. 

Opracował: Paweł Szemiot

WSPOMNIENIA

Profesor miał znaczące dokonania jako nauczyciel akademicki. Pro-
wadził kilkanaście wykładów na studiach magisterskich, inżynierskich 
i podyplomowych z rozmaitych dziedzin elektroenergetyki. Opracował 
pięć podręczników dla studentów, był opiekunem przeszło 160 prac 
dyplomowych. Był głównym organizatorem i opiekunem specjalności 
przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej oraz specjalności elek-
troenergetyka. Był inicjatorem i współorganizatorem 7 studiów pody-
plomowych. Wspierał też naukowy ruch studencki. Był organizatorem 
i opiekunem Koła Naukowego Elektryków Studentów PŁ. 

W czasie pracy na Politechnice Łódzkiej profesor Zbigniew Kowalski 
prowadził aktywną działalność organizacyjną i działalność w zakresie po-
pularyzacji nauki. Aktywnie uczestniczył w pracach stowarzyszeń nauko-
wych i branżowych i pełnił w nich szereg funkcji. Z ważniejszych należy 
wymienić funkcję sekretarza Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa 
Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej pełnioną w latach 1964–1967.

Profesor Zbigniew Kowalski był aktywnym członkiem Stowarzy-
szenia Elektryków Polskich. W latach 1963–1964 był członkiem Zarządu 
Oddziału Łódzkiego SEP, a w kolejnych latach przewodniczącym Komisji 
Młodzieżowej przy Oddziale Łódzkim (1967–1971) oraz członkiem Komisji 
ds. Młodzieży i Studentów przy Zarządzie Głównym SEP (1966–1971). Był 
współorganizatorem i opiekunem Studenckiego Koła SEP przy Politech-
nice Łódzkiej (1966–1972). Był również rzeczoznawcą SEP w grupie sieci 
elektroenergetyczne. W latach 1978–1994 był członkiem Rady Programo-
wej czasopisma „Gospodarka Paliwami i Energią”. 

Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne prof. Zbigniew 
Kowalski uzyskał wiele nagród, w tym 4 nagrody Ministra Nauki, Szkol-

nictwa Wyższego i Techniki oraz Ministra Edukacji Narodowej, a także 
wspomnianą nagrodę I stopnia Ministra Budownictwa i Materiałów Bu-
dowlanych. Był 46 razy nagrodzony nagrodami J.M. Rektora P.Ł. Został 
także odznaczony licznymi odznaczeniami państwowymi, w tym Złotym 
Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Me-
dalem Komisji Edukacji Narodowej.

Obecność Profesora Kowalskiego w wyraźny sposób zaznaczyła się 
w historii Instytutu Elektroenergetyki. Pamiętamy Go jako osobę o nie-
spożytej energii, niezwykle aktywną, ale jednocześnie bardzo uporząd-
kowaną, pełną ciepła i życzliwości. Czuliśmy, że zasadniczym motywem 
pracy Profesora była działalność dla dobra środowiska i społeczności 
akademickiej. 

Po przejściu na emeryturę Profesor zachował kontakt z uczelnią 
i pozostał emocjonalnie związany z Instytutem. Uczestniczył w ważnych 
instytutowych wydarzeniach, interesował się rozwojem instytutu, cieszyły 
Go nasze sukcesy i martwiły porażki. Pięć lat temu, z okazji obchodów 
70-lecia Instytutu Elektroenergetyki, poprosiliśmy Go o napisanie krótkie-
go wspomnienia do wydawanej z tej okazji książeczki „Tak było tak jest”. 
Oto fragment: „Radością napawa mnie obecny stan Instytutu Elektroener-
getyki PŁ – odnowionego, świetnie umeblowanego, skomputeryzowane-
go, wyposażonego w nowoczesne urządzenia i stanowiska laboratoryjne, 
zarządzanego przez dawnych moich bliskich współpracowników, którym 
gratuluję osiągnięć dla dobra Tego Instytutu”.

Dziękujemy Profesorze…, pozostaniesz w naszej pamięci.

Irena Wasiak, Ryszard Pawełek
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Sprawozdanie Zarządu z działalności 
Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia 

Elektryków Polskich z siedzibą w Łodzi
za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

I. Wprowadzenie – skład Zarządu

Zarząd Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich 
w 2019 roku działał w składzie:

prezes Zarządu – Władysław Szymczyk

wiceprezesi Zarządu – Andrzej Boroń

 – Jerzy Bogacz

 – Paweł Rózga

 – Henryka Szumigaj

sekretarz – Ewa Potańska

członkowie Zarządu – Andrzej Gorzkiewicz

 – Jacek Kuczkowski 

 – Adam Łuniewski

 – Franciszek Mosiński

 – Jerzy Nowicki

 – Jerzy Powierza

 – Marcin Rybicki 

 – Krystyna Sitek

 – Zdzisław Sobczak

 – Artur Szczęsny 
Prezes, wiceprezesi i sekretarz tworzą Prezydium Zarządu. W po-

siedzeniach Prezydium uczestniczyli również przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Adam Pawełczyk i dyrektor Biura OŁ SEP Anna Grabiszewska. 

W 2019 roku Zarząd OŁ SEP kadencji 2018 – 2022 spotkał się na po-
siedzeniach 5 razy i podjął 9 uchwał.

Prezydium Zarządu OŁ SEP kadencji 2018 – 2022 spotkało się na 
posiedzeniach 13 razy i podjęło 2 uchwały.

Zatrudnienie

Liczba zatrudnionych na umowę o pracę w dniu 31.12.2019 r. wynosiła 
3 osoby. Średnia liczba etatów w roku 2019 – 3 etaty. Od 1 czerwca 2018 r. 
na umowę zlecenie jest zatrudniony kierownik Ośrodka Rzeczoznawstwa. 
Oprócz pracowników etatowych Oddział współpracował na podstawie 
umów zleceń z kilkudziesięcioma osobami, jako podwykonawcami umów 
i zleceń złożonych w Oddziale Łódzkim SEP.

Ważniejsze przedsięwzięcia gospodarcze

Na uzyskany w 2019 r. wynik z działalności gospodarczej złożyły się:

1. Znaczna liczba przeprowadzonych szkoleń (16% przychodów  
ogółem).

2. Duża liczba przeprowadzonych egzaminów kwalifikacyjnych 
(80% przychodów ogółem).

Te dwie pozycje stanowiły zasadniczą część przychodów Oddziału. 
Ponadto na wynik wpłynęły:

3. Sprzedaż usług technicznych – projekty innowacyjne, ekspertyzy, 
wyceny (1,6% przychodów ogółem).

4. Racjonalizacja zarządzania finansami (0,8% przychodów ogółem).

Przy Oddziale Łódzkim SEP działają trzy Komisje Kwalifikacyjne, 
w skład których wchodzi 38 osób. Komisje w roku 2019 przeprowadziły 
8170 egzaminów w trzech grupach, w zakresie eksploatacji i dozoru. 
Łączny przychód z tego tytułu wyniósł 1 823 740,32 zł.

W 2019 roku przeprowadzono 111 kursów (1443 uczestników). 
Przychód z działalności szkoleniowej to 373 890,00 zł. Szkolenia i kursy 
z ramienia OŁ SEP prowadziło 12 osób.

Z Ośrodkiem Rzeczoznawstwa współpracowało w 2019 roku 6 rzeczo-
znawców i specjalistów SEP oraz 2 osoby, które nie mają statusu rzeczo-
znawcy ani specjalisty SEP. Osoby te wykonywały ekspertyzy, instrukcje, 
pomiary, audyt i inne usługi znajdujące się w ofercie Ośrodka. Łączny 
przychód z tej działalności wyniósł 38 192,60 zł. Koszty zatrudnienia 
na umowy cywilno-prawne obciążyły bezpośrednio sprzedane usługi.

Zakupy w 2019 roku

W minionym roku dokonano zakupu jednego komputera (dla stano-
wiska kierownika Ośrodka Rzeczoznawstwa).

II. Realizacja Uchwały Nr 6/WZO/2018 
Walnego Zgromadzenia Delegatów 
Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich z dnia 21.03.2018 r.

Zarząd Oddziału na bieżąco monitoruje stan realizacji uchwały 
WZO. Stan realizacji uchwały stanowi załącznik numer 1 do niniejszego 
sprawozdania. 

III. Działalność statutowa Oddziału
Obok działalności gospodarczej, Oddział prowadzi intensywną, 

określoną w Statucie SEP działalność, tzn. różne formy i płaszczyzny 
aktywności skierowane do członków Stowarzyszenia i środowisk nauko-



20

W ODDZIALE ŁÓDZKIM SEP

wo-technicznych związanych z szeroko pojętym określeniem elektryki. 
Do najważniejszych należą:

1. Wydawanie Biuletynu Techniczno-Informacyjnego Oddziału Łódz-
kiego SEP – w 2019 roku ukazały się 4 numery. Biuletyn przesyłany 
jest do członków OŁ SEP, Zarządu Głównego, wszystkich Oddziałów 
Stowarzyszenia oraz firm współpracujących. W 2019 redakcja przy-
stąpiła do 43. edycji konkursu im. prof. Mieczysława Pożaryskiego, 
zgłaszając opublikowany w nr 1/2018 (80) artykuł „Zastosowanie 
łuku elektrycznego do otrzymywania nanozasobników węglowych” 
– autor: dr inż. Grzegorz Raniszewski.

2. Zorganizowanie lub współorganizacja i sfinansowanie konkursów:
– na najlepszą dyplomową pracę magisterską na Wydziale Elektro-

techniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ;
– na najlepszą dyplomową pracę inżynierską na Wydziale Elektro-

techniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ;
– na najlepszą pracę modelowo-konstrukcyjną w szkołach elek-

trycznych i elektronicznych w roku szkolnym 2018/2019 w dwóch 
kategoriach: Pierwsze kroki i Profesjonaliści;

– na najatrakcyjniejsze obchody Międzynarodowego Dnia Elektryka 
w szkołach.

Ponadto zorganizowano:
– Szkolną Ligę Elektryki – rok szkolny 2018/2019.

3. Zorganizowano również następujące imprezy:
– w dniu 26 stycznia 2019 r. Bal Elektryka, w którym wzięli udział 

również prezesi Oddziałów i Kół SEP: Oddziału Piotrkowskiego, 
Oddziału Sieradzkiego, Oddziału Kaliskiego, Oddziału Radom-
skiego, Koła SEP przy Elektrowni Bełchatów;

– uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej zlokalizowanej 
w nastawni Centrum Nauki i Techniki EC 1, która odbyła się w dniu 
11 czerwca 2019 r., upamiętniającej pierwszą siedzibę Oddziału 
Łódzkiego SEP;

– piknik z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryka, zorganizowany 
w dniu 14 czerwca 2019 r., w którym uczestniczyło ponad 120 
członków i sympatyków SEP;

– szkolenie wyjazdowe dla członków Komisji Kwalifikacyjnych przy 
OŁ SEP, powołanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 
dniach 4–5 października 2019 r. w Ossie koło Rawy Mazowieckiej;

– Galę w sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej z okazji jubile-
uszu 100-lecia Oddziału Łódzkiego SEP, która odbyła się w dniu 
12 października 2019 r.; 

– Spotkanie Wigilijne w dniu 13 grudnia 2019 r., w którym uczestni-
czyło ponad 120 najaktywniejszych członków naszego Oddziału 
oraz zaproszonych gości; na spotkaniu zostały wręczone dwa 
stypendia z Funduszu im. Lecha Grzelaka dla studentów 
wydziałów elektrycznych politechnik. Stypendia wręczyła Halina 
Grzelak – główna fundatorka stypendiów.

4. Członkowie Oddziału brali udział m.in. w:
– uroczystych obchodach Międzynarodowego Dnia Elektryka 

w szkołach ponadgimnazjalnych;
– uroczystej gali z okazji jubileuszu 50-lecia działalności Elektrocie-

płowni EC3, która odbyła się w dniu 22 stycznia 2019 r. w Centrum 
Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi;

– spotkaniu w elektrociepłowni EC3 z okazji 50-lecia jej działalności, 
które odbyło się w dniu 27 marca 2019 r.

– III Kongresie Elektryki Polskiej w dniach 2–3 kwietnia 2019 r. 
w Warszawie;

– uroczystościach jubileuszowych, noworocznych i świątecznych 
organizowanych przez zaprzyjaźnione oddziały SEP i stowarzy-
szenia;

– V Dyskusyjnym Forum Kobiet SEP w dniach 11–13 kwietnia 2019 r. 
w Białymstoku; 

– XVI Ogólnopolskiej Konferencji Technicznej „Pomiary ochronne 
oraz diagnostyka instalacji urządzeń elektrycznych” – organizo-
wanej przez firmę SONEL S.A w dniach 24–26 kwietnia 2019 r. 
w Kielcach;

– Międzynarodowej Konferencji „Transformator” dniach 7–9 maja 
2019 r. w Toruniu;

– Jubileuszu 100-lecia Oddziału Zagłębia Węglowego w dniu 29 
maja 2019 r.;

– wyjeździe do Żar połączonym z wizytą w firmie RELPOL, zorgani-
zowanym przez Koło Terenowe Nr 2 w dniach 23–25 maja 2019 r.;

– uroczystości otwarcia stacji prób w ZREW Transformatory S.A. 
w dniu 3 września 2019 r. przeznaczonej do realizacji prób od-
biorczych; 

– Międzynarodowych Targach ENERGETAB, które odbyły się 
w dniach 17–19 września 2019 r.;

– jubileuszu 100-lecia Oddziału Poznańskiego SEP, który odbył się 
w dniu 18 października 2019 r.;

– wyjeździe do Elektrowni Łaziska w dniach 18–19 października 
2019 r., zorganizowanym przez Koło SEP przy Veolia Energia Łódź 
S.A.;

– połączonym zebraniu Prezydiów Oddziałów Łódzkiego i Zagłębia 
Węglowego SEP w dniu 4 listopada 2019 r. w Katowicach;

– zwiedzaniu Centrum Nauki i Techniki EC 1, zorganizowanym przez 
Koło SEP przy Veolia Energia Łódź S.A., które odbyło się w dniu 
16 listopada 2019 r.;

– Konferencji Naukowo-Technicznej „Jakość Dostaw Energii Elek-
trycznej – wspólna odpowiedzialność wytwórców, dystrybuto-
rów, konsumentów i prosumentów” w dniach 28–29 listopada 
2019 r.;

– wyjazdach zorganizowanych przez Koło Seniorów im. Zbigniewa 
Kopczyńskiego do Gniezna w dniu 5 czerwca 2019 r. i do Sejmu 
w dniu 16 września 2019 r.;

– szkoleniach i konferencjach jednodniowych organizowanych 
przez agendy SEP i inne firmy. 

5. W dniu 3 czerwca 2019 r. w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź odbyło 
się zebranie założycielskie Koła SEP przy PGE Dystrybucja S.A. Oddział 
Łódź, które zostało zarejestrowane w Oddziale w dniu 24 września 
2019 r. uchwałą nr 20/Z/2018-2022. Prezesem Koła została Ewa Po-
tańska. 

6. W dniu 7 czerwca 2019 r. delegaci Oddziału Łódzkiego SEP wzięli 
udział w Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów SEP zwołanym 
z okazji Jubileuszu 100-lecia SEP. Podczas NWZD godność Członka 
Honorowego SEP otrzymał Andrzej Boroń.

7. W dniu 7 czerwca 2019 r. podpisano ze spółką „EC1 Łódź – Miasto 
Kultury” porozumienie o współpracy.

8. W dniach 18–27 czerwca 2019 r. odbyło się XII Seminarium pn.: „Ener-
getyka odnawialna i jądrowa”. Było to seminarium wyjazdowe do 
Czarnogóry i Albanii. W wyjeździe uczestniczyło 41 osób. 

9. W dniu 15 listopada 2019 r., podczas uroczystej sesji Sejmiku Woje-
wództwa Łódzkiego, Oddział otrzymał Odznakę Honorową ZA ZA-
SŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. 

10. W ramach współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi Oddział 
zorganizował dla uczniów ostatnich klas bezpłatne szkolenia przy-
gotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego w Gr. 1 według Rozpo-
rządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 
kwietnia 2003 r. (Dz. U. nr 89, poz. 828 i nr 129 poz. 1184 oraz z 2005 r. 
nr 131 poz. 1189).
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11. W 2019 roku Oddział kontynuował organizację „wieczorków z elek-
tryką”:

– 6.02.2019 r. – firma ATLAS Sp. z o.o., 

– 27.03.2019 r. – firma ANIRO Sp. z o.o.,

– 23.04.2019 r. – firma ISYSTEMY.PL,

– 16.05.2019 r. – BRICOMAN/Schneider Electric, 

– 25.09.2019 r. – BRICOMAN/LEGRAND,

– 30.10.2019 r. – firma ETI Polam Sp. z o.o.,

– 21.11.2019 r. – firma HELUKABEL Polska Sp. z o.o.,

12. W dniu 4 kwietnia i 14 listopada 2019 r. odbyła się prezentacja firmy 
SONEL S.A. – Członka Wspierającego nasz oddział. 

13. Udzielono 5 zapomóg dla członków naszego Oddziału na łączną 
kwotę 7500,00 zł. 

14. Przyznano pomoc finansową dla studentów – członków Studenckiego 
Koła SEP im. prof. Michała Jabłońskiego – 4 na łączną kwotę 1320,00 
zł., zgodnie z regulaminem udzielania pomocy finansowej dla uczniów 
i studentów na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, przyjętym 
na posiedzeniu Zarządu OŁ SEP w dniu 5.03.2007 r. – uchwała nr 
2/Z/2007).
Ponadto:

1. W dniu 25 września 2019 r. odbył się (z wynikiem pozytywnym) audyt 
recertyfikacyjny Systemu Zarządzania Jakością według normy 
PN-EN ISO 9001:2015 i certyfikat został przedłużony na kolejne 
dwa lata i jest ważny do 5 października 2020 r. Jest to potwierdzenie 
dobrej jakości wykonywanych przez Oddział usług w zakresie szko-
leń, egzaminów, konferencji, działalności Ośrodka Rzeczoznawstwa, 
a także równie ważnej działalności stowarzyszeniowej.

2. W dniu 19 marca 2019 r. Oddział otrzymał wyróżnienie w Konkursie 
Prezydent Miasta Łodzi „Pracodawca kreujący i wspierający edu-
kację”.

3. Oddział Łódzki SEP objął patronatem (oraz ufundował nagrody) nad:

– Festiwalem Twórczości Technicznej – MISTRZ TECHNIKI TO JA, 
organizowanym przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i Kształcenia Praktycznego;

– XIV Konferencją Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie 
Elektrycznym SENE 2019, organizowaną przez Instytut Automatyki 
Politechniki Łódzkiej.

4. W dniu 14 czerwca 2019 r. Oddział Łódzki SEP otrzymał Złoty Certyfikat 
KREATOR INNOWACJI przyznany przez Łódzkie Centrum Doskonale-
nia Nauczycieli i Kształcenia. 

5. Oddział Łódzki SEP ma trzech członków wspierających (Veolia Energia 
Łódź S.A., SONEL S.A., ERBUD INDUSTRY Centrum Sp. z o.o.).

6. Przy Oddziale Łódzkim SEP działa 10 kół. W konkursie o tytuł Najaktyw-
niejszego Koła SEP w 2018 roku zostały wyróżnione 4 koła z Oddziału 
Łódzkiego:

Grupa „S” – Koła szkolne i studenckie

III miejsce –  Studenckie Koło SEP przy PŁ im. prof. Michała  
 Jabłońskiego, 

IV miejsce –  Międzyszkolne Koło Pedagogiczne przy Zarządzie  
 Oddziału Łódzkiego SEP;

Grupa „E” – Koła seniorów i emerytów

III miejsce –  Koło Seniorów im. Zbigniewa Kopczyńskiego przy  
 Zarządzie Oddziału Łódzkiego SEP;

Grupa „C” – Koła zakładowe liczące ponad 61 członków

VI miejsce –  Koło SEP przy Veolia Energia Łódź S.A.

Koła prowadzą aktywną działalność, organizując wyjazdy naukowo-
-techniczne, prelekcje, odczyty, zebrania plenarne i spotkania wigilijne. 
W ramach działań integracyjnych i wymiany wiedzy oraz doświadczeń 
zebrania i wyjazdy organizowane przez jedno koło są otwarte dla człon-
ków innych kół.

IV. Działalność w organach ogólnopolskich 
SEP, komisjach i sekcjach oraz NOT

Oddział Łódzki SEP był licznie reprezentowany przez swoich 
członków w organach centralnych SEP. 

I tak, w kadencji 2018–2022 reprezentują: 

1. kol. Władysław Szymczyk – Rada Firm Przemysłu Elektrotechnicznego 
i Energetyki SEP,

2. kol. Andrzej Boroń – Centralna Komisja Finansów i Działalności Go-
spodarczej, 

3. kol. Krystyna Sitek – Centralna Komisja ds. Współpracy z FSNT NOT, 

4. kol. Ewa Potańska – Centralna Komisja ds. Współpracy z Polską Izbą 
Inżynierów Budownictwa,

5. kol. Jerzy Bogacz – Centralna Komisja Organizacyjna, 

6. kol. Franciszek Mosiński – Centralna Komisja Szkolnictwa Elektrycz-
nego,

7. kol. Piotr Seta – Centralna Komisja Młodzieży i Studentów, 

8. kol. Anna Grabiszewska – Centralna Komisja Wydawnictw,

9. kol. Paweł Rózga – Centrala Komisja Współpracy z Zagranicą SEP,

10. kol. Adam Łuniewski – Centralna Komisja ds. Członków Zwyczajnych, 

11. kol. Adam Janicz – Centralna Komisja ds. Wdrażania Technologii 
Informatycznych, 

12. kol. Artur Szczęsny – Centralna Komisja Norm i Przepisów Elektrycz-
nych SEP, 

13. kol. Grzegorz Rutkowski – Centralna Komisja ds. Członków Wspiera-
jących, 

14. kol. Bogumiła Chabir – Centralna Komisja ds. Monitorowania Realizacji 
Uchwał WZD i ZG, 

15. kol. Adam Pawełczyk – Centralna Komisja ds. Monitorowania Umów 
i Porozumień,

16. kol. Małgorzata Höffner – Centralna Komisja ds. Obchodów Jubileuszu 
100-lecia,

17. kol. Stanisław Burda – Centralna Komisja ds. Sportu i Turystyki, 

18. kol. Henryka Szumigaj – Centralna Komisja Oddziałów i Kół,

19. kol. Edward Pilak – Rada Nadzorcza Podmiotów Działalności Gospo-
darczej,

20. kol. Halina Aniołczyk – Polski Komitet SEP ds. zastosowań pola elek-
tromagnetycznego w medycynie,

21. kol. Jerzy Powierza – Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olim-
piady EUROELEKTRA w okręgu nr 7 w Łodzi,

22. kol. Przemysław Tabaka – Rada Programowa INPE, Polski Komitet 
Oświetleniowy SEP,

23. kol. Andrzej Wędzik – Centralna Sekcja Energetyki Odnawialnej 
i Ochrony Środowiska,

24. kol. Zdzisław Sobczak – Pełnomocnik Prezesa ds. Działalności Szko-
leniowej i Egzaminacyjnej SEP,
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25. kol. Jakub Gałęski i kol. Robert Rembertowski – Centralne Kolegium 
Sekcji Trakcji Elektrycznej SEP.

Reprezentanci Oddziału w strukturach NOT:

1. kol. Krystyna Sitek – wiceprezes ds. gospodarczych Zarządu Łódzkiej 
Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT,

2. kol. Paweł Rózga – Komisja Promocji Nauki i Techniki,

3. kol. Jerzy Powierza – Komisja ds. Odznaczeń i Konkursów,

4. kol. Henryka Szumigaj – Komisja Młodzieży, 

5. kol. Czesław Maślanka – Komisja Seniorów i Historii Ruchu Stowarzy-
szeniowego,

6. kol. Anna Grabiszewska – Komitet ds. Jakości.

V. Działalność rad, komisji i sekcji

Przy Oddziale Łódzkim SEP w 2019 r. działały następujące rady, 
komisje i sekcje:

1. Rada Ośrodka Rzeczoznawstwa – przewodniczący kol. Wiesław Kmin,

2. Oddziałowa Rada Nadzorcza ds. Komisji Kwalifikacyjnych – przewod-
nicząca kol. Sabina Domaradzka,

3. Komisja ds. Realizacji Uchwał i Wniosków – przewodniczący kol. Adam 
Łuniewski,

4. Komisja ds. Organizacyjnych – przewodniczący kol. Jerzy Powierza,

5. Komisja ds. Młodzieży i Studentów – przewodniczący kol. Marcin 
Rybicki,

6. Komisja Odznaczeń – przewodniczący kol. Sergiusz Górski,

7. Komisja Pomocy Koleżeńskiej – przewodniczący kol. Zdzisław Sobczak,

8. Komisja ds. Informacji Stowarzyszeniowej i Kroniki – przewodniczący 
kol. Andrzej Potański,

9. Komitet Redakcyjny Biuletynu Techniczno-Informacyjnego OŁ SEP – 
przewodniczący kol. Paweł Rózga,

10. Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych – przewodniczący kol. 
Henryk Małasiński,

11. Sekcja Energetyki – przewodniczący kol. Sławomir Burmann.

VI. Program działalności na 2020 rok
I. Działalność gospodarcza

Będzie skupiała się na następujących przedsięwzięciach:

1. organizacja kursów przygotowujących do egzaminów kwalifikacyj-
nych we wszystkich grupach,

2. organizacja kursów pomiarowych,

3. organizacja szkoleń specjalistycznych na zlecenie firm,

4. opracowanie programu i organizacja kolejnego kursu specjalistycznego,

5. organizacja egzaminów kwalifikacyjnych we wszystkich grupach,

6. aktualizacja składów i zakresów uprawnień Komisji Kwalifikacyjnych,

7. wykonywanie prac w ramach Ośrodka Rzeczoznawstwa,

8. organizacja prezentacji firm z branży elektrycznej.

II. Działalność stowarzyszeniowa

1. Organizacja Balu Elektryka w dniu 1 lutego 2020 r. 

2. Organizacja spotkania z delegatami w połowie kadencji 2018–2022 
w dniu 2 kwietnia 2020 r. („połowinki”).

3. Organizacja Pikniku z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryka 
w dniu 5 czerwca 2020 r.

4. Organizacja spotkań projektantów z przedstawicielami PGE.

5. Organizacja sympozjum szkoleniowego dla członków komisji kwali-
fikacyjnych (25–26 września 2020 r.).

6. Organizacja Wieczorków z elektryką.

7. Aktualizacja regulaminów działających w Oddziale Komisji. 

8. Pozyskanie nowych Członków Wspierających.

9. Dalszy rozwój Koła Studenckiego i Sekcji IEEE.

10. Kontynuacja współpracy ze szkołami i uczniami szkół ponadgimna-
zjalnych.

11. Wydanie czterech numerów Biuletynu Techniczno-Informacyjnego 
Oddziału Łódzkiego SEP.

12. Organizacja konkursów, jak do tej pory. 

13. Współpraca z dotychczasowymi partnerami (Członkowie Wspierający, 
Politechnika Łódzka, Kuratorium Oświaty, Łódzka Okręgowa Izba In-
żynierów Budownictwa, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i Kształcenia Praktycznego, EC 1 Łódź Miasto Kultury, Urząd Dozoru 
Technicznego, oddziały SEP, Koło SEP przy PGE EB, Naczelna Organi-
zacja Techniczna).

14. Udział w konkursach szczebla centralnego.

15. Kontynuacja finansowego wspierania potrzebujących członków OŁ 
SEP (Fundusz Pomocy Koleżeńskiej).

16. Kontynuacja dbałości o groby zmarłych zasłużonych członków OŁ 
SEP.

17. Organizacja sympozjum wyjazdowego w dniach 15–24 maja 2020 r. 
do Gruzji.

18. Organizacja Spotkania Wigilijnego w dniu 18 grudnia 2020 r.

III. Inwestycje i inne działania

1. Utrzymanie certyfikatu ISO.

2. Doposażenie Oddziału w sprzęt pomiarowy i laboratoryjny dla celów 
szkoleniowych.

3. Modernizacja bazy IT (w miarę możliwości finansowych i faktycznych 
potrzeb).

4. Podnoszenie kwalifikacji pracowników Biura ZOŁ SEP (udział w szko-
leniach, konferencjach, ewentualnie studia podyplomowe).

 Podpisał za Zarząd
Prezes 

Oddziału Łódzkiego SEP

Władysław Szymczyk

Niniejsze Sprawozdanie zostało zatwierdzone Uchwałą Zarządu nr 
25/Z/2018-2022 z dnia 23 czerwca 2020 r.

Opracowała: 
Anna Grabiszewska – dyrektor Biura Oddziału Łódzkiego SEP
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Stan realizacji na dzień 05.02.2019 r. 
Uchwały Nr 6/WZO/2018 Walnego 

Zgromadzenia Delegatów Oddziału 
Łódzkiego SEP z dnia 21 marca 2018 r.

Walne Zgromadzenie Oddziału Łódzkiego SEP w dniu 21 marca 2018 r. 
zobowiązuje Zarząd Oddziału Łódzkiego SEP kadencji 2018–2022 do re-
alizacji następujących wniosków umieszczonych przez Komisję Rewizyjną 
Oddziału w sprawozdaniu za kadencję 2014–2018 oraz zgłoszonych przez 
delegatów podczas WZO: 

1. Należy utrzymać certyfikat Systemu Zarządzania Jakością 
i przejść na nową normę, a także stale podnosić jakość obsługi 
klientów oraz członków Oddziału Łódzkiego SEP.

Wniosek został zrealizowany i będzie realizowany w przyszłości. 
W dniu 25 sierpnia 2018 r. odbył się audyt recertyfikacyjny (z wynikiem 
pozytywnym) Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 
9001:2015 i certyfikat został przedłużony na kolejne dwa lata. Jest ważny 
do 5 października 2020 r. Jest to potwierdzenie dobrej jakości wykony-
wanych przez Oddział usług w zakresie szkoleń, egzaminów, konferencji, 
działalności Ośrodka Rzeczoznawstwa, a także potwierdzeniem ważnej 
działalności stowarzyszeniowej.

2. Stworzyć wewnętrzną stronę internetową przeznaczoną dla 
delegatów, do której dostęp będzie chroniony loginem i ha-
słem. Na stronie będą dostępne protokoły z posiedzeń Prezy-
dium i Zarządu, regulaminy oraz inne dokumenty i materiały 
wskazane przez Zarząd.

Zrealizowano: Przed wyborami 2018 została uruchomiona wewnętrz-
na strona internetowa http://delegaci.seplodz.pl na której są zamiesz-
czane protokoły z zebrań Zarządów i Prezydium oraz inne materiały 
wskazane przez Zarząd. Każdy delegat na WZO otrzymał login i hasło 
umożliwiające logowanie się na stronie. 

3. Grono rzeczoznawców i specjalistów należy poszerzyć o spe-
cjalizacje w zagadnieniach informatycznych i teleinformatycz-
nych. Bardziej aktywnie należy prowadzić akcje reklamowe 
usług świadczonych przez Ośrodek.

W trakcie realizacji: W czerwcu 2018 roku został powołany Kierownik 
Rzeczoznawstwa, który podejmuje liczne działania zmierzające do po-
zyskania zleceń dla Ośrodka Rzeczoznawstwa oraz w celu rozszerzenia 
grona rzeczoznawców. W 2018 roku wnioski na rzeczoznawcę złożyli kol. 
Piotr Chudzik (w dziale specjalistycznym 21 – Energoelektronika) i kol. 
Rafał Nowak (w dziale specjalistycznym 06 – Elektronika).

4. Należy podjąć próbę stworzenia przy Ośrodku Rzeczoznaw-
stwa stałych zespołów projektowych czy usługowych, co 
powinno poprawić funkcjonowanie Ośrodka na rynku usług.

Realizacja „na bieżąco”. Kierownik Ośrodka Rzeczoznawstwa analizuje 
napływające do Ośrodka Rzeczoznawstwa zapytania ofertowe i tworzy 
zespoły mogące wykonać dane zlecenie biorąc pod uwagę doświadczenie 
oraz wiedzę rzeczoznawców. 

5. Należy rozszerzyć współpracę z innymi Oddziałami SEP jak 
również z firmami projektowo – usługowymi, w celu podjęcia 
wspólnych działań dotyczących projektowania, wykonaw-
stwa, eksploatacji sieci i urządzeń elektrycznych oraz przy 
uczestniczeniu w przetargach na wykonawstwo projektów 
technicznych, szkoleń, kursów czy usług.

Wniosek realizowany. Oddział Łódzki współpracuje z innymi oddzia-
łami SEP w zakresie przedsięwzięć szkoleniowych jak również firmami, 
zapraszanymi do współpracy w realizacji zadań zlecanych do Ośrodka 
Rzeczoznawstwa.

6. Należy kontynuować dotychczasową współpracę z Instytutami 
Naukowymi Politechniki Łódzkiej.

Wniosek realizowany na bieżąco. Oddział kontynuuje współpracę 
z Instytutami Naukowymi Politechniki Łódzkiej. 

7. Kontynuować współpracę z Politechniką Łódzką w ramach 
podpisanej umowy, w celu podniesienia jakości kształcenia 
kadr dla przemysłu oraz współpracę z Łódzką Okręgową Izbą 
Inżynierów Budownictwa.

Wniosek realizowany na bieżąco. 

8. Należy kontynuować działania w kierunku pozyskania nowych 
członków wspierających. Poprawa współpracy z firmami 
branży energetycznej, elektrycznej, informatycznej i teleinfor-
matycznej powinna zaowocować zarówno lepszą współpracą 
gospodarczą jak i stworzeniem nowych kół SEP, a więc pozy-
skaniem nowych członków Stowarzyszenia.

Wniosek w trakcie realizacji. Rozpoczęto działania zmierzające w kie-
runku utworzenia Koła SEP przy PGE Dystrybucja S.A.

9. W szerszym niż dotąd stopniu udzielać rekomendacji SEP dla 
firm z regionu łódzkiego.

Prowadzone są rozmowy z firmami, jak dotąd bez pozytywnego 
skutku. 

10. Należy rozpocząć przygotowania do przypadającego w 2019 
roku jubileuszu 100-lecia Oddziału Łódzkiego SEP, powołać 
Komitet Honorowy i Komitet Organizacyjny, a także wystąpić 
o patronat do władz miasta i województwa.

Wniosek w trakcie realizacji. Pracę rozpoczął Komitet Organizacyjny 
w składzie: Władysław Szymczyk – przewodniczący, Andrzej Boroń, 
Franciszek Mosiński, Jerzy Bogacz, Irena Wasiak, Mirosław Urbaniak i Anna 
Grabiszewska. Trwają prace nad zdobyciem sponsorów oraz tworzeniem 
Komitetu Honorowego. Chęć wsparcia zadeklarowały firmy: Veolia Ener-
gia Łódź S.A. (Sponsor Główny), ZREW Transformatory S.A., Urząd Dozoru 
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Technicznego. Oddział uzyskał honorowy Patronat Prezydent Miasta 
Łodzi Hanny Zdanowskiej. 

11. Należy ciągle dbać o merytoryczne przygotowanie egzami-
natorów i wykładowców, a także o właściwą oprawę formy 
przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych.

Wniosek został zrealizowany i będzie realizowany w przyszłości. Pracę 
egzaminatorów monitoruje Oddziałowa Rada Nadzorcza ds. Komisji Kwa-
lifikacyjnych. Prowadzona jest systematyczna kontrola jakości i wartości 
merytorycznej egzaminów. Oddział zapewnia członkom Komisji Kwalifi-
kacyjnych dostęp do aktualnych aktów prawnych dotyczących tematyki 
egzaminacyjnej. Zarówno szkolenia jak i egzaminy kwalifikacyjne są 
bardzo ważną gałęzią działalności gospodarczej Oddziału, a marka SEP 
zobowiązuje. W trosce o wysoki poziom merytoryczny przeprowadzanych 
egzaminów niezwykle ważne jest ciągłe doskonalenie członków Komisji. 

W dniach 21–22 września 2018 r. w Ossie koło Rawy Mazowieckiej, 
Oddział Łódzki SEP zorganizował szkolenie dla członków Komisji Kwalifi-
kacyjnych powołanych przez Urząd Regulacji Energetyki. Kolejne odbyło 
się w dniach 4–5 października 2019 r., a następne planowane jest w dniach 
25–26 września 2020 r. 

12. Należy umożliwić, aby w sytuacjach skomplikowanych praw-
nie, rozprawom Sądu Koleżeńskiego towarzyszył profesjonal-
ny prawnik.

Jak dotąd taka sytuacja nie zaistniała. Jeśli SK będzie miał takie po-
trzeby, będzie można z obecności profesjonalnego prawnika skorzystać.

13. Należy wystąpić do WZD poprzez ZG SEP z propozycją zmiany 
§49 Statutu tak, aby wybór delegata na WZO łączył się z wy-
wiązywaniem się przez niego z obowiązku opłacania składki 
członkowskiej (propozycja zmiany §49 Statutu SEP).

Temat będzie przekazany do Komisji Statutowej przez naszego 
przedstawiciela. 

14. Należy powołać w Prezydium Zarządu Oddziału stanowisko 
wiceprezesa ds. organizacji i informacji.

Na pierwszym zebraniu Zarządu w dniu 23 marca 2018 r. uchwałą Za-
rządu Nr 2/Z/2018-2022 został powołany wiceprezes ds. organizacyjnych. 

15. Należy zorganizować dla członków Zarządu szkolenia w zakre-
sie sprawozdawczości finansowej (w kontekście podpisywania 
przez wszystkich członków ZO sprawozdań finansowych).

Wniosek został zrealizowany. W dniu 29 styczna 2019 r. szkolenie ze 
sprawozdawczości finansowej poprowadziła Anna Szych – główna księ-
gowa z Biura Rachunkowego SOKRATES ABC Sp. z o.o. Po sporządzeniu bi-
lansu zostanie on szczegółowo omówiony na kolejnym zebraniu Zarządu. 

16. Należy zorganizować zebrania delegatów OŁ SEP z władzami 
OŁ SEP w połowie kadencji.

Prezydium Zarządu rozpatrzy ten wniosek i ustali termin zebrania.

17. Należy przywrócić dyżury rzeczoznawców oddziału w zakresie 
udzielania bezpłatnych porad technicznych w ramach działal-
ności Ośrodka Rzeczoznawstwa lub niezależnie od niego przez 
innych specjalistów.

Przez trzy dni w tygodniu, w Biurze Oddziału jest obecny kierownik 
Ośrodka Rzeczoznawstwa, który jest specjalistą w branży energetycznej 
i ekonomicznej i odpowiada na pytania. W sytuacji, kiedy zakres tematu 
wykracza poza wiedzę kierownika, jest on gotowy do skontaktowania 
pytającego z branżowym specjalistą.

18. Do prowadzonych „Wieczorów z elektryką” wprowadzić cykle 
trwających przez kilka wieczorów wykładów tematycznych, 
np.  OZE, inteligentny dom.

Wniosek jest realizowany. W dniu 27 listopada 2018 r., podczas Wie-
czorku z Elektryką, zaprezentowała się firma ISA – SERWIS, a tematem był 
INTELIGENTNY DOM – STANDARD TERAŹNIEJSZOŚCI.

19. Należy kontynuować działania w kierunku pełnego wykorzystania 
zysków z działalności gospodarczej Oddziału na cele statutowe.

Wniosek jest realizowany. Oddział kontynuuje działania i podejmuje 
się realizacji przedsięwzięć statutowych na które przeznacza zyski z dzia-
łalności gospodarczej. Odbywa się to przy zachowaniu minimalnego 
poziomu rezerwy finansowej Oddziału określonej jako 150% rocznych 
kosztów ogólnego zarządu, przyjmując tę wartość jako maksymalną 
z trzech ostatnich lat działalności, w tym wartość planowaną w projek-
cie budżetu na rok następny. Zarządzanie rezerwą finansową powinno 
przynosić maksymalne korzyści przy najmniejszym ryzyku.

Zebrała i opracowała: A. Grabiszewska

W ODDZIALE ŁÓDZKIM SEP

Ocena Komisji Rewizyjnej OŁ SEP 

Łódź, dnia 16 marca 2020 r.
Ocena działalności Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP za 2019 r. do-

konana przez Komisję Rewizyjną Oddziału Łódzkiego SEP w składzie:
Adam Pawełczyk przewodniczący,
Zbigniew Przybylski wiceprzewodniczący,
Andrzej Wojtczak sekretarz,
Urszula Kupis członek,
Andrzej Kanicki członek.

Podstawa oceny

– Wyniki czynności kontrolnych Komisji Rewizyjnej Oddziału.
– Sprawozdanie finansowe Oddziału za 2019 r.
– Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału za 2019 r.
– Znajomość bieżącej działalności Zarządu wynikająca z udziału 

przedstawicieli Komisji Rewizyjnej w zebraniach Zarządu i Pre-
zydium.
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Wyniki działań kontrolnych Komisji

Zakres kontroli:
1. Zapoznanie się z fakturami oraz wyciągami bankowymi z maja 

2019 r.
2. Zapoznanie się z protokółami z posiedzeń Prezydium i Zarządu 

Oddziału odbytych od stycznia do listopada 2019 r.
3. Sprawdzenie stanu środków pieniężnych na dzień 30.09.2019 r. 

i stanu kasy na 17.10.2019 r.
Ad. 1. 
Po przeanalizowaniu pod względem zasadności wydatków każdej 

pozycji ujętej w fakturach i wyciągach bankowych stwierdza się, iż nie 
było wydatków nie mających uzasadnienia merytorycznego oraz wbrew 
obowiązującym zasadom formalnym. Finanse w Oddziale są prowadzone 
prawidłowo. KR nie stwierdza nieprawidłowości.

Ad. 2.  
Dokonano przeglądu tematyki Prezydium i Zarządu Oddziału oraz 

sposobu, w jaki członkowie Zarządu są zapoznawani z tematyką i decy-
zjami podjętymi przez Prezydium. KRO wysoko ocenia formę internetową 
przekazu tematyki posiedzeń Prezydium, Zarządu i ich uchwał.

Ad. 3.  
Zapoznano się ze stanem środków pieniężnych na dzień 30.09.2019 r.

Ocena sprawozdania finansowego za 2019 r.

Komisja Rewizyjna stwierdza prawidłowość gospodarowania środka-
mi pieniężnymi pod względem merytorycznym i formalnym. Dotyczy to 
również wszystkich innych kontrolowanych przez KRO działań Zarządu.

Podkreśla się wielką sumienność pracy Prezydium oraz biura Oddziału.
Pragniemy zwrócić uwagę na bardzo dobry wynik finansowy za 2019 r. 

przy wysokich kosztach działalności statutowej, na których zaważyły 
wydatki na jubileusz 100-lecia OŁ SEP.

Ocena działalności statutowej Oddziału za 2019 r.
Działania Zarządu w zakresie wypełniania funkcji statutowych i po-

czynań organizacyjnych Komisja ocenia wysoko. Zarząd wykazuje dużą 
aktywność zewnętrzną, która wzmacnia wizerunek SEP-u. 

Utrzymywane są aktywne kontakty ze szkołami o profilu elektrycz-
nym oraz z kołem studenckim przy Politechnice Łódzkiej.

Realizacja wniosków uchwalonych na walnym 
Zgromadzeniu Delegatów Oddziału Łódzkiego SEP 
w dniu 21 marca 2018 r.

Komisja Rewizyjna Oddziału nie wnosi zastrzeżeń do realizacji wnio-
sków. Po dwuletnim okresie działalności widać wysokie zaangażowanie 
Zarządu Oddziału w realizację wniosków.

Ocena pracy poszczególnych członków Zarządu 
Oddziału

Sprawa oceny indywidualnej członków Zarządów została wprowadzo-
na przez nowelizację Statutu Stowarzyszenia i praktycznie funkcjonuje 
od bieżącej kadencji.

Ocenie podlegają wszyscy członkowie Zarządu Oddziału. Ocena 
oparta jest na przydziale obowiązków wynikających z pełnionych funkcji 
w Zarządzie, na samoocenie złożonej w formie pisemnej oraz obecności 
na posiedzeniach wszystkich członków zarządu.

KRO jest usatysfakcjonowana wyczerpującymi informacjami zawar-
tymi w ww. samoocenach.

Działalność każdego z członków zarządu KRO ocenia pozytywnie.
Gratulujemy aktywności i dziękujemy za poniesiony wkład pracy 

społecznej.
Adam Pawełczyk, Zbigniew Przybylski, Andrzej Wojtczak

Urszula Kupis, Andrzej Kanicki

Sukces elektryków

prof. dr hab. inż. Piotr Borkowski 

Podczas XIII Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji 
INTARG 2020 ONLINE wynalazek „Ultraszybkie systemy hybrydowe 
USH do zabezpieczania obwodów prądu stałego o dużych energiach 
magnetycznych”, zgłoszony przez Katedrę Aparatów Elektrycznych Poli-
techniki Łódzkiej z udziałem ZAE WOLTAN Sp. z o.o., osiągnął najwyższą 
ocenę Międzynarodowego Jury Targów. Decyzjami jury zespół twórców 
wynalazku w składzie: dr hab. Marek Bartosik, em. prof. PŁ, prof. Piotr Bor-
kowski, dr hab. Franciszek Wójcik z KAE PŁ oraz mgr Andrzej Jeske i mgr 
inż. Łukasz Nowak z ZAE WOLTAN został uhonorowany w postępowaniach 
konkursowych przyznaniem:

1. Grand Prix INTARG® 2020,

2. Platynowego Medalu INTARG® 2020,

3. wyróżnienia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej,

4. tytułu „LIDERA INNOWACJI® 2020” w kategorii „Produkt”.

Systemy USH mogą być alternatywnie stosowane w dwóch różnych 
dziedzinach: do ochrony elektromagnesów nadprzewodzących we 
wszystkich obszarach ich stosowalności oraz do zabezpieczania systemów 
zasilania i pojazdów trakcji elektrycznej zasilanej prądem stałym. W obu 
dziedzinach warunki eksploatacyjne bardzo się różnią ze względu na 
zróżnicowanie wymagań w obszarach zastosowań wyspecyfikowanych 
niżej. Przy takich samych zasadach działania, USH przeznaczone dla każdej 
z powyższych dziedzin będą się różniły wyposażeniem, sposobem pracy 
i sterowania, tworząc dwie rodziny systemów zabezpieczania obwodów 
prądu stałego: DCSS i DCU HM, strzeżone odrębnymi patentami.

W dziedzinie elektromagnesów nadprzewodzących rodzina sys-
temów DCSS jest przeznaczona do ograniczania skutków quenchu 
w cewkach nadprzewodzących. Quench jest to przypadkowy, lokalny 
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Rys. 1. Dodatkowe informacje o USH
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zanik nadprzewodnictwa w cewce. Obszar rezystancyjny szybko rozra-
sta się wskutek konwersji wielkiej energii magnetycznej cewki na ciepło 
Joule’a. Powoduje to znaczne szkody. Rolą każdego DCSS jest przewo-
dzenie i wyłączanie prądu stałego o danej wartości. Wymagane jest  
ultraszybkie wyłączanie prądu (możliwie krótki czas wyłączania) i moż-
liwie szybki zrzut energii z cewki, ograniczające te szkody. Do każdego 
DCSS jest dołączony równolegle rezystor zrzutowy RD. Po wyłączeniu 
prądu cewki przez DCSS cały ten prąd zostaje przejęty przez RD i płynie 
w nim, dopóki energia magnetyczna cewki nie zostanie całkowicie wy-
tracona w wyniku zamiany w RD na ciepło oddawane przez konwekcję 
naturalną do otaczającego powietrza. W takich układach nie występują 
zwarcia, przeciążenia i przepięcia łączeniowe. Wyzwalacze nadprądowe 
i ograniczniki przepięć są zbędne. 

W dziedzinie systemów i pojazdów trakcji elektrycznej rodzina 
wyłączników DCU-HM jest przeznaczona do ochrony głównych obwo-
dów elektrycznych podstacji i pojazdów trakcyjnych eksploatowanych 
w systemach trakcji kolejowej, miejskiej i przemysłowej przed skutkami 
przeciążeń, zwarć i przepięć (zewnętrznych oraz wewnętrznych). Rolą 
każdego DCU-HM jest przewodzenie i wyłączanie prądu stałego o każ-
dej wartości możliwej w danym systemie trakcyjnym przy najwyższym 
napięciu zasilania, a także ograniczanie przepięć. Występują prądy 
robocze, przeciążeniowe i zwarciowe, a także dwustronne przepięcia 
łączeniowe (zewnętrzne – sieciowe i wewnętrzne – odbiornikowe). Nie-
zbędne są wyzwalacze nadprądowe i ograniczniki przepięć. Wymagane 
jest ultraszybkie wyłączanie zwarć (możliwie krótki czas wyłączania) oraz 
możliwość rekuperacji energii przy hamowaniu pojazdów.

W każdym USH wyłączanie prądu stałego odbywa się w próżniowej 
komorze z zestykiem generującym osiowe pole magnetyczne. Materiał 
styków nie może zawierać składników niskotopliwych. W USH mogą być 
stosowane wybrane typy komór próżniowych, produkowane przemy-
słowo dla wyłączników prądu przemiennego. Ultraszybkie wyłączanie 
prądu stałego przez USH uzyskano dzięki opracowaniu specjalnego 
łącznika próżniowego otwieranego ultraszybko przez napęd indukcyj-
no-dynamiczny dużej mocy, utrzymywanego w stanie otwarcia przez 
szybki zamek.

Zależnie od przeznaczenia systemu USH, alternatywnie stosowane są 
dwie jego odmiany o różnych zasady działania: USHF oraz USHN.

USHF jest ultraszybkim, niespolaryzowanym łącznikiem hybrydowym 
DC o topologii hybrydy równoległej próżniowo-tyrystorowej, z wymu-
szonym sprowadzaniem do zera (tzw. komutacja wymuszona) prądu 
stałego w próżni za pomocą impulsu prądu o kierunku przeciwnym, 
uzyskanego z dodatkowego źródła załączanego za pomocą modułu  
tyrystorów.

USHN jest ultraszybkim, niespolaryzowanym łącznikiem hybrydo-
wym DC o topologii hybrydy równoległej próżniowo-tranzystorowej, 
z naturalnym sprowadzaniem do zera prądu stałego w próżni (tzw. 
komutacja naturalna) spowodowanym różnicą pomiędzy napięciem 
łuku dyfuzyjnego w komorze próżniowej a napięciem przewodzenia 
dołączonego równolegle dwukierunkowego modułu tranzystorowego 
załączanego krótkotrwale.

Każda z tych odmian USH ma układ wyłączający o budowie umoż-
liwiającej samoczynne dostosowywanie do dowolnego kierunku prądu 
głównego (tzw. zdolność autoadaptacji).

W obu dziedzinach zastosowań USH stosowane są dotychczas 
łączniki magnetowydmuchowe. Mają one relatywnie długi czas własny 
otwierania, rzędu 20 ms oraz nieokreślony dodatkowy czas łukowy (rzę-
du 2÷3 stałych czasowych obwodu). Nie są więc zdolne do wyłączania 
ultraszybkiego. Znane od początku historii elektrotechniki, wyczerpały 
one możliwości rozwojowe wynikające z zasady ich działania.

Grand Prix INTARG® 2020

Platynowy Medal INTARG® 2020

Tytuł „LIDERA INNOWACJI® 2020” w kategorii „Produkt”

Podwójne wyróżnienie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

Rys. 2. Nagrody i wyróżnienia podczas INTARG 2020 ONLINE dla twórców USH
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Na tle dotychczas używanych łączników magnetowydmuchowych 
systemy USH są bezkonkurencyjne ze względu na swą dynamikę 
(czas wyłączania < 2 ms), niezawodność i skuteczność ochrony. Nowa 
technika ultraszybkiego wyłączania prądów stałych została ekspery-
mentalnie zweryfikowana w obu wyżej wymienionych dziedzinach  
zastosowań.

Dodatkowe informacje szczegółowe zostały przedstawione niżej na 
rys. 1. Nagrody i wyróżnienia podczas INTARG 2020 ONLINE zaprezen-
towano na rys. 2.

Pełne informacje o USH, w tym DCSS oraz DCU-HM, są dostępne 
w języku polskim i angielskim pod adresami: https://www.intarg.haller.
pl/ oraz http://www.kae.p.lodz.pl/start.php?show/page/160/ 

Oddział Łódzki SEP 
w dobie epidemii koronawirusa

Anna Grabiszewska
Oddział Łódzki SEP

Niespodziewanie nadszedł ten dzień, a właściwie nadeszły dni, które 
sprawiły, że świat wyhamował, zatrzymał się, a nasze życie pewnie nigdy 
nie będzie już takie samo, jak wcześniej. Nagle zostaliśmy sami ze sobą, 
zamknięci w domu, pełni lęku i obaw o zdrowie i życie najbliższych, ale 
także o przyszłość zawodową i społeczną. 

W tym trudnym i niebezpiecznym czasie Biuro Oddziału Łódzkiego 
SEP nie zostało zamknięte nawet na jeden dzień. Byliśmy do dyspozycji 
naszych członków i klientów, aby wspólnie zmagać się z nową rzeczy-
wistością. Poczucie obowiązku było silniejsze niż lęk o własne zdrowie. 
Były to ciężkie dni, bo kiedy można było spojrzeć z okien naszego biura 
na zwykle tętniącą życiem ulicę Piotrkowską, na której teraz przemykały 
tylko pojedyncze osoby, a miasto wyglądało na wymarłe, wzmagał się 
lęk o przyszłość. Staraliśmy się dawać sobie nawzajem wsparcie poprzez 
rozmowy telefoniczne, bo to, że ktoś jest i czeka na rozmowę, dawało siłę, 
aby z nadzieją spoglądać w przyszłość. 

Każdego dnia z pełnym zaangażowaniem pracowaliśmy tak jak 
wcześniej, nasze biuro było otwarte. Udzielaliśmy odpowiedzi na pytania 
członków i klientów, informowaliśmy o aktualnych możliwościach realiza-
cji zleceń. Choć od kwietnia zawiesiliśmy stałe dyżury Komisji Kwalifikacyj-
nych, na życzenie firm i osób prywatnych były przeprowadzane egzaminy 
kwalifikacyjne, ponieważ nie chcieliśmy zostawić naszych klientów bez 
pomocy. Zaufali nam, więc nie mogliśmy stracić tego zaufania. Od 11 maja 
2020 r. wznowiliśmy stałe dyżury Komisji Kwalifikacyjnych z zachowaniem 
zalecanych środków ostrożności wynikających z ogłoszonego w Polsce 
stanu epidemii. Członkowie Komisji Kwalifikacyjnych są wyposażeni 
w maseczki, przyłbice i rękawiczki jednorazowe. Osoby zgłaszające się na 
egzamin również prosimy o stosowanie się do obowiązku zakrywania ust 
i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego. Kwiecień był dla naszego 
Oddziału miesiącem o najmniejszych od lat wpływach z działalności 
gospodarczej. Już maj był lepszy, a obecnie (wrzesień) wracamy do 
normalności. Wydaje się, że w okresie IV kwartału nie będzie możliwości 
nadrobienia zaległości, ale rok zamkniemy bez strat.

W maju rozpoczęliśmy, po dwumiesięcznej przerwie, organizację 
szkoleń z naboru oraz na zlecenie firm. Szkolenia przebiegają z uwzględ-
nieniem przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych wydawa-
nych w odniesieniu do poszczególnych branż. Duże zainteresowanie 
firm pokazało, jak bardzo było to potrzebne. Od września wznawiamy 
również organizację zajęć praktycznych z wykonywania czynności kon-
trolno-pomiarowych, które będą odbywały z zachowaniem najwyższych 
środków ostrożności. 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów i członków 
Komisji Kwalifikacyjnych do naszej oferty wprowadziliśmy również możli-
wość zdawania egzaminów zdalnie, co umożliwiła Ustawa z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374, 567 i 568). 

Ten niebezpieczny czas trwa nadal, nic się nie zmieniło, ale trzeba 
nauczyć się żyć w nowej rzeczywistości. 23 czerwca 2020 r. odbyło się 
pierwsze zebranie Zarządu z zachowaniem zalecanych środków ostroż-
ności.  Naszym priorytetem jest zdrowie naszych członków i ich rodzin, 
dlatego też Oddział zrezygnował z organizacji tak bardzo popularnych 
imprez integracyjnych i wyjazdów szkoleniowych. Warto poczekać, aby 
móc w pełni się z nich cieszyć i korzystać z nich bez obciążenia lękiem. 
Planowane na ten rok Seminarium Energetyka Odnawialna i Jądrowa, 
które miało odbyć się w maju, zostało przełożone na maj 2021 r. Mamy 
nadzieję, że wtedy będzie można już bezpiecznie podróżować, a radość 
z wyjazdu będzie podwójna. Rok 2020 to wyjątkowy rok, który wprowadził 
spokój po intensywnym roku jubileuszowym, ale trzeba myśleć również 
o przyszłości, dlatego też każdego dnia uczymy się działać w tej nowej 
rzeczywistości. 

Od września (powoli) zaczynamy również organizować spotkania 
w ramach działalności statutowej, oczywiście z zachowaniem reżimu sa-
nitarnego. Niektóre koła i agendy wznawiają swoje zebrania, bo potrzeba 
bezpośredniego kontaktu, wymiany poglądów jest ogromna. 

Ten okres nauczył pokory. Ważne, żeby wyciągnąć wnioski i dostrzec, 
co tak naprawdę jest w życiu najważniejsze. Choć bywało trudno, trzeba 
z nadzieją spoglądać w przyszłość, bo żadne spotkania online nie zastąpią 
osobistych kontaktów i relacji międzyludzkich.
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Nowe władze Politechniki Łódzkiej

dr hab. inż. Paweł Rózga, prof. PŁ 
Oddział Łódzki SEP

W dniu 8 lipca 2020 roku w przestrzeni Zatoki Sportu Politechniki 
Łódzkiej odbyło się zebranie Uczelnianego Kolegium Elektorów mające 
na celu wybór nowego rektora Politechniki Łódzkiej. Zebranie wyborcze 
poprowadził elektor senior, dr inż. Piotr Woźniak z Wydziału Elektrotech-
niki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (EEIA). Ze 112 elektorów na 
zebraniu obecnych było 111. W zebraniu wziął udział również urzędujący 
rektor, prof. Sławomir Wiak.

Grono Elektorów większością 101 głosów wybrało na rektora 
Politechniki Łódzkiej w kadencji 2020–2024 prof. Krzysztofa Jóźwika 
z Wydziału Mechanicznego PŁ. 

Współpracownikami JM Rektora Krzysztofa Jóźwika zostali:
–  prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło (z Wydziału EEIA) – prorektor ds. 

rozwoju,
–  prof. dr hab. inż. Łukasz Albrecht (z Wydziału Chemicznego) – 

prorektor ds. nauki,

–  dr hab. inż. Andrzej Romanowski, prof. PŁ (z Wydziału EEIA) – pro-
rektor ds. kształcenia,

–  dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. PŁ (z Wydziału Mechaniczne-
go) – prorektor ds. studenckich.

Nowa kadencja to także nowe władze na Wydziale EEIA, który blisko 
związany jest z działalnością Oddziału Łódzkiego SEP. Nowym dziekanem 
Wydziału został dr hab. inż. Jacek Kucharski, prof. PŁ. Współpracownikami 
nowego dziekana są natomiast:

–  dr hab. inż. Łukasz Szymański, prof. PŁ – prodziekan ds. rozwoju,
–  dr hab. inż. Ewa Raj – prodziekan ds. kształcenia,
– dr hab. inż. Ewa Korzeniewska, prof. PŁ - prodziekan ds. studenc-

kich w zakresie studiów stacjonarnych,
– dr hab. inż. Tomasz Piotrowski – prodziekan ds. studenckich 

w zakresie studiów niestacjonarnych.
Ważnym zaznaczenia jest fakt, że oboje prodziekani ds. studenckich 

są członkami Oddziału Łódzkiego SEP.

Nowym władzom Politechniki Łódzkiej oraz Wydziału Elektrotechniki, 
Elektroniki, Informatyki i Automatyki życzymy wielu sukcesów.

Rozstrzygnięcie Konkursu na 
Najaktywniejsze Koło SEP

Podczas Konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryka w dniu 
10.06.2020 r. ogłoszone zostały wyniki współzawodnictwa kół SEP w Kon-
kursie na Najaktywniejsze Koło SEP w roku 2019 r. 

Koła zgłoszone do konkursu przez Oddział Łódzki SEP zajęły następujące 
miejsca:

Grupa „C” – Koła zakładowe liczące ponad 61 członków
VII miejsce – Koło SEP przy Veolia Energia Łódź S.A.

Grupa „S” – Koła szkolne i studenckie
III miejsce – Międzyszkolne Koło Pedagogiczne
IV miejsce – Studenckie Koło SEP przy PŁ im. prof. Michała Jabłońskiego

Grupa „E” – Koła seniorów i emerytów
IV miejsce – Koło Seniorów im. Zbigniewa Kopczyńskiego

Wyniki konkursu znajdują się na stronie internetowej SEP www.sep.com.pl 
oraz w SPEKTRUM nr 5–8 (maj – sierpień) 2020.
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W ODDZIALE ŁÓDZKIM SEP

Pozycja i ranga SEP jest gwarancj
najwy¿szej jakoœci, niezawodnoœci i wiarygodnoœci

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH 

 Projekty techniczne i technologiczne
 Ekspertyzy i opinie
 Badania eksploatacyjne
 Badania techniczne urządzeń elektrycznych, 
 elektronicznych i elektroenergetycznych
 Ocena zagrożeń i przyczyn wypadków
 powodowanych przez urządzenia elektryczne
 Ocena prototypów wyrobów, maszyn 
 i urządzeń produkcyjnych
 Ocena usprawnień, pomysłów, projektów
 i wniosków racjonalizatorskich
 Opracowywanie projektów przepisów
  wewnętrznych bhp oraz instrukcji eksploatacji
 Wykonywanie wszelkich pomiarów w zakresie 
 elektryki
 Prowadzenie nadzorów inwestorskich 
 i autorskich
 Wykonywanie ekspertyz o charakterze  prac 
 naukowo-badawczych
 Odbiory jakościowe
 Wyceny maszyn, urządzeń oraz  obiektów
 energetycznych
 Tłumaczenia dokumentacji technicznej 
 i literatury fachowej
 Doradztwo i ekspertyzy ekonomiczne
 Audyty energetyczne
 Przygotowanie dokumentów dla przekształceń 
 własnościowych

OR SEP tel. 42 632 90 39, 42 630 94 74

OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA OŁ SEP
oferuje bogaty zakres usług 

technicznych i ekonomicznych:

 

Oddział Łódzki
90-007 Łódź, pl. Komuny Paryskiej 5a

Dom Technika, IV p., pok. 409 i 404
tel./fax 42 630 94 74, 42 632 90 39

e-mail: sep@seplodz.pl
www.seplodz.pl

 Egzaminy kwalifikacyjne dla osób na 
stanowiskach EKSPLOATACJI 
i DOZORU w zakresach: 
elektroenergetycznym, cieplnym i gazowym

 Kursy przygotowujące do egzaminów 
kwalifikacyjnych (wszystkie grupy)

 Kursy pomiarowe (zajęcia teoretyczne 
i praktyczne)

 NOWOŚĆ! Kurs dla instalatorów systemów 
fotowoltaicznych uprawniający do 
ubiegania się o TYTUŁ CERTYFIKOWANEGO 
INSTALATORA SYSTEMÓW 
FOTOWOLTAICZNYCH

 Kursy specjalistyczne na zlecenie firm

 Konsultacje jednodniowe 
przygotowujące do egzaminu 
kwalifikacyjnego 

 Ekspresowe kursy pomiarowe 
w zakresie skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej do 1 kV dla 
STUDENTÓW i ABSOLWENTÓW WEEIA PŁ 

 Szkolenia BHP dla wszystkich stanowisk

 Pomiary i ocena skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej

 Prezentacje firm 

 Reklamy w Biuletynie 
Techniczno-Informacyjnym OŁ  SEP

 Rekomendacje dla wyrobów i usług branży 
elektrycznej

 Organizacja imprez naukowo-technicznych 
(konferencje, seminaria) 

Ceny szkoleń organizowanych przez 
OŁ SEP są zwolnione z podatku VAT


