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Początek historii znaku SEP

• 1919 - powstanie SEP.

• 1926 - inicjatywa P. K. Elektrotechnicznego o 

umieszczaniu znaku na wyrobach przemysłowych 

powszechnego użytku jako znaku jakości:

- znak (rys. 1) został wybrany z 60-ciu projektów,

- wybrany znak został zarejestrowany w UP RP,

- zastosowano go po raz I w 1933 r. i wkrótce

rozpowszechnił się,

- można przyjąć że znak SEP powstał w 1933 r.

(rys. 2 i rys. 3).



3Rys.1. Projekty (1926) Rys.2. Młotek na V WZD (1933)
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Rys.3
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• Znak zatwierdzony w roku 1933 (rys.5) obowiązywał do 15 II 1957 r. kiedy

na wniosek ZG SEP, Minister zatwierdził Regulamin Biura Znaku PRL,

• Na nowym znaku litera ‘E’ miała opuszczoną „poprzeczkę” (rys. 6).

• Praktycznie do lat 1970-tych stosowano znak z rys.6.

• W latach 1970-tych przywrócono znak z rys. 5.

• Po NWZD’04, w roku 2005 ‘tajemnicze siły’ znowu zalecają znak z rys.6.

i obecnie panuje chaos w tym zakresie.

Rys.5. Znak SEP od 1933 r. Rys.6. Znak SEP od 1957 r.
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Przykłady stosowania znaku SEP

Rys. 7.

(1955)
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Rys. 8.  50-lecie SEP (1969)
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Rys. 9.  Sztandar ufundowany w roku 1969
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Rys. 10. (1975)
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Rys. 11. Zebranie SIiUE (Poznań, 1977)



11Rys. 12.  XXI WZD  (1978)
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Rys. 13. Konferencja SPE (1978)



13
Rys. 14. 60-lecie SEP (1979)
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Rys. 15. 60-lecie SEP (1986)



15Rys. 16. Konf. O.Gliw. (1995)
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Rys.17.



17
Rys. 18.
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Rys. 19.
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Rys. 20.
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Rys. 21.
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Rys. 22.

Rys. 23.
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Podsumowanie

• W projekcie Statutu SEP (rys.19 i §7 p.1) zatwierdzo-

nym na NWZD w XII 2004 jest znak z roku 1933 

(rys. 5).

• Dlaczego więc od połowy 2005 r. jest lansowany znak 

z 1957 r. (rys. 6) ?

- jest to samowola, bo nikt oprócz WZD nie ma

prawa zmieniać Statutu SEP.

• Obecny WZD powinien:

- podjąć decyzję (przez głosowanie), który znak przyj-

mujemy zjako godło SEP,

- wyrazić zaniepokojenie dokonaną próbą łamania

Statutu (cicha zmiana godła w 2005 r.).



23

Powyższe dane zebrano

z następujących materiałów

[1] „Historia Stowarzyszenia Elektryków Polskich 

1919 - 1959”. Wyd. SEP, W-wa 1959 r.

[2] „80 lat Stowarzyszenia Elektryków Polskich”. 
Wyd. COSiW SEP, W-wa 1999, ISBN 83-909996-4-1.

[3] Czasopisma SEP.

[4] Dokumenty własne (zaproszenia i inne) przeska-

nowane do prezentacji.
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Po Walnym Zjeździe SEP (WZD) w Łodzi (2006)

• Powyższa prezentacja została przedstawiona na WZD jako wniosek w 

p-cie pt. dyskusja nt. zmian Statutu SEP.

• Prezydium WZD nie poddało problemu wyboru znaku SEP ani pod

dyskusję ani pod głosowanie, a uzasadniało to postępowanie (w

monologu) m.in. tym, że “przecież ten znak (z rys. 6) jest ładny, więc

można go pozostawić”.

• W związku z tym należy teraz jasno powiedzieć, że wprowadzenie

znaku z rys.6 - jako godła SEP - po Nadzwyczajnym Zjeździe SEP było

działaniem analogicznym jak w “aferze Rywina”, bowiem w projekcie

statutu (rys.19) przed NWZD był umieszczony znak przedwojenny

(z rys.5), głosowania na temat wyboru kształtu znaku SEP na NWZD

(w grudniu 2004) - nie było, a po NWZD w Statucie pojawił się znak

z “opuszczonym” ‘E’.

(-) Andrzej Marusak

Delegat na WZD SEP w latach: 

2002, 2004 i 2006.


