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Świadectwa Rekomendacyjne SEP

W gospodarce wolnorynkowej Zamawiający dokonując 
wyboru Dostawcy potrzebnego produktu lub usługi często 
podejmuje decyzje opierając się na dostępnych informacjach 
lub wybiera ofertę z najniższą ceną. Informacje w firmowych 
folderach konkurujących przedsiębiorstw zazwyczaj są moc-
no przesadzone, a powszechnie praktykowana zasada „3C” 
(cena – czyni – cuda) w krótkim okresie czasu boleśnie odsła-
nia swoje wady. Istnieje rzeczywista potrzeba promowania do-
brych, wiarygodnych i solidnych uczestników rynku. Naszym 
zdaniem taką funkcję niezależnej instytucji oceniającej pod 
kątem jakości, technologicznego zaawansowania, innowacyj-
ności oferowanego rozwiązania, a także jakości zarządzania, 
społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) może i powinno 
pełnić Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Uzyskanie Świa-
dectwa Rekomendacyjnego SEP powinno nobilitować okre-
śloną firmę do grona najlepszych przedsiębiorstw. Rekomen-
dacja jest potwierdzeniem zdolności firmy do świadczenia 
usług określonego rodzaju i produkcji określonych wyrobów 
o wysokim poziomie technicznym. 

Oddział Zagłębia Węglowego SEP stale doskonali me-
tody uzyskiwania świadectw rekomendacyjnych przez firmy 
naszego rejonu, zawsze dbając o partnerstwo w biznesie mię-
dzy firmami prywatnymi i państwowymi przedsiębiorstwami 
a stowarzyszeniem. W niniejszym artykule chcielibyśmy Pań-
stwu w kilku punktach przedstawić procedurę postępowania 
rekomendacyjnego. Obejmuje ona następujące działania: 
 stałe obserwowanie i wnikliwe penetrowanie krajowego 

rynku przedsiębiorstw w poszukiwaniu perełek naszego 
regionu,

 sondowanie i analiza opinii o firmie będącej ewentualnym 
kandydatem w środowisku dla Ośrodka Rzeczoznawstwa 
OZW SEP w Katowicach oraz inspirowanie wyboru godne-
go rekomendacji kandydata,

 spotkanie i dyskusja z kierownictwem wybranej firmy i zło-
żenie propozycji przeprowadzenia postępowania reko-
mendacyjnego (pismo plus wniosek),

 otrzymanie z wybranej firmy zlecenia na przeprowadzenie 
postępowania rekomendacyjnego wraz z wypełnionym 
wnioskiem o udzielenie rekomendaci SEP, 

 analiza otrzymanych materiałów i zebranych informacji,
 opracowanie przez rzeczoznawcę OZW SEP Katowice pi-

semnej opinii zawierającej charakterystykę organizacyjno-

-techniczną firmy, wyszczególnienie wybranych osiągnięć 
organizacyjno-ekonomicznych, opis działalności zgłoszo-
nej do rekomendacji i wnioski końcowe, 

 przesłanie kompletu dokumentów do Działu Naukowo-
-Technicznego Zarządu Głównego SEP w Warszawie,

 sprawdzenie dokumentów, weryfikacji przedstawionych 
danych i opracowanie opinii przez weryfikatora SEP (za-
zwyczaj osoba z tytułem profesorskim),

 prezentowanie firmy, ocena i głosowanie członków Komisji 
Kwalifikacyjnej IRSEP,

 zatwierdzenie Świadectwa Rekomendacyjnego przez pre-
zesa OZW SEP oraz prezesa SEP,

 uroczyste wręczenie Świadectwa Rekomendacyjnego. 
Mimo ostrych kryteriów oceny i pracochłonnego proce-

su udzielania Świadectw Rekomendacji SEP, co roku grono 
wyróżnionych firm z naszego regionu powieksza się. Dumni 
jesteśmy, że w minionym 2017 roku cztery firmy, które po raz 
pierwszy uzyskały rekomendację SEP, należą do prawdziwych 
leaderów branży energetycznej nie tylko w naszym rejonie, 
ale także w skali całego kraju. 

W kolejności alfabetycznej są to następujące przedsię-
biorstwa:
 Computers & Control Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 

– w zakresie konstrukcji oraz produkcji urządzeń przezna-
czonych dla elektroenergetycznej automatyki zabezpie-
czeniowej,

 pHu GemArK Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – w za-
kresie dystrybucji oraz kompletacji dostaw urządzeń prądu 
stałego dla zasilania trakcji kolejowej, tramwajowej i metra 
oraz handlu i dostaw artykułów elektrotechnicznych i elek-
troinstalacyjnych, w tym oświetlenia ulicznego i  przemy-
słowego,

 tAuron Wytwarzanie SA oddział elektrownia łagisza 
z siedzibą w Będzinie – w zakresie wytwarzania i dystrybu-
cji energii elektrycznej i cieplnej,

 zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” SA z siedzibą 
w Bukownie – w zakresie zarządzania energią elektryczną 
w zakładzie przemysłowym.

Rekomendacja SEP ważna jest jeden rok. Jednak firma 
może wystąpić z  wnioskiem o  przedłużenie rekomendacji 
o kolejne trzy lata. W minionym 2017 roku trzy firmy wystą-
piły z takim wnioskiem. 
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W kolejności alfabetycznej są to następujące przedsię-
biorstwa:
 Centrum Badań i Dozoru Górnictwa podziemnego 

Sp. z o.o. ośrodek pomiarów i Automatyki z siedzibą w Lę-
dzinach – w zakresie badań technicznych urządzeń elek-
trycznych budowy przeciwwybuchowej, wzorcowania przy-
rządów pomiarowych, projektowania, montażu i doradztwa 
technicznego w zakresie sieci i urządzeń elektroenergetycz-
nych, badań i pomiarów urządzeń elektroenergetycznych 
w rozdzielniach WN, ŚN i nN, badań i pomiarów specjalnych,

 eLtrAnS Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie – w zakresie 
handlu materiałami elektrotechnicznymi i  elektroinstala-
cyjnymi, prefabrykacji i sprzedaży rozdzielnic nN w obudo-
wach termoutwardzalnych i metalowych, kompleksowych 
robót elektromontażowych w budownictwie przemysło-
wym, energetycznym i ogólnym, prac pomiarowych oraz 
lokalizacji i usuwania awarii elektrycznych, organizacji 
i prowadzenia szkoleń, konferencji, seminariów w Centrum 
Szkoleniowo-Rekreacyjnym Park Poniwiec w Ustroniu,

 przedsiębiorstwo usług naukowo-technicznych 
pro novum Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – w zakresie 
diagnostyki urządzeń energetycznych, utrzymania i zdal-
nego serwisu diagnostycznego wspieranego przez Plat-
formę Informatyczną LM System PRO+® oraz technologii 
napraw i rewitalizacji wraz z projektowaniem, wykonaw-
stwem i rozwojem, w  celu wydłużenia czasu pracy urzą-
dzeń cieplno-mechanicznych elektrowni.

Oddział Zagłębia Węglowego SEP poświęca wiele uwagi 
i dokłada dużej staranności w utrzymywaniu dobrej, owocnej 
współpracy z  przedsiębiorstwami działającymi na obszarze 
województwa śląskiego. Naszym zdaniem wszystkie firmy, 
które uzyskały na nasz wniosek Świadectwo Rekomendacyjne 
SEP, są polecane jako przygotowane pod względem technicz-
nym, organizacyjnym i proekologicznym do działania w reko-
mendowanym zakresie. 



●● Posiada 6 Komisji Kwalifikacyjnych zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki  
i przeprowadza egzaminy kwalifikacyjne dla osób eksploatacji i dozoru w grupach:  
G-1– elektroenergetyka, G-2 – ciepło, G-3 – gaz.

●● Organizuje kursy przygotowawcze do egzaminu kwalifikacyjnego.

●● Organizuje szkolenia seminaryjne, warsztatowe oraz konferencje.

●● Prowadzi sprzedaż książek dotyczących elektroenergetyki.

●● Prowadzi działalność wydawniczą dwumiesięcznika  „Śląskie Wiadomości Elektryczne”.

●● Posiada ośrodek rzeczoznawstwa, który świadczy usługi we wszystkich dziedzinach elektryki w zakresie: 
ekspertyz i opinii, doradztwa i konsultacji, wykonawstwa prac badawczych, prognostycznych i organizacyjnych  
oraz opracowywania instrukcji obsługi. Opiniuje również wnioski w sprawie nadania rekomendacji  
dla wyrobów i usług w branży elektrycznej.

●● zrzesza elektryków wszystkich specjalności oraz osoby, których działalność zawodowa wiąże się z szeroko 
rozumianą elektryką, a także osoby prawne zainteresowane naszą działalnością.
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