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1. Geneza powołania 

Odzyskanie niepodległości w 1918 roku i tym 

samym konieczność odbudowy państwowości 

polskiej postawiło przed intelektualnymi środowi-

skami technicznymi wiele wyzwań. W tych oko-

licznościach rozwija się intensywnie ruch stowa-

rzyszeniowy elektryków działających uprzednio 

na obszarze trzech zaborów i nierzadko w konspi-

racji. Owocuje on wkrótce powstaniem Stowarzy-

szenia Elektrotechników Polskich (SEP), którego 

nazwa przekształcona zostaje kilka lat później 

w Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Pierw-

szym prezesem SEP zostaje Mieczysław Poża-

ryski, profesor Politechniki Warszawskiej; póź-

niejszy wielokrotny dziekan wydziału elek-

trycznego PW.  

11 lutego 1922 roku rozporządzeniem Ministra 

Robót Publicznych zostaje utworzona Pań-

stwowa Rada Elektryczna, której organem staje 

się Polski Komitet Elektrotechniczny (PKE), 

jako instytucja państwowa odpowiedzialna za 

przepisy i normalizację w zakresie elektryki [1]. 

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 2 lipca 1923 roku zostaje utworzony przy 

Ministerstwie Przemysłu i Handlu Komitet 

Techniczny odpowiedzialny za opracowywanie 

polskich norm na wyroby przemysłowe. Rok 

później w ramach SEP zostaje powołana Cen-

tralna Komisja Normalizacji Elektrotechnicznej 

(CKNE). W 1925 roku PKE rozpoczyna for-

malną współpracę z IEC (International Elec- 

 

 
 

trotechnical Commission), organizacją zajmu-

jącą się na skalę ogólnoświatową normalizacją 

w zakresie elektryki (nieformalnie SEP zostało 

przyjęte do IEC już w grudniu 1923 roku). 

 

Rys. 1. Prof. Mieczysław Pożaryski - pierwszy 

prezes SEP [2] 

W 1926 roku powstaje Installation-Fragen-Ko-

mission (IFK), pierwsza międzynarodowa or-

ganizacja ds. oceny zgodności sprzętu elektro-

technicznego (instalacyjnego), przekształcona 

po II wojnie światowej w CEE (International 

Commission on Rules for the Approval of 

Electrical Equipment). 
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lu-

tego 1926 roku zmienia nazwę Komitetu Tech-

nicznego przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu 

na Polski Komitet Normalizacyjny.  

W latach 1929-1931 w środowisku elektryków 

krystalizuje się koncepcja zorganizowania przez 

SEP, wzorem kilku innych europejskich placówek 

tego typu, jednostki prowadzącej ocenę zgodności 

wyrobów elektrycznych z  przepisami. Z inicja-

tywy przedstawicieli przemysłu oraz szeregu 

działaczy stowarzyszenia powstaje w SEP Komi-

sja Znaku Jakości. W efekcie ożywionej dysku-

sji, SEP odstępuje od przyjętej początkowo na-

zwy „znak jakości” na rzecz „znaku przepiso-

wego”, ponieważ ówczesne przepisy w istocie 

nie dotyczyły jakości, a przede wszystkim bez-

pieczeństwa.  

 

Rys. 2.  Projekty graficzne Znaku SEP [3] 

W 1932 roku działalność merytoryczna PKE zo-

staje przekazana CKNE SEP. 

2. Funkcjonowanie Biura Znaku Przepi-
sowego (1932-1939) 

W listopadzie powołane zostaje przez SEP 

Biuro Znaku Przepisowego, którego zadaniem 

ma być potwierdzanie zgodności wyrobów 

elektrycznych z wymaganiami Polskich Norm 

Elektrotechnicznych, opracowywanych w tym 

okresie wyłącznie przez SEP, i nadawanie prawa 

do oznaczania wyrobów Znakiem SEP. W skład 

pierwszego Zarządu Biura wchodzą członkowie-

założyciele SEP: Kazimierz Straszewski (Prezes 

SEP w latach 1928÷31 oraz 1946÷47, później-

szy dyrektor Elektrowni Pruszkowskiej), Bole-

sław Jabłoński (późniejszy profesor Politechniki 

Warszawskiej), Michał Zucker i Józef Junosza 

Podoski (ówczesny Sekretarz Generalny SEP).  

W pierwszej połowie 1933 roku opracowany zo-

staje przez Zarząd Główny SEP, przy współudziale 

prawnika i przedstawicieli zainteresowanego prze-

mysłu, projekt warunków otrzymania i używania 

Znaku SEP. Znalazł on swoje odzwierciedlenie  

w ustanowionym Regulaminie Biura. 

 

Rys. 3.  Regulamin Biura Znaku Przepisowego 

SEP (fragment) [źródło własne] 

Jednocześnie przyjęto i zarejestrowano 

w Urzędzie Patentowym wzór znaku w postaci 

cechy literowej SEP w kole (późniejszy logo-

typ SEP bazował na tym znaku) lub lnianej 

nitki barwy żółtej stosowanej do oznaczania 

przewodów.  

Ustalono, że tylko zakłady będące członkami 

zbiorowymi SEP mogą ubiegać się o Znak 

SEP. Zgodnie z regulaminem Biura o przy-

znaniu Znaku SEP decyduje Zarząd Główny 

SEP. Pierwszym kierownikiem Biura zostaje 

Jerzy Ignacy Skowroński (w okresie powojen-

nym profesor Politechniki Wrocławskiej),  

a jego pracownikami m.in. inżynierowie: 

Edward Kobosko (pierwszy powojenny Se-

kretarz Generalny SEP i wieloletni wykła-

dowca Politechniki Warszawskiej), Tadeusz 

Schwartz (późniejszy profesor Politechniki 

Warszawskiej) i Wiktor Kuszelewicz.  

W lipcu 1933 roku Biuro rozpoczyna działal-

ność merytoryczną. Początkowo badania na 

potrzeby Biura wykonywane są w laborato-

riach zewnętrznych, jak Zakład Miernictwa 
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Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, La-

boratorium Licznikowe Elektrowni Warszaw-

skiej i Instytut Badań Inżynierii. 

 

Rys. 4.  J. I. Skowroński- pierwszy kierownik 

Biura Znaku Przepisowego [4] 

Pierwsze własne laboratorium Biura powstaje 

w Warszawie, w piwnicy gmachu Stowarzy-

szenia Techników Polskich, tzw. Domu Tech-

ników, przy ul. T. Czackiego 5. 

 

Rys. 5.  Dom Techników przy ul. Czackiego 5 

w Warszawie [5] 

 

Rys. 6. Pracownia Biura w Domu Techników (1) 

[8] 

 

Rys. 7. Pracownia Biura w Domu Techników (2) 

[8] 

Znak SEP, zgodnie z uchwałą Zarządu Głów-

nego, wprowadzany jest tymczasem tylko 

w zastosowaniu do izolowanych przewodów sil-

noprądowych.  

 

Rys. 8. Pierwszy komunikat Biura o przyznaniu 

Znaku SEP [6] 

W reakcji na ogłoszenia o wprowadzeniu Znaku 

SEP, kilka krajowych wytwórni kablowych 

zgłasza w drugiej połowie 1933 roku swe wy-

roby do oceny. Pierwsze uprawnienia udzielane 

są z dniem 1 grudnia 1933 roku.  

W pierwszym roku działalności Biura (od po-

czątku lipca 1933 roku do końca czerwca 1934 

roku) Zarząd Główny udziela uprawnienia do 

stosowania Znaku SEP ogółem 6 krajowym 

wytwórniom. W tym czasie dokonuje się ogó-

łem 14 inspekcji fabrycznych, pobiera się 141 

próbek przewodów (bezpośrednio z magazynów 

fabrycznych lub z innych źródeł) [9]. Przepro-

wadza się ogółem 403 oceny poszczególnych 

własności pobranych próbek, w tym we wła-

snym zakresie 229, a w zewnętrznych laborato-
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riach 174. W celu umożliwienia wykonywania 

prób przynajmniej częściowo we własnym labo-

ratorium, nabywanych jest (lub zamawianych 

według projektów opracowanych w Biurze) sze-

reg przyrządów do następujących badań przewo-

dów: 

1.  Sprawdzenie ustroju. 

2.  Próba wytrzymałości elektrycznej izolacji 

(do 6 kV). 
3.  Pomiar wytrzymałości mechanicznej i wy-

dłużenia powłoki gumowej (przyrząd Schop-

pera do 10 kg). 

4.  Starzenie gumy (termostat z precyzyjną regu-

lacją temperatury). 

5.  Próba giętkości sznurów (urządzenie do prób 

giętkości z jednoczesnym obciążeniem prze-

wodu nominalnym prądem i napięciem). 

Inne badania własności przewodów są zlecane 

do wykonania innym zakładom probierczym, 

albo wykonywane przez personel biura w ze-

wnętrznych laboratoriach. Przy kontroli znako-

wanych wyrobów współpracuje z Biurem 10 in-

spektorów (wolontariuszy), delegowanych przez 

poszczególne oddziały SEP. Wobec zamiaru 

wprowadzenia Znaku SEP na inne wyroby (mate-

riały instalacyjne, rurki, grzejniki itp.), w miarę 

możności gromadzone są przyrządy, zwłaszcza te 

niedostępne wówczas w kraju. Umożliwione to 

zostało głównie dzięki wsparciu finansowemu 

polskich producentów.  

Przy projektowaniu i zamawianiu przyrządów 

badawczych, Biuro opiera się z braku wymagań 

PKE na wskazówkach IFK. W tym czasie in-

wentarz laboratorium Biura obejmuje: przyrzą-

dów pomiarowych 15 pozycji, narzędzi – 21, 

urządzeń biurowych – 7. W lutym 1934 roku, 

kierownik Biura odwiedza instytuty badawcze 

VDE w Berlinie (Niemcy), ASEV w Zurychu 

(Szwajcaria) i KEMA w Arnhem (Holandia), 

w celu zaznajomienia się z organizacją laborato-

riów i nawiązania osobistego kontaktu z kie-

rownikami tych wiodących wówczas w Europie 

organizacji, a zwłaszcza z dyrektorem instytutu 

KEMA, prof. J. C. van Staverenem, prezesem 

IFK. 

W 1936 roku Biuro przenosi się do gmachu ów-

czesnej siedziby SEP – pałacu Kronenberga, 

przy ulicy Królewskiej 15, zwanego także Do-

mem Kronenberga, gdzie zorganizowano labo-

ratoria badawcze. 

 

Rys. 9.  Plakieta informująca o Znaku SEP [źró-

dło własne] 

 

Rys. 10. Dom Kronenberga przy ul. Królewskiej 

w Warszawie [7] 

 

Rys. 11.  Pracownia w Domu Kronenberga [8] 

Działalność Biura dotyczy głównie oceny 

przewodów. Badane są ponadto grzejniki go-

spodarstwa domowego, bezpieczniki i mate-

riały izolacyjne. W 1938 roku przeprowadza 

się łącznie 44 inspekcje fabryczne i dokonuje 

badań 586 wyrobów. O rosnącym prestiżu 

Znaku SEP świadczy fakt, że szereg elek-

trowni (m.in. Gdańska) wprowadza na swoim 



 

 

227

 

terenie obowiązek stosowania przewodów  

z nitką SEP. Ponieważ moc urządzeń elektry-

cznych będących ówcześnie do dyspozycji 

Biura nie pozwala wykonywać prób zwar-

ciowych większej mocy, zorganizowane zosta-

ją badania odporności zwarciowej prądem 

stałym 50 V, 1000 A na kopalni „Jowisz” 

w Sosnowcu. 

 

Rys. 12.  Próba zwarciowa [8] 

 

Rys. 13.  Wygląd bezpiecznika po próbie zwar-

ciowej [8] 

Pierwsze przyrządy do badania sprzętu elek-

trycznego Biuro sprowadza z zagranicy. 

W późniejszym okresie aparatura badawcza 

wykonywana jest przez krajowe wytwórnie. 

Często projektantami tej aparatury są specjali-

ści Biura. Jednocześnie wiele urządzeń spe-

cjalnych, jak automatyczne urządzenia do ba-

dania grzejników, dynamometry i inne przy-

rządy do prób sprzętu instalacyjnego na uży-

tek własny lub fabryk współpracujących 

z Biurem, wykonywanych jest we własnym 

zakresie.  

Wyznacznikiem prestiżu Biura Znaku Przepi-

sowego jest jego mocno zauważalna obecność 

na wystawie elektrotechnicznej połączonej 

z XI Walnym Zgromadzeniem Członków SEP 

w czerwcu 1939 roku w Katowicach i Cieszy-

nie. 

 

Rys. 14. Przyrząd do badania odporności na żar 

[8] 

 

Rys.15.  Mostek Thomsona [8] 

Dom Kronenberga płonie dwukrotnie w 1939 

roku; najpierw nieszczęśliwie w marcu, a póź-

niej we wrześniu w wyniku niemieckich bom-

bardowań, podobnie jak Zamek Królewski 

i znaczna część zabudowy Warszawy. Skutki 

pożarów uniemożliwiają dalsze korzystanie 

z gmachu. Biuro przestaje istnieć. 

 

Rys. 16. Pożar Domu Kronenberga w marcu 

1939 r.[źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe] 
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3. Okres powojenny (1946-1962) 

W 1946 roku SEP po reaktywacji wznawia 

działalność normalizacyjną.  

W 1950 roku CKNE SEP zostaje włączona do 

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, który 

tym samym przejmuje działalność normaliza-

cyjną w dziedzinie elektryki, przez 25 lat pro-

wadzoną wyłącznie przez SEP. Rok później 

PKN zastępuje PKE SEP w strukturach IEC 

oraz CEE.  

We wrześniu 1956 roku, podczas IX Walnego 

Zjazdu Delegatów SEP, podjęta zostaje decyzja 

o reaktywowaniu Biura Znaku Przepisowego, 

jako agendy gospodarczej SEP o charakterze 

naukowo-technicznym, pracującej według zasad 

pełnego rozrachunku gospodarczego, jednak 

nadal bez osobowości prawnej. Zanim jeszcze 

zostało ono zorganizowane, ówczesny minister 

przemysłu ciężkiego wydaje zarządzenie  

w sprawie obowiązku uzyskiwania Znaku SEP 

dla 37 wyrobów (głównie przewodów, sprzętu 

elektroinstalacyjnego, sprzętu grzejnego użytku 

domowego, silników elektrycznych do użytku 

domowego i innych).  

Ostatecznie, po okresie niezbędnych przygotowań 

organizacyjno-technicznych, w 1958 roku Biuro 

wznawia swoją, przerwaną przez wojnę, działal-

ność. Zarząd Główny SEP powołuje na przewod-

niczącego Rady Nadzorczej Biura profesora Poli-

techniki Warszawskiej, a zarazem urzędującego 

wówczas Prezesa SEP, Kazimierza Kolbińskiego 

(pełni tę funkcję do 1975 roku), a na pierwszego 

powojennego dyrektora Zygfryda Junga (później-

szego dyrektora Zakładu Przemian Energii 

w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki 

Polskiej Akademii Nauk oraz profesora Politech-

niki Warszawskiej). Początkowo z uwagi na brak 

własnych laboratoriów badania zlecane są In-

stytutowi Elektrotechniki i Politechnice War-

szawskiej. W 1958 roku Biuro wykonuje bada-

nia 304 wyrobów. W czerwcu 1961 roku po-

wstaje pierwsze własne laboratorium badawcze 

Biura w Pałacu Kultury i Nauki. Jest to pracow-

nia badania przewodów. 

4. Działalność BBJ  (1962-1990) 

W 1962 roku Znak SEP jako Znak Przepisowy 

przestaje istnieć, Wprowadzone zostają ogólno-

państwowe znaki “KWE”, “1” i “Q”, a nazwa 

Biura zostaje zmieniona na Biuro Badawcze ds. 

Jakości. Biuro uzyskuje od PKN cesję do przy-

znawania producentom, na określone grupy wy-

robów elektrycznych, prawa oznaczania ich 

znakami jakości.  

W 1965 roku Dyrektorem Biura zostaje mgr inż. 

Tadeusz Skarzyński, sekretarz generalny SEP  

w latach 1958÷62. W odpowiedzi na rozwijają-

cy się przemysł, obligatoryjność znaku 

„KWE” (Kontrola Wyrobów Elektrycznych), 

a także zapotrzebowanie na dobrowolne znaki 

„1” i „Q”, powstają następne pracownie la-

boratorium Biura, rozrzucone w różnych pun-

ktach Warszawy. W ramach Biura rozpoczyna 

działalność Pracownia Budowy Aparatury 

Badawczej, która wytwarza sprzęt początkowo 

wyłącznie na potrzeby własne, a w późniejszym 

okresie także na zamówienie laboratoriów fa-

brycznych. Od 1969 roku następuje istotny roz-

wój Biura. Zostają utworzone oddziały zamiej-

scowe Biura w Gliwicach (z pracownią badań 

przewodów, głównie nawojowych) i w Lublinie 

(początkowo z pracownią budowy aparatury ba-

dawczej oraz pracownią przewodów i kabli). 

Oddziały te będą prowadzili przez następne lata: 

gliwicki – dr inż. Zygmunt Rozewicz, lubelski – 

początkowo mgr inż. Stanisław Borkowski,  

a następnie mgr inż. Adam Fijut. W maju 1976 

roku dyrektorem naczelnym Biura zostaje inż. 

Jan Kazimierz Kossakowski, członek kilku kra-

jowych i międzynarodowych stowarzyszeń na-

ukowo-technicznych, m.in. przewodniczący 

Polskiego Komitetu Oświetleniowego, później-

szy wiceprezydent Międzynarodowej Komisji 

Oświetleniowej (CIE). 

 

Rys. 17.  Jan Kazimierz Kossakowski [źródło 

własne] 

W 1978 roku w wyniku wizyt przedstawicieli 

CEE w Warszawie i w Lublinie Laboratorium 

Biura zostaje uznane, w całości, jako międzyna-

rodowa stacja badawcza w ramach systemu 
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uznawania raportów z badań wyrobów elek-

trycznych w programie CEE-CB Scheme.  
Od 1972 roku Polskę w CEE reprezentuje Polski 

Komitet Normalizacji i Miar, w który został 

przekształcony PKN (następna taka transforma-

cja nastąpiła w 1979 roku, kiedy to PKNiM zo-

stał przekształcony w PKNMiJ (Polski Komitet 

Normalizacji, Miar i Jakości). Na podstawie 

Uchwały nr 25 Rady Ministrów z dnia 6 lutego 

1984 roku zostaje wydane Zarządzenie nr 37 

Prezesa PKNMiJ z dnia 26 lipca 1984 roku 

w sprawie szczegółowego trybu kwalifikacji 

i oznaczania wyrobów państwowymi znakami 

jakości i znakiem bezpieczeństwa, który zastę-

puje obowiązkowy dla sprzętu elektrycznego 

znak „KWE”. Biuro zostaje upoważnione do 

prowadzenia kwalifikacji określonych ww. za-

rządzeniem wyrobów. Rozpoczyna się trwająca 

10 lat „złota era” w działalności Biura, w czasie 

której Biuro jest praktycznie jedyną na rynku 

jednostką prowadzącą obowiązkową ocenę 

sprzętu elektrycznego w określonej grupie wy-

robów.  

W 1985 roku program certyfikacji CEE-CB 

Scheme pod auspicjami IEC przekształcony zo-

staje w IECEE-CB Scheme.  
W pracowniach budowy aparatury Biura wyko-

nywana jest znaczna część nietypowego wypo-

sażenia laboratoryjnego. W dziale studiów, 

a także w niektórych zakładach badawczych 

prowadzone są prace studialne związane z kwa-

lifikacją jakości. Są to analizy poziomu jakości 

wyrobów w poszczególnych grupach asorty-

mentowych, a także prace badawcze i doświad-

czalne, związane głównie z metodyką ustalania 

wymagań technicznych, a także prace o charak-

terze naukowym w dziedzinie metrologii. Tłu-

maczone są normy organizacji międzynarodo-

wych IEC i CENELEC. W ramach utworzonego 

przedstawicielstwa inspekcyjnego amerykań-

skiej firmy Underwriters Laboratories Inc., pra-

cownicy Biura kontrolują produkcję wyrobów 

eksportowanych na rynek amerykański (kable 

i przewody elektryczne). 

5. BBJ w okresie transformacji (1990-
2016) 

W 1990 roku wszystkie warszawskie komórki 

Biura zostają przeniesione do Międzylesia 

i zlokalizowane w jednym gmachu, w części 

odkupionej od Instytutu Elektrotechniki. Tym 

samym główna siedziba Biura mieści się od tej 

pory w budynku przy ulicy, której patronem jest 

pierwszy prezes SEP, Mieczysław Pożaryski. 

Zostaje wprowadzona Ustawa o badaniach 

i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993 roku, sta-

nowiąca pierwszy krok w odejściu od systemu 

państwowej kwalifikacji jakości na rzecz badań 

i certyfikacji prowadzonych przez akredytowane 

laboratoria i jednostki certyfikujące. Ustawa 

wprowadza pojęcia obszaru regulowanego i nie-

regulowanego z odpowiednio obowiązkową  

i dobrowolną certyfikacją wyrobów. 

 

Rys. 18. Siedziba Biura w Warszawie- Międzyle-

siu [źródło własne] 

Jednocześnie następuje powrót Polskiego Ko-

mitetu Normalizacyjnego do pierwotnej nazwy  

i funkcji.  
W grudniu 1993 roku Biuro uzyskuje uprawnie-

nia Jednostki Certyfikującej Wyroby. Po 17 la-

tach kierowania Biurem, w grudniu 1993 roku, 

dyrektor Jan K. Kossakowski przechodzi na 

emeryturę. W wyniku konkursu stanowisko to 

obejmuje inż. Piotr Gondek [10].  
W 1995 roku Laboratorium Biura uzyskuje cer-

tyfikat akredytacji – wystawiony przez Polskie 

Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) – po-

świadczający zgodność wprowadzonego sys-

temu zarządzania jakością z normą PN-EN 

45001. Zostają zawarte liczne porozumienia 

dwustronne o wzajemnym uznawaniu wyników 

badań i certyfikacji z zagranicznymi jednost-

kami. Oddział lubelski zostaje przeniesiony do 

nowego, własnego budynku, o powierzchni 

3000 m
2
, zaadaptowanego na potrzeby laborato-

rium w 1999 roku. W tym czasie Biuro podpi-

suje porozumienie CCA (CENELEC Certifica-

tion Agreement) ustalające zasady wzajemnego 

uznawania wyników badań wyrobów elektrycz-
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nych na zgodność z normami europejskimi 

w zakresie elektryki. Biuro zostaje zaakcepto-

wane jako NCB (Krajowa Jednostka Certyfiku-

jąca) i CBTL (Laboratorium Badawcze Jed-

nostki Certyfikującej) w międzynarodowym 

systemie certyfikacji wyrobów elektrycznych 

IECEE. 

 

Rys. 19. Siedziba Biura w Lublinie [źródło wła-

sne] 

W 2002 roku Laboratorium Badawcze Biura 

uzyskuje certyfikat akredytacji – wystawiony 

przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) –  po-

świadczający zgodność wprowadzonego sys-

temu zarządzania jakością z normą PN-EN 

ISO/IEC 17025. W 2004 roku podpisane zo-

staje porozumienie HAR (Agreement on the 

use of a Commonly Agreed Marking for Ca-

bles and Cords complying with Harmonised 

Specifications) i tym samym Biuro zostaje 19 

sygnatariuszem Europejskiego Porozumienia 

HAR. Od tej pory Biuro posiada uprawnienia 

wydawania licencji na stosowanie wspólnego 

europejskiego znaku „HAR”. Dla producen-

tów oznacza to, że badanie oraz licencja wy-

dana przez Biuro daje uznanie tej licencji na 

równi własnej przez pozostałych sygnatariu-

szy porozumienia HAR.  

Biuro otrzymuje uprawnienia Jednostki Notyfi-

kowanej nr 1509 przez Komisję Europejską 

w zakresie dyrektywy niskonapięciowej i dy-

rektyw medycznych Unii Europejskiej. W 2006 

roku Biuro wprowadza zasady dobrowolnej 

certyfikacji na zastrzeżony prawnie własny Znak 

Bezpieczeństwa („B-BBJ”). 

 

Rys. 20. Znak „B-BBJ” [źródło własne] 

W tymże roku następuje zmiana na stanowisku 

dyrektora Biura. Kierowanie Biurem obejmuje 

mgr inż. Janusz Okólski, dotychczasowy wice-

dyrektor. Biuro jest gospodarzem posiedzenia 

CTL (organizacja zrzeszająca laboratoria ba-

dawcze jednostek certyfikujących działających 

w systemie IECEE) w Warszawie w 2007 roku, 

w którym bierze udział ok. 130 osób z całego 

świata. 

 

Rys. 21. Uczestnicy posiedzenia CTL w Warsza-

wie [źródło własne] 

Z okazji jubileuszu 75-lecia Biuro zostaje od-

znaczone Złotą Odznaką Honorową SEP. 

 

Rys. 22.  Złota Odznaka Honorowa SEP [źródło 

własne] 

W 2011 roku Biuro podpisuje ENEC Agreement 

(porozumienie działające na wzór porozumienia 

HAR w obszarze sprzętu oświetleniowego  

i komponentów) i zostaje przyjęte w poczet 

członków EEPCA (organizacja koordynująca 

działalność europejskich jednostek certyfikują-

cych wyroby elektryczne), sygnatariuszy po-

szczególnych porozumień.  
Kolejnym dyrektorem Biura od 2013 roku zo-

staje mgr inż. Marcin Ocioszyński. Biuro jest 

gospodarzem posiedzenia OSM/HAR (spotkania 

ekspertów działających w obszarze współpracy 

międzynarodowej) w Warszawie w 2015 roku. 
W następnym roku zostaje zgłoszony 

w Urzędzie Patentowym znak certyfikacji 

w nowatorskim programie SEP-BBJ. Były dy-

rektor, mgr inż. Janusz Okólski, jako przedsta-
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wiciel Biura zostaje wybrany w skład zarządu 

stowarzyszenia European Testing Certification 

and Inspection (ETICS) z siedzibą w Brukseli, 

w którą zostało przekształcona EEPCA. Pełni 

w niej jednocześnie funkcję przewodniczącego 

jednego z 3 Komitetów Wykonawczych. Aktu-

alnie ETICS, jako stowarzyszenie zarejestro-

wane w formule non-profit, zrzesza 27 jedno-

stek certyfikujących z 21 krajów europejskich. 

 

Rys. 23.  Znak certyfikacji „SEP-BBJ” [źródło 

własne] 

6. Podsumowanie 

SEP – BBJ należy do wąskiego grona najstar-

szych europejskich jednostek oceny zgodności 

wyrobów elektrycznych. Jest obecnie najstar-

szą, a zarazem największą krajową organizacją 

wyspecjalizowaną w ocenie zgodności wyrobów 

elektrycznych, zachowując tym samym wiodącą 

pozycję w Polsce przez niemal 85 lat. W ra-

mach tej działalności prowadzona jest przez 

SEP – BBJ certyfikacja wyrobów elektrycz-

nych w 8 różnych typach programów (w tym 

w 4 programach certyfikacji międzynarodo-

wej) na zlecenie klientów krajowych 

i zagranicznych, we wszystkich praktycznie 

kategoriach.  
Przez SEP – BBJ wydawanych jest rocznie ok. 

400÷500 certyfikatów. Przeprowadzanych jest 

blisko 200 inspekcji fabrycznych w miejscach 

produkowanych wyrobów, zarówno w kraju, 

jak i za granicą. Badania stanowiące podstawę 

oceny wyrobów wykonywane są przez SEP – 

BBJ w 90% we własnym laboratorium.  
Najwybitniejsi specjaliści SEP – BBJ uczest-

niczą w pracach 8 Komitetów Technicznych 

PKN, pełniąc w 2 przypadkach funkcje ich 

przewodniczących. Przedstawiciele SEP – 

BBJ zasiadają także w radach i komitetach 

szeregu innych znaczących organizacji.  
Na arenie międzynarodowej SEP – BBJ jest sy-

gnatariuszem i uznawanym członkiem najważ-

niejszych porozumień wielostronnych dotyczą-

cych wzajemnego uznawania raportów z badań 

oraz inspekcji fabrycznych. W ramach tych po-

rozumień specjaliści SEP – BBJ uczestniczą  

w działalności 5 grup eksperckich w różnych 

branżach. Poszczególne porozumienia  pozwa-

lają posiadaczom certyfikatów wydanych 

przez SEP – BBJ uzyskać certyfikaty wszys-

tkich liczących się na świecie organizacji, SEP 

– BBJ posiada ważne akredytacje krajowe 

oraz certyfikaty uznania dla swojej jednostki 

certyfikującej wyroby oraz laboratorium bada-

wczego, zgodnie z normami – odpowiednio – 

PN-EN ISO/IEC 17065 i PN-EN ISO/IEC 

17025. W związku z tym SEP – BBJ pod-

dawane jest okresowym audytom i ocenom 

swoich kompetencji. 

 

Rys. 24. Logo Biura Badawczego ds. Jakości 

SEP [źródło własne] 
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