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Streszczenie: W artykule opisano działalność Kazimierza 
Szpotańskiego w założonej przez niego 1918 r. fabryce aparatów 
elektrycznych: motywacyjne sposoby zarządzania ludźmi, 
pokonanie kryzysu, wielki rozwój fabryki, przetrwanie II wojny 
światowej i wielkie plany na przyszłość. Pokazano również jak w 
nowym ustroju zmarnowano szanse rozwoju polskiego przemysłu 
aparatów elektrycznych.  
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1. IDEA 

 
Kazimierz Szpotański, w latach 1910-11, studiował 

elektrotechnikę w Niemczech, a następnie pracował 
w Zakładach AEG. Obserwował jak rozwija się 
elektroenergetyka i jak postępuje elektryfikacja nie tylko 
w Niemczech, ale i w całej ówczesnej Europie. Polska 
w tym czasie była słabo zelektryfikowana. Kazimierz 
Szpotański uważał, że warunkiem aby Polska była silna 
i samodzielna jest rozbudowa energetyki oraz elektryfikacja 
kraju. Do tych celów potrzebne będą aparaty elektryczne. 
Uważał, że Polski dopiero powstającej po I wojnie 
światowej nie będzie stać na zakup drogiej aparatury 
zagranicznej. Konieczne będzie stworzenie krajowego 
przemysłu aparatów elektrycznych. Uznał to za swój 
patriotyczny obowiązek. Mając taką motywację, 15 listopada 
1918 r., a więc kilka dni po odzyskaniu niepodległości 
otworzył warsztat, w którym zatrudnił tylko dwóch 
pracowników, ale nazwał go fabryką.  

 

 
 

Rys 1. K. Szpotański tuż przed kryzysem [1] 
 

2. ZARZĄDZANIE FABRYK Ą 
 

Kazimierz Szpotański w specyficzny sposób zarządzał 
fabryką i organizował w niej pracę. Od początku istnienia 
fabryki utrzymywał dobry kontakt z pracownikami, był 
otwarty na ich inicjatywy, wyznaczał samodzielne zadania, 
organizował rozmaite kursy i szkolenia, wysyłał na targi 
oraz wystawy krajowe i zagraniczne. Pracownicy nie tylko 
reklamowali i sprzedawali wyroby Fabryki Aparatów 
Elektrycznych (FAE), lecz również podpatrywali wszelkie 
nowości. Szpotański starał się zatrudniać pracowników 
kreatywnych, pomysłowych i samodzielnych, a ich pomysły 
starał się wprowadzać w życie. Premiował udane pomysły, 
które unowocześniały fabrykę. Dzięki temu pracownicy 
dostrzegali możliwości swego rozwoju i awansu w fabryce, 
jednocześnie widzieli, że rozwój fabryki stwarza im jeszcze 
większe szanse awansu i poprawy statusu materialnego.  

Szpotański nie tylko miał dobry kontakt z 
pracownikami zatrudnionymi w fabryce, ale rozwijając 
szeroką działalność socjalną dla rodzin pracowników, wiązał 
ich losy z miejscem pracy. FAE posiadała własny sklep, 
bibliotekę, ambulatorium lekarskie, drużyny sportowe, a 
nawet pracownicze ogródki działkowe. Organizowane były 
też rodzinne wyjazdy wypoczynkowe do wynajętej willi w 
Konstancinie. Szpotański stworzył w FAE „Wielką Rodzinę 
Fabryczną”. Pracownicy mieli do niego zaufanie i dzielili się 
z nim swoimi troskami i radościami, był często zapraszany 
na śluby czy chrzciny. 

 

 
 

Rys 2. Domek rodzinny -„Nasz kochany domek” - przy ulicy 
Kałuszyńskiej 4, 1927 r. przed rozbudową [1] 

 
Rodzina Szpotańskich mieszkała w małym 

trzyizbowym domku na terenie fabryki. Szpotański nie 
gromadził osobistego majątku, nie zbudował dla siebie 
luksusowej willi, zależało mu przede wszystkim na rozwoju 
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fabryki. Jedyny „luksus”, na który sobie pozwolił, kiedy 
urodziły się dzieci, to dobudowanie pięterka w domu w 
którym mieszkali. Jego syn-Jacek (ur. w 1927 r.) od 
dzieciństwa przebywał na terenie fabryki. Nie dostawał 
kieszonkowego, lecz był pod opieką majstra, u którego 
terminował, miał dziennik pracy i otrzymywał 
wynagrodzenie za przepracowane godziny. Ojciec 
przygotowując syna na swego następcę, chciał aby szanował 
pracę i rozumiał problemy pracowników, wśród których się 
wychowywał. 

Pracownicy to wszystko dostrzegali, zwiększało to ich 
zaufanie do dyrektora Szpotańskiego, wzbudzało ogromna 
motywację do aktywności i wiązało z miejscem pracy-
fabryką. W efekcie takiego zarządzania Szpotański miał 
bardzo stabilna, załogę, która kształciła się i opanowywała 
nowe technologie, a środki wydane na szkolenia, wyjazdy na 
wystawy itp., nie marnowały się, bo wykształceni 
pracownicy nie przechodzili do konkurencyjnych 
przedsiębiorstw. Nowoczesny sposób zarządzania 
powodował, że załoga i dyrektor stanowili rozumiejący się i 
wzajemnie wspierający się solidarny monolit, nawet wtedy 
gdy ilość pracowników znacznie się zwiększyła. Takie 
zarządzanie sprawdziło się w najbardziej krytycznych 
momentach fabryki, w trakcie kryzysu, czy też w czasie II 
wojny światowej. Pracownicy starali się być samodzielni i 
jak najlepiej wykazać w pracy, jednocześnie największym 
autorytetem dla nich był dyrektor Kazimierz Szpotański, 
którego nazywano: „Starym” lub cieplej „Naszym Starym”. 
Model zarządzania fabryką, który stworzył Kazimierz 
Szpotański pozwalał na wykorzystanie wszystkich 
najlepszych cech i uzdolnień pracowników. Atmosfera 
wzajemnego zrozumienia i przyjaźni, przy jednoczesnym 
uznaniu wielkiego autorytetu i przywództwa dyrektora K. 
Szpotańskiego były chyba podstawową przyczyną tak 
szalenie dynamicznego rozwoju fabryki. Stworzona przez 
Kazimierza Szpotańskiego „Wielka Rodzina Fabryczna” i 
panująca w niej atmosfera, były głównym źródłem 
sukcesów, które odnosiła FAE. 

 

 
 

Rys. 3. Produkcja brutto energii elektrycznej w Polsce [1] 
 

3. ZDOBYWANIE KAPITAŁU 
 

Szpotański zakładając fabrykę nie posiadał kapitału 
inwestycyjnego. Musiał go dopiero zdobywać. Jednym z 
jego pomysłów, było przekształcenie fabryki w spółkę 
akcyjną. Emisja akcji dawała upragniony kapitał 
inwestycyjny, ale przecież akcjonariusze kupowali akcję 
głównie po to, aby czerpać zyski z dywidendy. 
Szpotańskiemu natomiast chciał całe zyski przeznaczać na 
kapitał inwestycyjny, aby rozbudowywać fabrykę i 
zwiększać produkcję. By uzyskać swój cel starał się tak 
szybko rozwijać fabrykę, aby korzyści akcjonariuszy 

wynikające ze wzrostu wartości akcji FAE przewyższały 
korzyści z dywidendy. Dzięki podejmowaniu produkcji 
nowych, potrzebnych na rynku aparatów elektrycznych, a 
jednocześnie dzięki pracownikom fabryki, szybko uczącym 
się nowych technologii, udawało się ten cel osiągnąć i 
akcjonariusze zgodzili się na rezygnację z dywidendy.  

 
4. ŚWIATOWY KRYZYS 

Kiedy wszystko dobrze się już układało na 
przeszkodzie dalszego rozwoju FAE stanął zarysowujący się 
już od 1929 r. światowy kryzys gospodarczy (uwidacznia to 
na rysunku 3 gwałtowny spadek zużycia energii 
elektrycznej). Duża ilość fabryk w tym czasie upadała. 
Jednak i w warunkach kryzysowych sprawdziły się sposoby 
zarządzania fabryką i pomysłowość K. Szpotańskiego. 
Dzięki zaufaniu do swego dyrektora pracownicy godzili się 
na pewne wyrzeczenia materialne, a Szpotański ich nie 
zwalniał i nie zmniejszał załogi. Najważniejszy jednak był 
znakomity pomysł Szpotańskiego. 

 

 
 

Rys. 4. Cechownia liczników w FAE [1] 
 

Zdawał sobie sprawę, że kryzys wymusi stosowanie w 
przemyśle nowych, tańszych technologii, które 
wykorzystywać będą elektryczność. Uważał zatem, że mimo 
kryzysu elektryfikacja będzie postępowała i do rozliczeń 
między sprzedawcą, a odbiorca energii elektrycznej 
potrzebne będą liczniki energii elektrycznej. Postanowił 
więc je produkować. Pomysł był świetny, wykonanie bardzo 
trudne, ponieważ w Polsce nie było ani tradycji, ani 
pracowników przygotowanych do produkcji bardzo 
precyzyjnych liczników. Ponadto istniała konkurencja 
międzynarodowa np. firma Siemens, która posiadała 
kilkunastoletnie doświadczenia w produkcji liczników, 
własną sieć handlową i była zwolniona od podatków. FAE 
jednak, posiadająca kreatywnych pracowników szybko 
opanowała produkcję liczników. Spełniały one wszystkie 
wymagania, posiadały certyfikaty prawidłowego produktu. 
Dzięki temu w trakcie kryzysu FAE zwiększała produkcję, 
wartość jej akcji rosła, podczas gdy wartość akcji wielu 
przedsiębiorstw gwałtownie malała, powodowało to 
ogromny popyt na akcje FAE i jeszcze większy wzrost ich 
wartości. W efekcie, okres kryzysu okazał się czasem 
największego rozwoju fabryki. Z kryzysu fabryka wyszła 
wzmocniona i dalej rozwijała się nadzwyczaj dynamicznie. 
Kapitał zakładowy fabryki z 100 tys. zł. w 1927 r. wzrósł do 
1,2 mln. zł. w 1934 r., więc powiększył się 12 krotnie. 
Zatrudnienie z 2 osób w 1918 r. wzrosło do 1500 w 1938 r. 
Podejmowano pionierską produkcję coraz to nowych 
produktów np. aparaty rentgenowskie, aparatura elektryczna 
na najwyższe wówczas napięcie 150 KV. FAE miała 
świetnie zorganizowaną reklamę i sprzedaż. W ostatnich 
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trzech latach przed wojną nastąpił trzykrotny wzrost 
sprzedaży, a w 1938 r. FAE opanowała ok. 50 % krajowego 
rynku aparatów elektrycznych. W 1938 r. otwarto Oddział 
FAE w Warszawie-Międzylesiu. Szpotański planował 
budowę kilku fabryk filialnych, utworzenie na bazie 
laboratorium badawczego ośrodka badawczo rozwojowego 
oraz przyfabrycznej szkoły przemysłowej. 

 

 
 

Rys 5. Afisz informujący o udziale w wystawie w 1938 r. [1] 
 
5. WYBUCH WOJNY 
 

Rozwój FAE zakłócił wybuch II wojny światowej. 
Szpotański uważał, że w czasie wojny również należy 
prowadzić produkcję, bowiem fabryka będzie stanowiła 
oparcie dla wielu ludzi, nie tylko pracowników FAE. 
Szpotański bardzo umiejętnie paktował z Niemcami 
prowadził np. handel wymienny, żywność za produkty z 
fabryki. Zatrudniał duże ilości praktykantów, chroniąc ich 
przed wywózką do pracy do Niemiec. Potrafił dokonać 
rzeczy nadzwyczajnych, np. wydostał kilkudziesięciu 
pracowników z obozu koncentracyjnego Mauthausen w 
Niemczech. Ale w planach Szpotańskiego nie było jednak 
tylko przetrwanie wojny. Zatrudnił w biurze konstrukcyjnym 
zwiększoną ilość pracowników, aby przygotowywali 
dokumentację nowych aparatów elektrycznych, które 
zamierzał wprowadzić na rynki po II wojnie światowej. 
Uważał bowiem, że po wojnie Europa będzie się 
odbudowywała, konkurencja w szczególności niemiecki 
Siemens będą osłabione i FAE tak jak w okresie 
międzywojennym zdobyła 50 % rynku krajowego, tak samo 
zdobędzie rynki europejskie.  

 
6. OKRES POWOJENNY 
 

Po zakończeniu II wojny światowej Szpotański był 
w sile wieku, miał 57 lat, był pełen energii oraz pomysłów. 

Do fabryki zaczęli powracać pracownicy rozproszeni przez 
wojnę, istniały wszelkie przesłanki, aby w fabryce szybko 
usunąć zniszczenia wojenne, rozpocząć produkcję i 
zdobywać rynki Europy. Stało się jednak inaczej, FAE 
została upaństwowiona, Szpotański został wyrzucony z 
fabryki, jego dom zwalony, dokumentacja przygotowana w 
czasie wojny został spalona, a powracającym, 
przedwojennym pracownikom FAE zabroniono w fabryce 
pracować. Państwowa fabryka pracowała, nawet zwiększyła 
produkcję, sprzedawała swe produkty na rynki RWPG za 
pośrednictwem Centrali Handlu Zagranicznego. Kiedy 
jednak, po 1989 r. otworzyły się rynki konkurencyjne, 
fabryka, nie posiadając własnej sieci handlowej, ani 
atrakcyjnego produktu była bezbronna wobec konkurencji. 
Została sprzedana, a nowy właściciel zaniechał produkcji. 
Szpotański, który mógł być polskim Siemensem, mimo 
swojej ogromnej pomysłowości nie był w stanie nic zrobić w 
systemie gospodarki nakazowo-rozdzielczej. Wygrywał 
wszystkie bitwy, ale tę ostatnią z doktryną ideologiczną 
przegrał, ale co gorsze, wraz z nim przegrał swą szansę 
również cały polski przemysł aparatów elektrycznych. 

 
7. WNIOSKI KO ŃCOWE 

 
K. Szpotański był znakomitym inżynierem stale 

doskonalącym konstrukcje aparatów elektrycznych. Był też 
wielkim społecznikiem, który nie tylko kierował 
stowarzyszeniem elektryków ale potrafił nadawać mu nowe 
kierunki działania. Był jednak, a może przede wszystkim, 
znakomitym organizatorem. Potrafił tworzyć takie 
motywacyjne systemy zarządzania, które wyzwalały w 
pracownikach inicjatywę, pomysłowość i poczucie jedności 
z grupą, którą tworzyła FAE. Te jego uzdolnienia, a także 
umiejętność doboru ludzi zbudowały fabrykę i były 
podstawą jej nadzwyczajnego rozwoju. Sukces FAE, rozwój 
SEP, którymi kierował, zdobyty autorytet, to wszystko 
składało się właśnie na „Fenomen Szpotańskiego”, wielką, 
wyjątkową postać okresu międzywojennego.. 

Kazimierz Szpotański nie powinien zostać zapomniany. 
Jego działalność w okresie międzywojennym może być 
doskonałym przykładem dla współczesnych jak zarządzać i 
rozwijać fabrykę w gospodarce konkurencyjnej, a pełen 
dramatyzmu życiorys może stanowić scenariusz fabularnego 
filmu.  
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PHENOMENON OF SZPOTANSKI 
 

The paper describes activities of Kazimierz Szpotański at the Electrical Apparatus Factory, founded by him in 1918, i.e. 
incentive systems of human resources management, the process of overcoming the economic crisis, rapid growth of the 
factory, surviving the Second World War and plans for the future. The paper also shows, how in a postwar political system 
the opportunities for development of Polish industry of electrical apparatus had been wasted completely. 

 
Keywords: Kazimierz Szpotanski, electrical apparatus, crisis. 
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