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Elektroenergetyka w Polsce – podobnie jak w innych krajach – raczkowała w XIX wieku. 
Rozwijała się jednak zdecydowanie słabiej, gdyż czasy rozbiorów nie sprzyjały branży, a 
okres międzywojenny był zbyt krótki, by osiągnąć poziom państw Zachodniej Europy 

Na terenach polskich zajętych przez zaborców energia elektryczna pojawiła się w ostatnim 
25-leciu XIX w. Pierwsze instalacje należały do przemysłu. Pierwszą prądnicę zastosowano 
w kopalni Czeladź (Zagłębie Dąbrowskie) w 1875 r. Trzy lata później w zaborze pruskim, w 
Chorzowie, prądnica o mocy 1,3 kW zasilała lampy łukowe na stacji kolejowej. Podobne 
lampy oświetliły w 1880 r. tkalnię i przędzalnię w Zawierciu. Rok wcześniej ruszyła elek-
trownia w warszawskiej fabryce Handtkego. W ostatnim dziesięcioleciu XIX w. powstawały 
elektrownie miejskie we Wrocławiu, Lwowie, Bielsku, Krakowie, Grudziądzu i Przemyślu. 
Na początku XX wieku podobne obiekty powstały w Warszawie i Radomiu. Podstawowym 
paliwem był węgiel kamienny, prądnice służyły przede wszystkim do zasilania oświetlenia i 
napędzania silników elektrycznych. Pierwsze takie silniki pojawiały się na Górnym Śląsku 
już w 1882 r., choć na większą skalę zastosowano je dopiero w wieku XX. Pionierami zasto-
sowań elektryczności były kopalnie. Wkrótce dołączyło do nich hutnictwo. 

Duża część rozwiązań korzystała z prądu stałego, na przełomie wieków zaczęto też stosować 
prąd zmienny. Wprowadzenie prądu trójfazowego umożliwiło przesył elektryczności na 
większe odległości. W Królestwie Polskim pierwszą udaną próbę przeprowadzono w 1896 r. 
– długość linii wynosiła 1,2 km. Jeszcze przed rokiem 1900 budowano linie tramwajowe – 
pierwszym tramwajem cieszyli się mieszkańcy Lwowa. Do wybuchu I wojny światowej na 
terenach zaborów działało 266 elektrowni o mocy 205 MW. Najwięcej – 208 – w zaborze 
pruskim. Praktycznie tylko tereny Górnego Śląska i okręgu łódzkiego przeszły wtedy elektry-
fikację na większą skalę. Na jednego obywatela przypadało zaledwie 7,2 W mocy: w zaborze 
austriackim zaledwie 3,2 W, rosyjskim – 4 W, a w pruskim – 16,8 W. W tym czasie na 
mieszkańca Szwajcarii przypadało już 114 W, a Norwegii – 190 W. 

 

Rozwój międzywojenny 

Po odzyskaniu niepodległości elektroenergetyką zajął się rząd. W 1919 r. przy Ministerstwie 
Przemysłu i Handlu powołano Urząd Elektryfikacyjny zajmujący się problematyką elektro-
energetyki. Pracowano m.in. nad projektem ustawy o wytwarzaniu, przetwarzaniu i rozdziale 
energii elektrycznej. Rok później zadania związane z elektryfikacją przejęło Ministerstwo 
Robót Publicznych, a Urząd Elektryfikacyjny został zastąpiony przez Wydział Elektryczny. 
Ustawa zaczęła obowiązywać w 1922 r. Regulacje doprowadziły m.in. do znormalizowania 
napięcia i częstotliwości prądu. Publikowano też plany elektryfikacji poszczególnych regio-



nów, a w 1928 r. opracowano plan elektryfikacji kraju. W 1932 r. elektroenergetyką zajęło 
się Biuro Elektryfikacji przy Ministrze Przemysłu i Handlu. 

W 1918 r. działało w Polsce – w zależności od źródeł – 380-400 elektrowni o łącznej mocy 
400-450 MW, przy czym mniej więcej połowa to elektrownie przy zakładach przemysło-
wych. Połowa mocy zainstalowanej przypadała na obiekty wytwarzające prąd stały. W pla-
nach elektryfikacji zakładano, że zapotrzebowanie na energię elektryczną wyniesie 3,9 TWh 
w 1921 r. i sięgnie 9,2 TWh w roku 1936. Planowano też elektryfikację wsi. W rzeczywisto-
ści założeń nie zrealizowano – wytwarzanie na poziomie 4 TWh osiągnięto dopiero przed II 
wojną światową.  

Liczba elektrowni jednak rosła: w 1938 r. doszła do 3200 instalacji, przy czym ponad dwie 
trzecie dysponowało mocą niższą niż 100 kW. Kilka lat przed wojną 70 zakładów miało źró-
dła o mocy przekraczającej 5 MW – zapewniały 80 proc. produkowanej energii elektrycznej. 
Łączna moc nie przekraczała 1700 MW. W 1938 r. wytwarzanie osiągnęło 3,7 TWh – o ok. 
600 proc. więcej niż w 1913 r. Największym producentem była Elektrownia Łaziska: w 1928 
r. miała moc 105 MW, po rozbudowie w czasie wojny do prawie 200 MW pozostała naj-
większą polską elektrownią do 1953 r. Inne ważniejsze elektrownie mieściły się w Łodzi 
(101 MW), Warszawie (83 MW), Chorzowie (76 MW) i Zabrzu (70 MW). 

 

Energetyczne bolączki 

Ogromnie zróżnicowana była koncentracja źródeł wytwarzania. Tylko na Śląsku, zamieszka-
łym przez cztery proc. ludności, znajdowała się ponad jedna trzecia zainstalowanej w kraju 
mocy, zapewniająca 42 proc. produkcji. W całym byłym zaborze pruskim (14 proc. popula-
cji) znajdowało się 46,5 proc. mocy. W części wschodniej z połową populacji moc elektrowni 
nie sięgała nawet 10 proc. Województwa krakowskie, kieleckie, łódzkie i warszawskie (36 
proc. obywateli) dysponowały 44 proc. mocy. Przed II wojną światową 77 proc. energii elek-
trycznej zużywały zakłady przemysłowe.  

Kolejnym problemem był brak krajowego systemu przesyłowego. W 1918 r. sieci rozdzielcze 
obejmowały ponad 500 miejscowości i liczyły w sumie prawie 1700 km. Dwadzieścia lat 
później było ich już ponad trzy razy więcej – 5800 km. Istniało też 550 km linii przesyło-
wych 40 i 60 kV. Ruszyła również budowa linii 150 kV. W 1939 r. 378 km takich linii istnia-
ło lub było w budowie. Nie przeprowadzono elektryfikacji wsi – do czasów wojny z energii 
elektrycznej mogło korzystać jedynie 3 proc. z nich. Lepiej było w miastach. Na początku lat 
30. prawie 38 proc. budynków posiadało instalacje elektryczne, a w miastach liczących po-
nad 20 tys. mieszkańców udział ten przekraczał połowę. Rosło zapotrzebowanie na energię 
do oświetlania ulic. Od 1913 do 1937 r. w Krakowie zwiększyło się dziesięciokrotnie, a w 
Warszawie ponad pięciokrotnie. Rozbudową sieci zajmowały się zakłady energetyczne i, 
samodzielnie, samorządy. Słabo zelektryfikowany był transport. Przed wybuchem wojny 
roczne zużycie energii elektrycznej na osobę wynosiło 113 kWh: we Francji – 400 kWh, a w 
Czechosłowacji – 280 kWh. 



W cieniu wojny 

W miarę rozwoju elektroenergetyki, pojawiały się polskie firmy elektrotechniczne. Począt-
kowo praktycznie wszystkie urządzenia sprowadzano z zagranicy, przede wszystkim z Nie-
miec, ale stopniowo zwiększał się udział firm rodzimych. Pod koniec 1918 r. powstała spółka 
„Siła i światło” zajmująca się elektryfikacją i kupowaniem podmiotów energetycznych z ka-
pitałem zagranicznym. Firma zajmowała się też budową podmiejskich kolei elektrycznych. 
Duży wpływ na rynek elektroenergetyki miała w okresie międzywojennym Fabryka Apara-
tów Elektrycznych K. Szpotański i S-ka (FAE). Jej założyciel, Kazimierz Szpotański,  pro-
wadził w 1918 r. warsztat elektrotechniczny, w którym produkował tablice rozdzielcze ni-
skiego napięcia. Skala działalności rosła – warsztat zamienił się w fabrykę, oferta poszerzyła 
o nowe produkty, produkcja rosła. 10 lat po założeniu FAE zatrudniała już 200 osób, w 1932 
r. stała się spółką akcyjną, a większość udziałów kupili Francuzi. Tuż przed wojną spółka 
miała 1500 pracowników, 400 wyrobów i brała udział w elektryfikacji pierwszych linii kole-
jowych. Liczba firm elektrotechnicznych rosła: w Ćmielowie produkowano izolatory, sto-
łeczny Norblin wykonywał przewody, a sprzęt rozdzielczy warszawska fabryka braci Pet-
schów. Uczelnie, przede wszystkim Uniwersytet Lwowski i Politechnika Warszawska, zaczę-
ły kształcić kadry fachowców. Specjaliści współpracowali, powstawały organizacje branżo-
we. W 1919 r. rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Elektryków Polskich, w latach wojny 
mocno zaangażowane w działalność podziemną. Organizacja w konspiracji opracowała m.in. 
plan elektryfikacji kraju po wojnie. 

W czasie II wojny światowej Niemcy kontynuowali elektryfikację na potrzeby działań fron-
towych. Ostatnie miesiące wojny doprowadziły do poważnych zniszczeń infrastruktury ener-
getycznej oraz wywozu maszyn i urządzeń. Już rok po niemieckiej kapitulacji pracowało 361 
elektrowni o mocy ponad 2550 MW. W tym czasie doszło też do nacjonalizacji – państwo 
przejmowało firmy energetyczne. Nadchodził czas odbudowy kraju i rozwoju elektroenerge-
tyki. 

 

 


