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Urodził się w dniu  
16 XII 1887 r. we Wło-
cławku. Był synem Ka-
zimierza Romana Szpo-
tańskiego urzędnika ba-
nkowego i Jadwigi z Je-
zierskich. Pochodził  
z rodziny o tradycjach 
patriotycznych. Uważał, 
że osiągnięcie niepo-

dległości poprzedzić musi rozwój cywilizacyjny 
kraju. Aby do tego doszło potrzebna jest 
elektryfikacja całej gospodarki i wszelkich 
dziedzin życia. To z kolei stworzy wielkie za-
potrzebowanie na wszelkiego rodzaju aparaty  
i urządzenia elektryczne, których produkcja 
przez własną polską fabrykę może ten rozwój 
znacznie przyśpieszyć. Studiował elektrote-
chnikę (1905-1907) w Wyższej Szkole Techni-
cznej w Mittweidzie (Technicum Mittweida),  
a następnie (1910-1911) w Politechnice w Ber-
linie-Charlottenburgu (Königliche Technische 
Hochschule). Praktykę (1907-1910) odbywał  
w fabrykach renomowanego koncernu AEG 
(Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft). Po stu-
diach, również podczas I wojny światowej,  
pracował w fabrykach AEG w Berlinie i w Ro-
sji (Ryga, Charków). Wtedy miał okazję zet-
knąć się z Michałem Doliwo-Dobrowolskim, 
który był jednym z dyrektorów AEG oraz  
z Aleksandrem Rothertem, który był doradcą do 
spraw organizacji produkcji w Charkowie. 
W kilka dni po odzyskaniu przez Polskę nie-
podległości w dniu 15 XI 1918 r. K Szpotański 
utworzył w Warszawie warsztat zatrudniający 
tylko dwóch pracowników, ale pod ambitną 
nazwą Fabryka Aparatów Elektrycznych „K. 
Szpotański”. W latach 1919-1923 zawiązał spó-
łkę z S. Ciszewskim. Celem zwiększenia 
kapitału inwestycyjnego, w 1924 r. przekształ-
cił przedsiębiorstwo w spółkę pod nazwą „Fa-
bryka Aparatów Elektrycznych K. Szpotański  
i S-ka, Spółka Akcyjna” (FAE). K. Szpotański 
umiejętnie zarządzał firmą, wprowadzał nowe 

asortymenty, zdobywał rynki. Dobre prospero-
wanie przedsiębiorstwa powodowało, że akcjo-
nariusze, licząc na przewidywane  zyski, rezy-
gnowali z dywidendy, akceptowali inwestycje  
i nadal powierzali mu zarządzanie firmą Świa-
towy kryzys gospodarczy (1928-1932) nie za-
groził FAE, bowiem K. Szpotański wykazał się 
intuicją oraz odwagą, podjął w 1928 r. produ-
kcję liczników energii elektrycznej. Produkcja 
bardzo precyzyjnych  aparatów jakimi były li-
czniki była trudna i nie miała tradycji w Polsce. 
Wymagała też wysokich kwalifikacji praco-
wników zatrudnianych przy ich produkcji. Ta-
kich pracowników w tym czasie w Polsce nie 
było. Jeśli chodzi o dokumentacje techniczną, 
to Szpotański początkowo korzystał z licencji 
francuskich firm (później udoskonaliło ją 
własne biuro konstrukcyjne), ale jak potrafił  
w krótkim czasie zebrać i wyszkolić pracowni-
ków to już chyba pozostanie jego tajemnicą. 
Syn Kazimierza Szpotańskiego – Jacek pamię-
ta, że przy produkcji liczników pracowało dużo 
kobiet. W tym czasie w Warszawie działało 
przedstawicielstwo handlowe koncernu Sie-
mensa. Koncern ten o dużym doświadczeniu  
w produkcji liczników, posiadał też wielkie la-
boratoria w Norymberdze, w których od kilku-
dziesięciu lat opracowywano coraz doskonalsze 
konstrukcje liczników. Mimo konkurencji Sie-
mensa, posiadającego dodatkowe ułatwienia  
w postaci ulg podatkowych, sprzedaż liczników 
FAE stale rosła. W czasie kryzysu K. 
Szpotański nie zmniejszył zatrudnienia, a dzięki 
pomysłom K. Szpotańskiego FAE po kryzysie 
miała znacznie mocniejszą pozycję na rynku niż 
przed kryzysem. K. Szpotański dobrze prze-
widział, że kryzys nie powstrzyma elektryfi-
kacji kraju, a zapotrzebowanie na liczniki ener-
gii elektrycznej będzie rosło. W efekcie gdy na 
skutek kryzysu ceny  akcji wielu firm spadały, 
to stale rosnące ceny  akcji FAE przyczyniły się 
(w trakcie kryzysu) do około dziesięciokro-
tnego wzrostu kapitału zakładowego FAE. 
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K. Szpotański. miał nowatorskie poglądy na or-
ganizację pracy, wzorował się m.in. na Fordzie. 
Na terenie fabryki istniały: stołówka, biblio-
teka, czytelnia, klub sportowy, sklep spożyw-
czy. Stosunki między nim, a współpraco-
wnikami cechowało wzajemne zrozumienie  
i zaufanie. Poszukiwał do pracy zdolnych, sa-
modzielnych absolwentów wyższych uczelni, 
którzy rozpoczynali od przechodzenia przez 
kolejne stanowiska produkcyjne. K. Szpotański 
dbał aby pracownicy identyfikowali się z fabry-
ką, stworzył w  FAE „Wielką Rodzinę Fabry-
czną” . Pracownicy zdolni, ambitni i pracowici 
osiągali w FAE wysoką pozycję i satysfakcję 
materialną, a fabryka miała dobrą i stabilną 
załogę. W FAE wykształcili się pracownicy 
przemysłu, o dużych walorach technicznych  
i moralnych. Z FAE rekrutowali się pracownicy 
naukowi wyższych uczelni technicznych, m.in.: 
B. Jabłoński, S. Szpor, S. Dzierzbicki, Z. Grun-
wald. A. Kaszuba, Cz. Mejro, L Sosnowski, J. I. 
Skowroński, W. Starczakow, Józef Podoski, B. 
Walentynowicz. Szpotański przyjaźnił się  
i współpracował z profesorami: K Drewnow-
skim i J Obrąpalskim, był otwarty na współpra-
cę międzynarodową. Korzystał z licencji, ale 
nowe produkty były szybko udoskonalane przez 
świetnie zorganizowane własne biuro konstru-
kcyjne. Przestrzegał zasad: jakości, estetyki, 
ekonomiczności i nowości (system JEEN). 
Prowadził działalność informacyjną; wydawano 
katalogi, broszury, nawet własne pismo,  
w Przeglądzie Elektrotechnicznym przedstawia-
no charakterystyki techniczne nowych produ-
któw FAE. Wyroby fabryki były demonstro-
wane na wystawach krajowych i zagranicznych 
(np. Nowy Jork, 1939), zdobywając liczne 
odznaczenia i wyróżnienia. Pionierskim osią-
gnięciem była produkcja zespołów rentge-
nowskich (1938). W 1939 r. wytwarzano  
w FAE ok. 400 różnych aparatów, w tym rów-
nież do budowy linii przesyłowych o najwyż-
szym wówczas napięciu 150 kV. W kwietniu 
1939 r. otwarto nowy duży oddział FAE  
w Warszawie-Międzylesiu.  
Dowodem rozwoju FAE było osiągnięcie  
w 1939 aż 50% udziału w krajowym rynku 
aparatów elektrycznych. Towarzyszył temu 
wzrost produkcji sprzedanej z 50 tys. zł. w 1923 
r., 2765 tys. zł. w 1929 r., 3039 tys. zł. w 1935 
r. do ok. 10 mln zł. w 1938 r. (a więc ok. 3 
krotny wzrost w ciągu ostatnich 3 lat) 
Wzrost zatrudnienia tez był imponujący z 2 
osób w 1918 do 1520 w 1938 r.  

Wzrost kapitału zakładowego FAE był nastę-
pujący: w 1924 r. – 25 tys. zł, od 1927 r.  
- 100 tys. zł, od 1930 – 250 tys, a od 1934 r. aż 
1,2 mln zł. 
K. Szpotański planował budowę fabryk filial-
nych w Lublinie (był już zakupiony teren),  
i Sandomierzu,  a ponadto utworzenie ośrodka 
badawczo - doświadczalnego, przyfabrycznej 
szkoły przemysłowej i uruchomienie w Kiel-
cach produkcji elektrycznych podzespołów sa-
mochodowych. Plany pokrzyżował wybuch 
wojny.  
W czasie  II wojny światowej fabryka nie tylko 
pracowała, ale jednocześnie w biurze konstruk-
cyjnym opracowywano prototypy nowych apa-
ratów elektrycznych na czas powojenny.  
K Szpotański uważał, że fabryka ocali kadrę fa-
chowców i będzie przygotowana na zdobywa-
nie nowych rynków w odbudowującej się po 
wojnie Europie, a jednocześnie da oparcie 
mieszkańcom oraz członkom ruchu oporu. 
Szpotański organizował masowe praktyki  
w FAE i w ten sposób chronił młodzież przed 
wywózką na roboty do Niemiec. W FAE prze-
trwało wojnę wiele osób m.in. A. Hoffmann – 
twórca energetyki Pomorza i działacz patrio-
tyczny, ścigany przez Gestapo. Świadczyło to 
nie tylko o odwadze K. Szpotańskiego, ale  
i o jego wielkich umiejętnościach konspiracyj-
nych. Sam też był aresztowany, był więźniem 
Pawiaka, ale został zwolniony, bo produkcja 
FAE była potrzebna. Niebywałym sukcesem 
Szpotańskiego było zwolnienie 70 więźniów  
z obozu koncentracyjnego w Mauthausen.  
W wyniku działań wojennych FAE była bardzo 
zniszczona i rozgrabiona. W 1945 r. fabrykę 
upaństwowiono, a Szpotański został zatrud-
niony w Centralnym Zarządzie Przemysłu Me-
talowego. W sierpniu 1945 r. powrócił do fa-
bryki, a we wrześniu 1947 r. został usunięty.  
W 1949 r. Szpotański otrzymał zakaz zajmowa-
nia stanowisk państwowych, a w marcu 1950 r. 
został wyrzucony z własnego domu w którym 
mieszkał, a dom został zburzony. Pracowicie 
opracowywana w czasie wojny dokumentacja 
techniczna nowych wyrobów została spalona. 
W sierpniu 1951, dzięki staraniom kolegów 
elektryków otrzymał stanowisko w Centralnym 
Zarządzie Biur Projektów Budownictwa Prze-
mysłowego, a w grudniu 1960 przeszedł na 
emeryturę.  
Najbardziej groźnym dla rozwoju fabryki, 
mimo wzrostu produkcji, okazał się jednak 
okres powojenny. „Planowa gospodarka socja-



Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 2/2013 (99) 319

listyczna” nie sprzyjała bowiem rozwojowi no-
wych technologii oraz bardzo ograniczyła moż-
liwości tworzenia własnej sieci dystrybucyjno-
handlowej. Dlatego po roku 1989, kiedy w Pol-
sce utworzyły się możliwości gospodarki ryn-
kowej, fabryka nie była konkurencyjna. Przy-
czynami przede wszystkim były: brak przygo-
towanej oferty nowych wyrobów oraz własnej 
sprawnej sieci handlowej, która pozwoliłaby 
fabryce skutecznie konkurować na światowych 
rynkach aparatów elektrycznych. Ostatecznie 
została ona sprzedana koncernowi ABB, a na-
stępnie zlikwidowana przez nowego właści-
ciela. 
Kazimierz Szpotański bardzo wcześnie odczu-
wał potrzebę współpracy i stowarzyszania sie 
inżynierów elektryków. Już w 1912 r. brał 
udział w Zjeździe Techników Polskich w Kra-
kowie. W 1918 r. został członkiem Koła Elek-
trotechników przy Stowarzyszeniu Techników 
w Warszawie. Dnia 9 VI 1919 r. wszedł do za-
rządu nowo powołanego Stowarzyszenia Elek-
trotechników Polskich. W maju 1937 r. na IX 
Walnym Zgromadzeniu SEP w Warszawie wy-
głosił referat pt. „Widoki rozwoju przemysłu 
elektrotechnicznego” i został odznaczony Złotą 
Odznaką SEP. W 1938 na X WZ SEP został 
wybrany prezesem SEP i doprowadził do połą-
czenia kilku organizacji  elektryków w jedną 
pod nazwą Stowarzyszenia Elektryków Pol-
skich (na XI WZ SEP w Katowicach). W ka-
dencji 1939/40 miał pełnić funkcję I wicepre-
zesa. Wybrany na kadencję 1939/40 prezes 
SEP, kpt. inż. A Krzyczkowski, został zmobili-
zowany do wojska, nie objął swej funkcji i dla-
tego Szpotański pełnił nadal funkcję prezesa 
SEP, skupiając wokół siebie wielu wybitnych 
elektryków, takich jak np. S. Dzierzbicki, A. 
Hoffmann, J. Obrąpalski, S. Szpor, S. Wachow-
ski. W konspiracji SEP działał pod szyldem 
Polskiego Związku Przemysłowców Metalo-
wych, w którym Szpotański przewodniczył 
Grupie Elektrotechnicznej. W latach 1940-44 
odbyło się 167 zebrań odczytowych (po ok. 70-
80 osób). Tajna Komisja Elektryfikacji Kraju 
(przew. prof. Jan Obrąpalski) opracowała wie-
loletni program elektryfikacji Polski z  zachod-
nimi granicami na Odrze i Nysie. Odbywały się 
odczyty oraz Kursy dla Elektromonterów (2 
kursy rocznie po 80 słuchaczy, przy 608 godzi-
nach nauki). Po wojnie Szpotański wznowił 
oficjalną działalność SEP w marcu 1945 r. Jed-
nak gdy do Tymczasowego Zarządu SEP doko-
optowano zwolenników nowej władzy, którzy 

włączyli  SEP do Naczelnej Organizacji Tech-
nicznej K. Szpotański ustąpił z funkcji prezesa 
SEP wraz z całym Zarządem. Po zmianach po-
litycznych po roku 1956, Szpotański znów  
udzielał się w SEP. W 1959 r. został odzna-
czony Krzyżem Oficerskim OOP. 
Kazimierz Szpotański w małżeństwie zawartym 
w 1920 r. z Marią Miłkowską (1897-1984) 
urzędniczką bankową miał córkę Krystynę (ur. 
w 1923 r.) inż. arch. i syna Jacka (ur. w 1927 r.) 
mgr inż. elektryka i ekonomistę, którego sta-
rannie przygotowywał na swego następcę. 
Kazimierz Szpotański zmarł 10 lipca 1966 roku 
w swym domu rodzinnym przy ulicy Promyka 
21 i został pochowany w grobie rodzinnym na 
Starych Powązkach w kwaterze 53/VI/20.  
Tak zakończyła się historia życia Kazimierza 
Szpotańskiego, który mógł być „Polskim Sie-
mensem”. Można tak sądzić z wielkim prawdo-
podobieństwem, biorąc pod uwagę jego niewia-
rygodne osiągnięcia w okresie międzywojen-
nym, jego cechy osobiste oraz bardzo dobrą 
znajomość kilku języków. K. Szpotański dys-
ponując niewielkim kapitałem początkowym 
potrafił stworzyć znaczącą firmę. Umiał też tak 
wykorzystać kryzys, aby swoją firmę jeszcze 
bardziej umocnić na rynku. Potrafił prowadzić 
grę z okupantem chroniąc fabrykę, pracowni-
ków i szeroko rozumiane otoczenie. W 1945 r. 
miał dopiero 58 lat, brakowało mu środków do 
życia i nie miał żadnych szans działania w sys-
temie powojennym niszczącym wszelką inicja-
tywę, a przede wszystkim własność prywatną.  
Kazimierz Szpotański w 1969 r. na Zjeździe 50-
lecia SEP został pośmiertnie wyróżniony naj-
wyższą godnością stowarzyszeniową - miano-
wany Członkiem Honorowym SEP, którą ode-
brali żona Maria i syn Jacek. W 1986 r. został 
ustanowiony medal im. Kazimierza Szpotań-
skiego. W ramach obchodów 100-letniej rocz-
nicy urodzin Kazimierza Szpotańskiego w 1987 
r. została odsłonięta tablica pamiątkowa Kazi-
mierza Szpotańskiego w fabryce w Międzyle-
siu. W dniu 16.12.1987 r. odbyła się Msza św. 
w Jego intencji oraz uroczysta sesja naukowa  
i wspomnieniowa w Domu Technika w Warsza-
wie. W 1988 r. na ścianie domu rodzinnego 
Szpotańskich przy ulicy Promyka 21 została 
odsłonięta replika tablicy pamiątkowej, której 
oryginał został przeniesiony z fabryki w Mię-
dzylesiu do archiwów Muzeum Techniki, a na-
stępnie do Domu Technika w Warszawie.  
W roku 1989, uchwałą Rady Narodowej miasta 
stołecznego Warszawy, Jego imieniem została 
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nazwana ulica w Międzylesiu, znajdująca się 
koło dawnej FAE. Na wniosek Oddziału War-
szawskiego SEP, uchwałą WZD SEP, oddział 
otrzymał  w roku 2006 nową nazwę: Oddział 
Warszawski SEP im. Kazimierza Szpotań-
skiego. W 2012 roku została wydana przez 
SEP, opracowana społecznie, przy współudziale 
syna Jacka - monografia Kazimierz Tadeusz 
Szpotański (1887-1966) dla uczczenia 125 
rocznicy Jego urodzin, a 18 grudnia 2012 roku 
Oddział Warszawski SEP im. Kazimierza 
Szpotańskiego, również z okazji Jego urodzin 
zorganizował uroczyste sympozjum poświę-
cone Jego pamięci. 
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