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Jerzy Nowicki urodził się 14 października 1952 r. w Słupi. W 1977 r. ukończył 

studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej (sieci i systemy 

elektroenergetyczne), uzyskując tytuł magistra inżyniera. W 1979 r. otrzymał 

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych.  

W latach 1979–1990 był Przewodniczącym Koła Zakładowego SEP 

w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjnych w Łodzi przy ul. Strzelczyka 21. 

W Oddziale Łódzkim SEP zajmował wiodące stanowiska. Był członkiem 

Zarządu w kadencji 2018–2022, wiceprezesem Koła Terenowego Nr 1, a także 

członkiem Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych. W branży 

elektrycznej w ramach swojego Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego 

NAJ – Roboty i Pomiary Elektroenergetyczne wykonywał prace w zakresie 

instalacji elektroenergetycznych, często według projektów kolegów z SEP-u. Był stałym współpracownikiem PGE 

Dystrybucja S.A. w Łodzi.  

Jerzy Nowicki to także członek Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa od momentu jej powstania. 

Odznaczony został między innymi Srebrną i Złotą Odznaką Honorową SEP oraz Srebrną i Złotą Odznaką Honorową 

NOT. Odszedł od nas Kolega zawsze szanowany, lubiany i doceniany w swojej fachowości. 

Dziękujemy Ci Jurku za przygotowywanie referatów na seminaria, uczestnictwo w targach dla elektryków, 

wyjazdach technicznych krajowych przekazywanie na naszych zebraniach Koła Terenowego Nr 1 i Kolegium Sekcji 

Instalacji i Urządzeń Elektrycznych cennych spostrzeżeń, rad i rozwiązań problemów dotyczących wykonawstwa oraz 

projektowania linii napowietrznych i kablowych nN, ŚN, a także instalacji elektroenergetycznych i zagranicznych. 

Jesteśmy wdzięczni za wielkie zaangażowanie w pracy społecznej SEP Oddział w Łodzi oraz za wykonanie instalacji 

elektroenergetycznych wielu priorytetowych inwestycji.  

Jurku, odszedłeś od nas za wcześnie. Byłeś bardzo aktywny w działalności społecznej, a w sprawach 

zawodowych stawiałeś przed sobą wykonanie jeszcze wielu zadań inwestycyjnych. Drogi Jurku, nie ma Cię wśród 

nas, ale nie umarłeś, tylko odszedłeś, bo kochany, uczciwy, prawy człowiek i serdeczny przyjaciel nigdy nie umiera, 

on żyje wciąż w myślach, słowach i wspomnieniach. Będziemy zawsze pamiętali o naszych spotkaniach, rozmowach, 

żartach, a fakt, że Ciebie już na nich nie będzie jest dla nas ogromnie smutnym przeżyciem.  

 

 

Rodzinie i Najbliższym z powodu śmierci naszego Kolegi wyrazy głębokiego współczucia 

składa 

 

Zarząd i Przyjaciele ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział w Łodzi 


