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Mgr Jolanta Barczyk – Główny Specjalista ds. analiz ekonomicznych w Biurze Studiów 

i Projektów Gazownictwa „GAZOPROJEKT” S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie 

w przeprowadzaniu analiz ekonomiczno-finansowych oraz  analiz efektywności, biznes planów, 

studiów wykonalności itp. Bierze udział w opracowaniu dokumentacji projektowej, 

opracowaniach metodycznych i metodologicznych miedzy innymi „Metodyki ustalania 

opłacalności przyłączania odbiorców do sieci gazowej” „Metodyki oceny kosztów pracy systemu 

gazowniczego dla realizacji dostaw gazu do poszczególnych rejonów i odbiorców gazu w kraju”. 

Bierze udział w negocjacjach jako doradca ekonomiczny. Opiniuje i konsultuje opracowania 

z zakresu ekonomii. Posiada doświadczenie w prowadzeniu wykładów na wyższych uczelniach: 

AGH - Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu w Krakowie; Politechnika Warszawa Instytut 

Ogrzewnictwa i Wentylacji - studium podyplomowe: Inżynieria gazownictwa. Autorka 

i współautorka publikacji w branżowych czasopismach. 

 

Dr inż. Andrzej Barczyński – emerytowany Dyrektor Biura Rozwoju Systemu Gazowniczego 

w Wielkopolskim Okręgowym Zakładzie Gazowniczym w Poznaniu. Doktor inż. mechanik-

energetyk, absolwent Politechniki Poznańskiej, doktorat obronił na Politechnice Śląskiej 

w Gliwicach w dziedzinie energetyki gazowej. Odbył staże zagraniczne: we Francji, Holandii, 



Niemczech i d. ZSRR. Posiada uprawnienia budowlane projektowe i wykonawcze oraz dozorowe 

energetyczne w zakresie sieci i instalacji gazowej.  W przemyśle gazowniczym pracuje od r 1970 

zajmując różne stanowiska począwszy od specjalisty technicznego poprzez kierownika 

do dyrektora. Konsultant wielu prac wdrożeniowych dla branży gazowniczej, ekspert m.in. 

przy projektowaniu tłoczni gazu na gazociągu Jamal, zbiornika gazu w Mogilnie 

i Wierzchowicach. Członek: Komisji Normalizacyjnych przy PKN, Komisji Kwalifikacyjnej 

na uprawnienia energetyczne powołany przez Prezesa URE, Zespołu Konsultacyjnego przy Izbie 

Gospodarczej Gazownictwa  oraz v-ce przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej na uprawnienia 

budowlane w  Wielkopolskiej Izbie Inżynierów Budownictwa,  przedstawiciel PZiTS 

w Międzynarodowej Unii Przemysłu Gazowniczego (w latach 2001 -2003), organizator oraz 

członek Komitetów Naukowych na wielu konferencjach naukowo-technicznych .Spełnia wymogi 

kandydata na członka Rad Nadzorczych. Wykładowca na studiach dziennych i podyplomowych 

na wielu uczelniach technicznych w Polsce m.in. na  Politechnice Poznańskiej, Politechnice  

Warszawskiej,  Politechnice Śląskiej , AGH w Krakowie oraz Akademii Rolniczej w Poznaniu. 

Autor lub współautor wielu projektów racjonalizatorskich, patentów, prac wdrożeniowych 

ekspertyz oraz ponad 200 publikacji w tym kilku książek z zakresu gazownictwa. 

Mgr in ż. Ireneusz Filarowski – Kierownik Zespołu Automatyki Kontrolno-Pomiarowej 

w Pracowni Technologicznej – Biura Studiów i Projektów Gazownictwa „GAZOPROJEKT” S.A. 

Specjalista w zakresie projektowania systemów pomiarowych i układów automatyki, absolwent 

Politechniki Wrocławskiej – Wydział Elektryczny, Specjalność Elektroenergetyka i Automatyka 

Przemysłowa. Posiada duże doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania zespołem 

projektowym i koordynacji projektów w zakresie związanych z tłoczniami gazu, stacjami 

gazowymi, podziemnymi magazynami gazu, ropociągami, gazociągami wysokiego ciśnienia. 

Ważniejsze projekty zrealizowane pod jego nadzorem to: Stacja przygotowania gazu 

dla elektrowni 900 MW pierwszy i drugi blok w Kaliningradzie (Rosja). KPMG Mogilno – projekt 

budowlany; projekt wykonawczy automatyki i sterowania odwiertów oraz Ośrodka Centralnego. 

Podziemny magazyn gazu Wierzchowice – projekt budowlany, opracowanie specyfikacji 

aparatury kontrolno-pomiarowej, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie 

branży, opracowanie projektu schematów P&ID dla obiektów. Tłocznia tranzytowe gazu 

na gazociągu Yamał – Europa Zachodnia – projekt budowlany, projekt podstawowy, opracowanie 

specyfikacji aparatury kontrolno-pomiarowej. Baltic-Pipe – terminal odbiorczy, gazociąg 

wysokiego ciśnienia – koncepcja, projekt podstawowy w ramach współpracy z biurem COWI  A/S  

Dania. 



 

Dr inż. Daniel Gerwatowski – Kierownik Tłoczni w firmie System Gazociągów Tranzytowych 

EuRoPol GAZ S.A. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Środowiska, 

specjalność: Inżynieria gazownictwa. Ukończył podyplomowe studia z zakresu gazownictwa 

na Politechnice Warszawskiej oraz jest absolwentem studiów MBA organizowanych przez 

Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów. Obronił pracę doktorską p.t. „Analiza 

przepustowości układu przesyłowego gazu ziemnego.” na Politechnice Warszawskiej, 

na Wydziale Inżynierii Środowiska, której promotorem był prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz. 

Członek Komisji Kwalifikacyjnej nr 449 przy RFSNT NOT w Ciechanowie (uprawnienia 

energetyczne). Od 2007 prowadzi wykład na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki 

Warszawskiej nt. „Stacje przetłoczne – ich rola w procesie transportu gazu”. Od wielu lat związany 

jest z branżą gazowniczą. Od 1996 roku pracuje w EuRoPol Gaz S.A. Autor kilkunastu artykułów 

i referatów z zakresu gazownictwa. 

 

Mgr El żbieta Hordziejewicz-Kuśnierek – Główny Specjalista ds. analiz ekonomicznych 

w Biurze Studiów i Projektów Gazownictwa „GAZOPROJEKT” S.A. Opracowuje studia 

wykonalności, analizy CBA. oraz biznes plany dla projektów realizowanych w wielu branżach, 

wtym głównie branży energetycznej. Od 2003r. zajmuje się opracowywaniem studiów 

wykonalności oraz doradztwem w zakresie pozyskiwana środków finansowych dla projektów 

współfinansowanych ze środków unijnych. W latach 2003-2007 opracowała szereg studiów 

wykonalności oraz wniosków o dofinansowanie dla pozyskania środków w ramach ZPORR 2004-

2006 w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej, obiektów szkolnych i rekreacyjnych oraz obiektów 

kulturalnych. Od 2008r. brała udział w opracowywaniu studiów wykonalności oraz wniosków 

o dofinansowanie dla projektów twardych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko oraz Regionalnych Programów Operacyjnych. Posiada bogatą praktyką 

w prowadzenie zajęć, wykładów, szkoleń i konsultacji z analiz efektywności, analiz finansowych, 

analiz społeczno-gospodarczych, analiz efektywności oraz z zakresu opracowywania studiów 

wykonalności i pozyskiwania dofinansowania dla projektów ze środków UE. 

 

Mgr in ż. Andrzej Kiełbik – Z-ca Kierownika Pracowni Studiów i Analiz – Biuro Studiów 

i Projektów Gazownictwa „GAZOPROJEKT” S.A. Wykształcenie: Politechnika Wrocławska, 

Wydział Inżynierii Środowiska Posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych 



i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Posiada duże doświadczenie zawodowe 

w zakresie opracowań projektowych, analitycznych i koncepcyjnych w branży gazowniczej 

i petrochemicznej. Jako kierownik projektu opracowywał koncepcje programowo-przestrzenne, 

studia wykonalności, analizy pracy gazowniczego systemu przesyłowego, lokalizacji gazociągów 

przesyłowych, studia wykonalności w zakresie CCS tj instalacji transportu i magazynowania CO2. 

Kierował także opracowywaniem projektów budowlanych i wykonawczych gazociągów 

i instalacji gazowniczych. Czynnie uczestniczy w opracowaniach Standardów i Wytycznych 

Technicznych dla przemysłu gazowniczego w ramach Izby Gospodarczej Gazownictwa. Staż 

pracy wynosi 16 lat. 

 

Mgr in ż. Andrzej Kopczyński – emerytowany Generalny Projektant w Biuro Studiów 

i Projektów Gazownictwa „GAZOPROJEKT” S.A.. Ukończył studia na Politechnice 

Wrocławskiej na Wydziale Mechanicznym. Zarządzał projektowaniem i realizacją przesyłowej 

sieci gazowej na terytorium Polski, między innymi: systemem gazociągów tranzytowych Jamał – 

Europa Zachodnia. Jest autorem i współautorem szeregu polskich i zakładowych norm 

dotyczących projektowania, budowy i odbioru sieci gazowej w szczególności dotyczących 

obliczeń wytrzymałościowych i prób ciśnieniowych rurociągów i obiektów gazowniczych. Jako 

długoletni członek Polskiego Komitetu Normalizacji jest współautorem szeregu opracowań 

dla branży gazowniczej, mających na celu dostosowanie polskich norm do wymogów Unii 

Europejskiej. Zajmuje się działalnością propagatorską w zakresie nowoczesnych technologii 

budowy sieci gazowych zwiększających ich niezawodność i bezpieczeństwo. W latach 2002-2003 

r. jako Główny Projektant uczestniczył w realizacji tłoczni złożowych w miejscowościach Załęcze 

i Żuchlow. W okresie 2004-2005 jako Generalny Projektant zajmował się projektowaniem 

i nadzorem tłoczni gazu na gazociągu tranzytowym Jamał – Europa, zlokalizowanych 

w miejscowościach Szmotuły, Ciechanów i Zambrów. W latach 2001-2005 r. uczestniczył 

w pracach Komisji Problemowej nr 277 ds. Gazownictwa i Komisji Problemowej nr 143 

ds. Elektryczności Statycznej oraz wdrażał Normy Europejskie o w/w tematyce do Norm polskich.  

W okresie 2009-2010 jako Generalny Projektant prowadził prace projektowe i usługowe dla Stacji 

Przygotowania Gazu Elektrociepłowni Kaliningrad 2. Opracował szereg dokumentów 

normalizacyjnych dotyczących projektowania i budowy obiektów gazowniczych. Prowadził 

zajęcia na studiach podyplomowych na Politechnice Warszawskiej i Śląskiej. 

 

Mgr in ż. Waldemar Kurzaj – Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz 

rzeczoznawca ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracę zawodową zaczynał jako asystent 



naukowo-badawczy w Politechnice Wrocławskiej. Od 1997 r. zatrudniony jest w Biurze Studiów 

i Projektów Gazownictwa „GAZOPROJEKT” S.A jako rzeczoznawca. Konsultował i uzgadniał 

w zakresie ochrony ppoż. i bhp wszystkie projektowe prace Biura. Za najważniejsze w tym 

również mające znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju należy wymienić: projekty 

Tłoczni Gazu na gazociągu wysokiego ciśnienia Jamał – Europa Zachodnia, projekty 

Podziemnych Magazynów Gazu w tym największe w kraju magazyny Wierzchowicach 

i Mogilnie, Kosakowie, projekty gazociągów wysokiego ciśnienia oraz rurociągów paliwowych 

ropy i produktów ropopochodnych. Jako wieloletni rzeczoznawca współpracuje z wieloma 

jednostkami projektowymi. Prowadzi szkolenia w zakresie swoich specjalności. 

 

Mgr in ż. Maciej Markiewicz – emerytowany Kierownik Laboratorium Technik Eksploatacji 

Gazociągów w Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie (obecnie zmienił 

nazwę na: Instytut Nafty i Gazu) (od 2009 r. na emeryturze). W roku 1962 ukończył studia 

magisterskie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, uzyskując tytuł 

magistra inżyniera elektryka. Specjalista zagadnień ochrony przeciwkorozyjnej gazociągów, 

przede wszystkim elektrochemicznej ochrony katodowej. Od roku 1974 kierownik Laboratorium 

Ochrony Katodowej w Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Wykonywał prace 

badawcze, projektowe i pomiarowe z zakresu ochrony katodowej podziemnych konstrukcji, 

zagrożenia prądami błądzącymi, badań oddziaływań linii elektroenergetycznych wysokiego 

napięcia na gazociągi. W latach 1980 – 1985 realizował prace z zakresu ochrony katodowej 

w Czechosłowacji, Niemczech (d. NRD), w Turcji i w Syrii. W latach 1986 - 1993 konsultant 

elektryk w zakresie projektowania układów zasilania, dystrybucji, zabezpieczeń i sterowania 

w Dziale Projektowania i Rozwoju huty żelaza i stali ZISCO w Zimbabwe. Od 1994 ponownie 

w Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, (który zmienił nazwę na Instytut Nafty 

i Gazu), gdzie pracuje do dzisiaj, mimo przejścia na emeryturę w roku 2003. W latach 1995 – 2004 

prowadził wykłady z zakresu ochrony przeciwkorozyjnej podziemnych konstrukcji na Studium 

Podyplomowym Inżynieria Gazownictwa w Politechnice Warszawskiej. Opublikował około 

25 artykułów i ponad 30 referatów z zakresu ochrony katodowej podziemnych konstrukcji 

na krajowych i zagranicznych konferencjach. Jest współautorem książki „Ochrona 

Elektrochemiczna przed Korozją” wydanej przez PWN w roku 1990. Prowadził szereg szkoleń 

z zakresu ochrony katodowej gazociągów. 

 



Mgr in ż. Adam Matkowski – emerytowany Pełnomocnik Dyrektora, Doradca Zarządu 

do 30.04.2014 r. w Biurze Studiów i Projektów Gazownictwa „GAZOPROJEKT” S.A.  

Przez 14 lat był wiceprezesem Zarządu i Dyrektorem Projektowania i Rozwoju 

w „GAZOPROJEKT” S.A.. Wykształcenie: Politechnika Wrocławska, Wydział Chemii. 

Rzeczoznawca w specjalności gazownictwo w zakresie programowania rozwoju gazyfikacji, 

rzeczoznawca budowlany w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci gazowych, 

projektowania oraz budowy, rozbiórki i utrzymania i związanych z nimi robót. 

Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowo Technicznego SITPNIG.W latach 1993-2010 prowadził 

nadzór i koordynację zespołu projektowego w "GAZOPROJEKCIE" na wszystkich etapach 

projektowania i budowy kompletnego systemu Gazociągów Tranzytowych na terytorium Polski, 

w tym gazociągu DN 1400 o długości 680 km wraz z przekroczeniami rzek Wisły, Odry, Warty, 

5 tłoczni, każda o mocy 100-150 MW, kabel światłowodowy, pełna infrastruktura towarzysząca 

w zakresie projektowym, występowały wszystkie fazy od koncepcji poprzez projekty budowlane, 

wykonawcze, nadzór autorski nad budową i eksploatacją; do dzisiaj funkcja generalnego 

projektanta SGT. Wykładowca studiów podyplomowych na Akademii Górniczo-Hutniczej 

w Krakowie, Politechnice Warszawskiej, Politechnice Śląskiej, Politechnice Poznańskiej 

i Politechnice Wrocławskiej w zakresie transportu i magazynowania gazu. Autor licznych 

publikacji i artykułów w czasopismach branżowych, współautor "Historii Gazownictwa Polskiego 

do 2000". Od roku 2010 redaktor wydania Vademecum Gazownika opracowywanego przez KNT 

przy SITPNIG. 

 

Mgr in ż. Witold Misiewicz – zastępca kierownika Pracowni Technologicznej – Biura Studiów 

i Projektów Gazownictwa „GAZOPROJEKT” S.A. Specjalista w zakresie projektowania obiektów 

technologicznych sieci gazowych, kilkukrotny absolwent studiów magisterskich i inżynierskich. 

M. in. absolwent Politechniki Wrocławskiej – Wydział Mechaniczny, specjalność: Konstrukcja 

i Eksploatacja Maszyn, absolwent Politechniki Warszawskiej – Studium Podyplomowe Inżynierii 

Gazownictwa, absolwent Politechniki Wrocławskiej – Wydział Inżynierii Środowiska, 

specjalność: Klimatyzacja i Ogrzewnictwo, posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Posiada duże doświadczenie zawodowe 

w zakresie zarządzania zespołem projektowym i koordynacji projektów związanych z tłoczniami 

gazu, stacjami gazowymi, podziemnymi magazynami gazu, ropociągami, gazociągami wysokiego 

ciśnienia. Ważniejsze doświadczenia zawodowe: Gazociąg w/c DN500 MOP 8,4 MPa Taczalin – 

Radakowice – projekt budowlany, wykonawczy i dokumentacja UDT. Wewnętrzny Plan 



Operacyjno – Ratowniczy Tłoczni Gazu Zambrów. Zagospodarowanie odwiertów gazowych 

Mołodycz 1, 3 – projekt wykonawczy. Koncepcja modernizacji węzła i tłoczni gazu 

Rembelszczyzna. Rozbudowa PMGZ Husów – studium wykonalności. Przekształcenie Kopalni 

Gazu Ziemnego ANTONIN 1 w Podziemny Magazyn Gazu MIKSTAT – studium programowe. 

Gazociąg Bonikowo - Kościan, projekty wykonawcze; Podziemny magazyn gazu Bonikowo – 

szczegółowy projekt instalacji gazowej; PMG Nowa Ruda – projekt wstępny; Baza magazynowa 

paliw – projekt technologiczny. Tłocznie Szamotuły, Ciechanów i Zambrów – projekt budowlane 

i wykonawcze, dokumentacja UDT. Węzeł rozdzielczy gazu Meszcze II – projekt instalacji 

gazowej. Tłocznie gazu Jeleniów i Krzywa – koncepcja, projekty budowlane i wykonawcze 

instalacji gazowej. Baltic-Pipe – terminal odbiorczy, gazociąg wysokiego ciśnienia – koncepcja. 

Tłocznia gazu Kondratki – projekt budowlany. 

 

Mgr in ż. Piotr Musiał – Członek Zarządu firmy Control Process S.A., były dyrektor 

projektowania i rozwoju w Biurze Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. 

Wykształcenie: Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska Posiada uprawnienia 

budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. 

Ekspert z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji w sektorze gazowniczym. Doświadczenie 

zawodowe zdobywał na wszystkich szczeblach pracy w biurze projektów. Generalny projektant 

m.in. PMG Wierzchowice, Bonikowo, Tłoczni Gazu Jeleniów i Krzywa, Stacji Przygotowania 

Gazu Kaliningrad, Zagospodarowania Złoża Lavan w Iranie (MDP).  Uczestniczył w realizacji 

Systemu Gazociągów Tranzytowych przez Terytorium RP i tłoczni tranzytowych. Audytor 

wewnętrzny. Autor i współautor publikacji z zakresu gazownictwa, w tym szczególnie 

podziemnego magazynowania gazu i zarządzania projektami, prelegent na wielu konferencjach 

i sympozjach branżowych. 

 

Dr Marcin Sienkiewicz – adiunkt w Zakładzie Studiów nad Geopolityką, Instytut Studiów 

Międzynarodowych Uniwersytet Wrocławski. Ekspert ds. paliwowo-energetycznych 

Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, analityk Forum Polityki Wschodniej oraz członek 

Rady Programowej Top Consulting Conferences & Trainings. W latach 2008-2010 współpraca 

ekspercka z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego i Kancelarią Prezydenta RP. Autor wielu 

publikacji naukowych z zakresu problematyki paliwowo-energetycznej, bezpieczeństwa 

energetycznego, geografii gospodarczej oraz polskiej polityki zagranicznej. Obecnie pracuje nad 



rozprawą habilitacyjną poświęconą bezpieczeństwu energetycznemu Polski. Organizator 

i uczestnik licznych konferencji krajowych i międzynarodowych poświęconych tematyce 

bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa narodowego. Autor ponad 40 publikacji 

z zakresu bezpieczeństwa energetycznego i sektora gazowo-naftowego. 

 

Prof. dr hab. inż. Janusz Skorek – Kierownik Zakładu Energetyki Gazowej, Rozproszonej 

i Jądrowej w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej. Absolwent Wydziału 

Mechanicznego Energetycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 2003 roku uzyskał tytuł 

profesora w dziedzinie nauk technicznych. Od 2006 roku profesora zwyczajny w Politechnice 

Śląskiej. Specjalista układów energetyki gazowej oraz cieplnych procesów przemysłowych, 

zagadnień wymiany ciepła i energetycznego zaopatrzenia budynków. Prowadzi intensywne 

działania w zakresie wdrażania technologii rozproszonych kogeneracyjnych układów 

energetycznych głównie w oparciu o paliwa gazowe.  Autor i współautor ponad 240 publikacji 

i referatów oraz 7 monografii i skryptów, a w tym „Gazowe układy kogeneracyjne” (WNT 2005), 

„Ocena efektywności energetycznej i ekonomicznej gazowych układów kogeneracyjnych małej 

mocy” (WPolŚl 2002) oraz „Układy energetyczne zintegrowane ze zgazowaniem biomasy” 

(WPolŚl 2008). Oprócz pracy dydaktycznej i badawczej prowadzi działalność popularyzującą 

w kręgach technicznych technologię rozproszonej energetyki gazowej. Jest autorem 

kilkudziesięciu prac badawczych zrealizowanych na potrzeby przemysłu. 

 

 

Zajęcia prowadzą również następujące osoby, pracownicy firm sektora gazowniczego: 

 

1. Mgr in ż. Andrzej Bielański, emerytowany pracownik laboratorium tworzyw sztucznych 
na Wydziale Mechanicznym PWr., 

2. Mgr Mariusz Budziński, Mistrz w Dziale Pomiarów i Automatyki, Operator Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, 

3. Mgr in ż. Dariusz Chromik, TÜV SÜD Polska Sp. z o.o., 
4. Mgr in ż. Janusz Dejnek, Zastępca Kierownika Działu Eksploatacji Sieci, Operator 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, 
5. Mgr in ż. Wojciech Dudek, Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa „GAZOPROJEKT” 

S.A., Wrocław, 
6. Mgr in ż. Piotr Haładus, ZRUG Zabrze S.A., Zabrze, 
7. Mgr in ż. Marcin Hasik, Gaz-System S.A., 
8. Inż. Jacek Janicki, własna działalność gospodarcza firma ZRB Janicki, Od 2005 roku 

współuczestnictwo przy projektowaniu i realizacji zadań z wykorzystaniem technologii 
bezwykopowych w kraju i za granicą, 



9. Mgr in ż. Mirosław Klimaszewski, Kierownik Działu Eksploatacji Obiektów, Operator 
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, 

10. Mgr in ż. Bogusław Kucharski, Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa 
„GAZOPROJEKT” S.A., Wrocław, 

11. Mgr in ż. Janusz Kurmański, Dyrektor Operacyjny, Polskie LNG S. A., Świnoujście, 
12. Mgr in ż. Grzegorz Łapa, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu, 
13. Dr inż. Anita Łupińska, Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa „GAZOPROJEKT” 

S.A., Wrocław, 
14. Mgr in ż. Adam Łupkowski, Główny Specjalista, Polskie LNG S. A., Świnoujście, 
15. Mgr in ż. Paulina Marcol, Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa „GAZOPROJEKT” 

S.A., Wrocław, 
16. Mgr Joanna Muszyńska, specjalista ds. inwestycji, Polska Spółka Gazownictwa sp. 

z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, 
17. Mgr in ż. Marcin Palczyński, Kierownik Działu Eksploatacji, Polskie LNG S. A., 
Świnoujście, 

18. Mgr in ż. Janusz Pietruszewski, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 
S.A. Oddział Świerklany, Kierownik Terenowej Jednostki Eksploatacji Katowice, 

19. Mgr in ż. Jacek Piotrowicz, BUDIMEX, 
20. Mgr Barbara Pisarska, Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa „GAZOPROJEKT” 

S.A., Wrocław, 
21. Mgr in ż. Edward Sieradzan, emerytowany pracownik Biura Studiów i Projektów 

Gazownictwa „GAZOPROJEKT” S.A., Wrocław, 
22. Mgr in ż. Adam Stępniak, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

Oddział we Wrocławiu ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław 
23. Mgr in ż. Robert Swarbuła, Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa 

„GAZOPROJEKT” S.A., Wrocław, 
24. Dr inż.  Stanisław Szafran – SITPNiG Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów 

i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Kraków, 
25. Mgr in ż. Jerzy Wnęk, Kierownik Działu Eksploatacji Sieci, Operator Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, 
26. Dr inż. Robert Wojtowicz, Instytut Nafty i Gazu, Kraków. 

 

 

* ze względu na konieczność dojazdu z terenu całej Polski do Wrocławia większej części specjalistów, oraz ich bieżące 
zatrudnienie na odpowiedzialnych stanowiskach, lista zawiera nadmiarową liczbę nazwisk wykładowców na części 
przedmiotów celem możliwych zamian i zastępstw. 


