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ŻYCIORYS ZAWODOWY 
 
 
1. Nazwisko: PAZDAN 
 
2. Imię: Ryszard 
 
3. Data urodzenia: 19 kwietnia 1946 
 
4. Narodowość: polska 
 
5. Stan cywilny: żonaty 
 
6. Wykształcenie: 

Instytucja Politechnika Śląska  
Gliwice 

Data: od – do 1964 – 1969 

Uzyskane dyplomy Mgr inż. inżynierii środowiska 
Specjalizacja: ciepłownictwo, klimatyzacja, ochrona 
środowiska 

Instytucja Centrum Postępu Technicznego i Organizacji 
Katowice 

Data od – do 1970 - 1971 

Uzyskane dyplomy Specjalizacja : Zarządzanie przedsiębiorstwami 
przemysłowymi  

Instytucja Stowarzyszenie Polskich Inżynierów Sanitarnych i 
Techników 
Warszawa,  

Data od – do 1982  

Uzyskane dyplomy Kurs Studium Ochrony Powietrza 

 

7.Znajomość języków obcych : (od 1 do 5) 

Język 
 

Czytanie Mówienie Pisanie 
 

Angielski 5 5 4 

Rosyjski 4 3 3 

 
 
8. Członkostwo w organizacjach zawodowych : 

 Członek Krajowego Zespołu ds. Systemu PRTR (Aarhus 
Convention) 

 Członek Grupy Głównej w ramach projektu PREPARE (Program 
EUREKA) 

Dyrektor Zarządu Europejskiej Sekcji A@WMA (Air @ Waste 
Management Associatio 

 
 Członek Buisnes Centre Club, Przewodniczący programu 

„Ekokorporacja” 
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 Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zintegrowanego 
Zarządzania 

 Członek Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników 
Sanitarnych  

 
9. Inne umiejętności: biegła obsługa komputera (Windows, Word for 

Windows, Perfect, Excel, Corel,  Internet) 
 
10. Obecne stanowisko: ATMOTERM S.A., Prezes Zarządu 
 
11. Liczba lat pracy w obecnej firmie:  25 
 
12. Kluczowe kwalifikacje:  
 

 projekty systemu monitoringu 

 projekty ciepłownictwa i klimatyzacji 

 analizy uciążliwości dla powietrza 

 oceny oddziaływania na środowisko 

 inwentaryzacje emisji 

 konsulting prawa ochrony środowiska 

 sprzęt pomiarowy 

 systemy zarządzania ochroną środowiska  

 system zbywalnych pozwoleń na emisje zanieczyszczeń do 
powietrza 

 biegły z listy Ministra OŚZNiL w zakresie prognoz oraz z 
listy Wojewody w zakresie ocen oddziaływania na 
środowisko,  

 ekspert ds. systemów ciepłowniczych w Stowarzyszeniu 
Polskich Inżynierów Techników i Sanitarnych, 

 
13. Doświadczenie zawodowe: 
 

Data 1981 – obecnie 
 

Miejscowość Opole 

Firma ATMOTERM S.A. 

Stanowisko Prezes Zarządu 

Opis pracy  stworzenie, rozwój i zarządzanie firmą ATMOTERM, 

 opracowywanie miejskich systemów ciepłowniczych, 

 opracowanie systemu ciepłowniczego dużych zakładów 
przemysłowych (Elektrownia Opole, Zakłady Azotowe 
“Kędzierzyn”, Blachownia, etc.) 

 współtworzenie Systemu Zarządzania Informacjami 
Środowiskowymi SOZAT,  

 wdrożenie systemu SOZAT w Urzędach 
Marszałkowskich w szczególności w woj. śląskim i 
dolnośląskim, łącznie z jednolitymi formularzami 
ewidencji o danych o emisji ponad 15000 jednostek 
gospodarczych,   
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 zapoczątkowanie współpracy technicznej pomiędzy EEA 
i ATMOTERMem  (PHARE Program, CORINAIR’90),  

 organizacja laboratorium ochrony środowiska (emisja do 
powietrza, stężenia zanieczyszczeń, woda, ścieki, 
geologia, odpady) 

 tworzenie Centrum Zapobiegania Zanieczyszczeniom w 
ramach współpracy ATMOTERM i World Environment 
Center, Dyrektor Centrum Zapobiegania 
Zanieczyszczeniom: 

- nadzór nad pracami minimalizacji odpadów w zakładach 
przemysłowych 

- nadzór nad pracami szkoleniowymi minimalizacji 
odpadów w przemyśle,  

- uczestnictwo w pracach nad projektem czystej produkcji 
- nadzór nad programem minimalizacji odpadów w 

przemyśle chemicznym, początek w 1996 r- (Zakłady 
Nawozów Police, Gdańsk, Luboń, Ubocz, Siarkopol w 
Tarnobrzegu) 

- materiały dotyczące Centrum Zapobiegania 
Zanieczyszczeniom – działalność w Opolu – 
prezentowane na konferencji Stowarzyszenia Inżynierów 
Mechaników - Rydzyna  1996 

 Rozwój strategii czystej produkcji pod nadzorem 
Ministerstwa Ochrony Środowiska - 1996 – rezultatem 
było ustanowienie między ministerialnej grupy ds. czystej 
produkcji. 

 Przygotowanie, publikacja i promocja książki “Projekty 
Minimalizacji Odpadów w polskim przemyśle” – 1996, 

 Opracowanie Studium przypadku Elektrowni Opole, na 
temat wpływu ograniczeń i barier prawnych, 
instytucjonalnych, technologicznych i metodycznych na 
instalacje urządzeń do redukcji SO2 w Elektrowni Opole, 

 Projekt CERES (GENEMIS)  

 przygotowanie ponad 200 ocen oddziaływania na 
środowisko oraz planów redukcji obciążenia środowiska. 

 Lider projektu PHARE: Projekt schematu handlu 
emisjami i jego pilotowe wdrożenie w Polsce, 
EC/EPP/91/1.2.2  

Data: 1980 – 1981 

Miejscowość Opole 

Firma Opolskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 

Stanowisko Dyrektor Naczelny 

Opis pracy zarządzanie, budowanie terytorialnych systemów, systemy 
sanitarne i energetyczne dla województwa opolskiego  

Data 1975 – 1980 

Miejscowość Opole 

Firma Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (WPEC) 
w Opolu 

Stanowisko I Zastępca Dyrektora Naczelnego 
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Opis pracy  zarządzanie techniczne (opracowanie struktury 
organizacyjne 

 opracowanie kompleksowych rozwiązań energetycznych 
dla woj. opolskiego 

 uczestnictwo w opracowaniu systemu ciepłowniczego dla 
kilku miast woj. opolskiego (Opole, Strzelce Opolskie, 
Kluczbork, Nysa), 

 przewodnictwo komisji dla dużych źródeł ciepła (do 30 
MW), 

 nadzorowanie głównych i lokalnych ciepłowni, 
- racjonalizacja urządzeń ciepłowniczych (wymienniki ciepła, 
pompy ciepła, piece), pomiar i kontrola sprzętu,  
- autor kilku patentów używanych w hydraulice 

Data 1971 – 1975 

Miejscowość Kędzierzyn – Koźle 

Firma Przedsiębiorstwo Renowacji Budynków Miejskich 

Stanowisko od specjalisty ds. ciepłownictwa i ochrony środowiska, aż do 
dyrektora technicznego 

Opis pracy  opracowanie wielowariantowej koncepcji doprowadzenia 
ciepła w wysoko uprzemysłowionym regionie Kędzierzyna 
– Koźla biorąc pod uwagę alternatywę wyboru paliwa 

 organizacja Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego w 
Kędzierzynie - Koźlu i zarządzanie tym przedsiębiorstwem 

Data 1969 – 1971 

Miejscowość Gliwice  

Firma Projektant Agencji Przemysłu Metalurgicznego 

Stanowisko od młodszego specjalisty do starszego specjalisty ds. 
inżynierii ciepłowniczej 

Opis pracy  opracowanie projektów ciepłowniczych dla przemysłu 
metalurgicznego, 

 projektowanie, nadzór nad systemami sanitarnymi i 
ciepłowniczymi 

 
14. Inne: 

 Członek Polskiego Klubu Ekologicznego,  

 Indywidualny członek  Air & Waste Management Association (USA), 

 Zwycięzca National Fuels and Energy Savings Competition (1980), 

 Koordynator inżynieryjny w Krajowym Komitecie (1978-82), 

 Członek Forum Akademicko – Gospodarczego w Opolu.  

 publikacje : 
– „Informatyka narzędziem wspomagania pracy inżyniera”, PZITS 

Warszawa 1985, Materiały seminaryjne nr 465 
– „System ewidencji zanieczyszczeń powietrza SOZAT”, materiały na 

konferencję “Ochrona Powietrza w Przemyśle”, Łódź 1994 
– "Results of CERES project in Poland", Tropospheric Modelling and 

Emission Estimation, ISBN 3-540-63169-0 Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg New York, 1997 
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Zgodnie z Oświadczeniem Członek Rady Nadzorczej SFD S.A.: 
 
.         nie prowadzi działalności poza Spółką, która ma istotne znaczenie 
dla Spółki. 
 
.         nie jest obecnie ani w okresie ostatnich 3 lat nie był, za 
wyjątkiem wyżej opisanych, członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, 
w żadnej spółce kapitałowej lub osobowej. 
 
.         W stosunku do niego nie zostały wydane żadne wyroki związane z 
przestępstwami oszustwa. 
 
.         nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
 
.         nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w 
podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego 
ani likwidacji. 
 
.         nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności Spółki, oraz nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej; 
 
.         nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, 
prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 


