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Inżynieria Gazownicza
nowa specjalność dla studentów 

Wydziału Wiertnictwa, Naft i Gazu

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Akademii Górniczo-
Hutniczej, został utworzony w 1967 r. i od tamtego czasu, 
nieprzerwanie, kształci studentów w obszarze szeroko 
definiowanego gazownictwa, w tym: eksploatacji złóż gazu 
ziemnego, podziemnego magazynowania gazu, projektowania 
i budowy gazociągów i sieci gazowych. Nie jest to jedyny obszar 
edukacji, trzeba wymienić jeszcze inne specjalności w tym: 
wiertnictwo i geoinżynierię, inżynierię 
naftową, ochronę środowiska oraz 
ekonomikę i zarządzanie produkcją 
w przemyśle naftowym i gazownictwie.

Poprzednia specjalność 
kształcenia nosiła nazwę „Gazownictwo 
Ziemne”, by w 2007 roku przyjąć nazwę 
„Inżynieria Gazownicza”.

Absolwenci obecnej specjalności 
„Inżynierii Gazowniczej”, a poprzednio 
„Gazownictwa Ziemnego” mają 
wszechstronne przygotowanie tak pod 
względem teoretycznym jak 
i praktycznym, w szczególności zaś 
w zakresie projektowania instalacji 
i infrastruktury przemysłu 
gazowniczego. Jednak do niedawnego 
jeszcze czasu nie mieli możliwości 
składania egzaminów na uprawnienia 
nadzoru budowlanego przed komisjami 
działającymi przy izbach inżynierów 
budownictwa.

Po wielu latach, w których dokonano 
wymaganych zmian w programach planów 
studiów, władze Uczelni oraz Wydziału 
doprowadziły do tego, że zaistniały merytoryczne podstawy 
wydania przez Ministerstwo Budownictwa rozporządzenia 
o możliwość ubiegania się absolwentów Wydziału Wiertnictwa, 
Nafty i Gazu, specjalności Inżynieria Gazownicza o uprawnienia 
budowlane w części dotyczącej instalacji i sieci gazowych.

Dotychczas taki przywilej posiadali wyłącznie absolwenci 
Wydziałów Inżynierii Środowiska i Wydziałów Budownictwa 
Politechnik.

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 5.11.2007 r. 
ogłoszone zostało w Dzienniku Ustaw nr 210 poz. 1528 z dnia 
14.11.2007 r. i precyzuje wykaz wykształcenia odpowiedniego 
i pokrewnego dla poszczególnych specjalności uprawnień 
budowlanych (załącznik nr. 1). Uprawnienia te dotyczące 
specjalności instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych.

Informacja dotycząca uzyskanych uprawnień przez Wydział 
została przekazana do Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego i Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa oraz do Regionalnych Izb Inżynierów Budownictwa.

Możliwość uzyskania uprawnień w zakresie projektowania 
instalacji i sieci gazowych można uważać za sukces zarówno 
Akademii Górniczo-Hutniczej jak i wydziału Wiertnictwa, 
Nafty i Gazu, gdyż pozwala absolwentom specjalności 
Inżynieria Gazownicza w pełni realizować się w pracy 
zawodowej z wykorzystaniem umiejętności zdobytych podczas 
studiów.

Społeczność Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu wyraża 
podziękowania: Ministrowi Budownictwa – Mirosławowi 
Barszczowi, Wiceministrowi Budownictwa – Elżbiecie 
Janiszewskiej-Kuropatwa, Rektorowi AGH – prof. Antoniemu 
Tajdusiowi, Posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polski – Andrzejowi 
Adamczykowi oraz Prezesowi Górniczego Biura Projektowego 
„PANGAŻ” – Alicji Jagiełło za przychylność i zrozumienie 
w zrealizowaniu wieloletnich zamierzeń i starań w tym zakresie.

  prof. S. Stryczek – Dziekan Wydziału WNiG AGH 
prof. J. Siemek – Kierownik Katedry Inżynierii Gazowniczej 
dr inż. Cz. Rybicki – Prodziekan Wydziału WNiG AGH

Uczelniana Komisja 
Wyborcza informuje
– w dniu 8.11.2007 r., w okręgu wyborczym nr 1 (Wydział 
Górnictwa i Geoinżynierii) przeprowadzono wybory 
uzupełniające prodziekana.

Prodziekanem została wybrana  
dr inż. Katarzyna Poborska-Młynarska

– w dniach od 28.11.2007 r. do 5.12.2007 r. odbyły się 
wybory elektorów Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, 
w grupie doktorantów, na kadencję rozpoczynającą się 
1 stycznia 2008. W zebraniu wyborczym, przeprowadzonym 
w dniu 5.12.2007 r. uczestniczyło 94 doktorantów.
W trakcie zebrania wybrano 5 elektorów: 
1. Agnieszka Bieda
2. Izabela Kalemba
3. Justyna Kokoszka
4. Danuta Mikociak
5. Wojciech Tabiś

prof. Andrzej Wichur Przewodniczący UKW AGH

Spotkanie w Ministerstwie Budownictwa ( od lewej Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polski – Andrzej Adamczyk, 

Prezes Górniczego Biura Projektowego „PANGAŻ” – Alicja Jagiełło, Minister Budownictwa – Mirosław Barszcz,  

Dziekan Wydziału WNiG – Stanisław Stryczek, Prodziekan Wydziału WNiG – Czesław Rybicki.
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