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Ukończył studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach uzyskując tytuł magistra inżyniera 
inżynierii środowiska, specjalizacja: ciepłownictwo, klimatyzacja, ochrona środowiska.  
W 1971 roku ukończył studium „Zarządzanie Przedsiębiorstwami Przemysłowymi” 
prowadzone przez Ośrodek Postępu Technicznego i Organizacyjnego w Katowicach.  
W 1982 r. uzyskał dyplom Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych  
w Warszawie, specjalność: Ochrona Powietrza.  

Pracę rozpoczął w 1969 roku w Biurze Projektów Przemysłu Hutniczego w Gliwicach, 
gdzie stopniowo awansował od asystenta do starszego projektanta ds. inżynierii 
ciepłowniczej. W 1971 roku objął stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Energetyki Cieplnej w 
Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Kędzierzynie-Koźlu. W latach 1975-1980 
pełnił funkcję Dyrektora Technicznego w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki 
Cieplnej w Opolu. Był odpowiedzialny za zarządzanie techniczne w przedsiębiorstwie, 
nadzorowanie głównych i lokalnych ciepłowni oraz racjonalizację urządzeń 
ciepłowniczych. Ponadto uczestniczył w opracowaniu kompleksowych rozwiązań 
energetycznych dla województwa opolskiego i systemu ciepłowniczego dla miast 
województwa opolskiego (Opole, Strzelce Opolskie, Kluczbork, Nysa) oraz 
przewodniczył komisji ds. dużych źródeł ciepła (do 30 MW). Jest autorem kilku 
patentów używanych w hydraulice. W 1980 roku objął stanowisko Dyrektora 
Naczelnego w Opolskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych.  

W 1981 roku założył firmę ATMOTERM, którą z sukcesem zarządza do dnia dzisiejszego.  
ATMOTERM SA jest firmą specjalizującą się w tworzeniu profesjonalnych systemów 
komputerowych w dziedzinie ochrony środowiska oraz konsultingu z zakresu ochrony 
powietrza, powierzchni ziemi, wód, gospodarki odpadami, audytów środowiskowych, 
ocen oddziaływania na środowisko i zarządzania ryzykami środowiskowymi.  

Jest współtwórcą komputerowego Systemu Zarządzania Informacjami Środowiskowymi 
SOZAT. Biegły z listy Ministra OŚZNiL w zakresie prognoz oraz z l isty Wojewody w 
zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Przedstawiciel Polski w projekcie 
PREPARE/EUREKA. Ekspert III kadencji Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska. W 
trakcie ponad 25-letniego okresu zarządzania firmą ATMOTERM zrealizował wiele 
projektów, w tym m.in.: 

- System Zbywalnych Uprawnień do Emisji oraz pilotowe wdrażanie w Polsce (projekt  
PHARE EC/EPP/91/1.2.2) – 1994-1996 
- Utworzenie Centrum Zapobiegania Zanieczyszczeniom (PPC) w ramach współpracy 
ATMOTERM i World Environment Center (WEC), Dyrektor Centrum Zapobiegania 
Zanieczyszczeniom – 1996 
- Holendersko-polski projekt pilotażowy Działań Wspólnej Realizacji (AIJ, Activities 
Implemented Jointly), w którym zostały zastosowane mechanizmy Ramowej konwencji 
Narodów zjednoczonych ds. zmian Klimatu  i Protokołu z Kioto pn „Redukcja 
zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego poprzez modernizację systemu 
ciepłowniczego w mieście Byczyna” – 1997, 
- Ocena oddziaływania na środowisko autostrady A4 na etapie uzyskania pozwolenia na 
budowę – 1997 



- Raport o stanie środowiska miasta Opola – 1997-1998 
 
Pan Ryszard Pazdan pełni również obecnie funkcję Ministra Środowiska Gospodarczego 
Gabinetu Cieni Business Center Club. 
 

Uczestnictwo w organach zarządzających lub nadzorczych 

Atmoterm S.A. – Prezes Zarządu 

Instytut Technik Środowiskowych Sp. z o.o. – Prezes Zarządu 

Atmoterm Inżynieria Środowiska Sp. z o. o. – Członek Rady Nadzorczej 

  

Pan Ryszard Pazdan nie prowadzi działalności poza wymienionymi powyżej.  

Pan Ryszard Pazdan 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 Pana Ryszarda Pazdana nie zostały wydane żadne wyroki związane z 

przestępstwami oszustwa.  

Pan Ryszard Pazdan nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego i nie figuruje w rejestrze 

dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o 

Krajowym Rejestrze Sądowym. 


