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Inż. Kazimierz Misiak urodził się w Krakowie w dniu 21 października 1936r., jako 

najstarszy z trojga rodzeństwa Stanisławy i Stanisława Misiaków. W latach 1945-1952 

uczęszczał do szkoły podstawowej na Prądniku Białym w Krakowie a następnie do 

Technikum Energetycznego im. Tadeusza Kościuszki, przy ul. Loretańskiej 16, zwanego w 

środowisku elektryków „Akademią Loretańską”, gdzie w 1956r. uzyskał tytuł technika 

planowania,  elektromontera sieciowego. 

W październiku 1956r. Kazimierz Misiak został wcielony do wojska i przez dwa lata 

odbywał służbę wojskową w Kampanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego w Warszawie. Po 

ukończeniu służby wojskowej Kazimierz Misiak, jako technik elektryk podejmował prace  

w różnych firmach na terenie Krakowa. Doświadczenie zawodowe zdobywał więc kolejno  

w Zakładzie Mleczarskim w Nowej Hucie, w Elektromontażu – Kraków przy ul. Czystej 7,  

w Przedsiębiorstwie Robót Elektrycznych „ELEKTROMONTAŻ” Nowa Huta oraz  

w Krakowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Miejskiego „ZETBEEM” w Krakowie. 

Od lipca 1963r. związał się zawodowo z Biurem Projektów Budownictwa 

Komunalnego w Krakowie, Plac Na Stawach 1, gdzie zatrudniony był kolejno na stanowisku 

asystenta projektanta, projektanta, starszego projektanta i od 1969r. kierownika Elektrycznego 

Zespołu Projektowego przepracował aż do przejścia na emeryturę w 1992r. 

W 1962r. K. Misiak rozpoczął studia wieczorowe na Wydziale Elektrotechniki Górniczej  

i Hutniczej AGH w Krakowie, gdzie w 1969r. uzyskał dyplom inżyniera elektryka. 

Po siedmiu latach w 1976r. inż. Kazimierz Misiak ukończył dwusemestralne Studia 

Podyplomowe na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Elektroniki AGH. 

Od 1969r. inż. Kazimierz Misiak posiadał uprawnienia projektowe nr 355/69, rozszerzone w 

późniejszym okresie o uprawnienia w zakresie wykonawstwa. W 1962r. Kazimierz Misiak 

zawarł związek małżeński z Anną  z domu Pielińską, w lipcu 2017r. obchodził Jubileusz 55-

lecia wspólnego pożycia małżeńskiego. W okresie blisko 30-tu lat pracy w Biurze Projektów 

Budownictwa Komunalnego (późniejszym BIPROKOM-Kraków S.A.) inż. Kazimierz Misiak 

zajmował się projektowaniem układów zasilania, sterowania i sygnalizacji obiektów 

gospodarki komunalnej, przede wszystkim oczyszczalni ścieków. 

Inż. Kazimierz Misiak był autorem bądź współautorem  szeregu opracowań projektowych w 

zakresie elektroenergetyki, z których do  najważniejszych można zaliczyć projekty: 

 uzbrojenia elektroenergetycznego baz przemysłowych w Krakowie Płaszowie, 

 hoteli w Gorlicach i Olkuszu, 

 oczyszczalni ścieków miast i miasteczek Południowej i Południowo Wschodniej Polski, 

m. in. w: Muszynie, Piwnicznej, Krynicy, Żegiestowie, Nowym Targu, Zakopanem, Jaśle, 

Krośnie, Gorlicach, Przeworsku, Przemyślu, Rzeszowie, Olkuszu, Kielcach, Jaworznie, 

Chrzanowie, Brzesku i Płaszowie. 



Ponadto w ramach zawartego kontraktu opracował projekt oczyszczalni ścieków dla 

Iraku. 

Po przejściu na emeryturę nadal był czynny zawodowo, zajmując się projektowaniem 

stacji transformatorowych, sieci i instalacji elektrycznych budownictwa mieszkalnego i 

usługowego oraz pełnieniem nadzorów. 

Inż. Kazimierz Misiak był członkiem Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa od 

chwili jej powstania w 2002r. (nr członkowski MAP/IE/0932/01). 

Kol. inż. Kazimierz Misiak był aktywnym długoletnim członkiem Stowarzyszenia 

Elektryków Polskich, do którego wstąpił w lipcu 1964r. W latach 1964-1999 był 

członkiem Koła Zakładowego SEP nr 38 przy Biurze Projektów Budownictwa 

Komunalnego, a następnie członkiem Koła Seniorów SEP nr 7 działającym przy Oddziale 

Krakowskim SEP. 

Kol. inż. Kazimierz Misiak był aktywnym uczestnikiem szkoleń seminaryjnych, 

wycieczek technicznych oraz konferencji naukowo-technicznych organizowanych przez 

Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych lub Oddział Krakowski SEP. W uznaniu 

zaangażowania w działalność Koła SEP nr 38 inż. Kazimierz Misiak został w 1986r. 

wyróżniony Srebrną Odznaką Honorową SEP. 

Kol. inż. Kazimierz Misiak zmarł po krótkiej chorobie kardiologicznej w dniu 13 sierpnia 

2017r. przeżywszy 80 lat. Pozostawił pogrążoną w smutku żonę Annę, syna Ireneusza, 

córkę Agatę oraz cztery wnuczki. 

Nabożeństwo żałobne przy urnie z prochami Zmarłego odprawione zostało w dniu 28 

sierpnia 2017. w kaplicy na Cmentarzu Białoprądnickim, po czym urna złożona została w 

grobowcu rodzinnym. Zmarłego oprócz Rodziny żegnało liczne grono współpracowników 

i Kolegów, w tym członkowie SEP. 

Pożegnaliśmy niezwykle doświadczonego projektanta elektryka. Pozostanie w naszej 

pamięci jako serdeczny Kolega i Przyjaciel. 

Jan Strzałka, Zygmunt Salwiński 
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