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Mgr inż. Jan Bogunia urodził się w Krakowie w dniu 26 

listopada 1940r. w rodzinie Jana i Anny z domu Paczyńska. 

W latach 1947-1952 Jan Bogunia uczęszczał do szkoły 

podstawowej w Krakowie a w latach 1952-1954 do Szkoły 

Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego im. Jana 

Śniadeckiego nr 16 w Krakowie. Następnie podjął naukę w 

Technikum Łączności, ul. Łobzowska 22 w Krakowie (1954-1958), uzyskując w roku 1958 

tytuł technika teletransmisji.  

 Studia wyższe podjął w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1959-1965) na 

Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej. W roku 1965 uzyskał tytuł magistra 

inżyniera elektryka.  

 Pracę magisterską przygotował na temat „Oceny możliwości oznaczania koncentracji 

żelaza w piaskach żelazistych przy pomocy rozproszonego promieniowania gamma”.  

 Kolejnym etapem edukacji były studia podyplomowe (1982-1983) podjęte w ramach 

Studium Doskonalenia Kadr Kierowniczych Akademii Ekonomicznej w Krakowie w zakresie 

„Organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach reformy gospodarczej”.  

Pracę zawodową rozpoczął bezpośrednio po studiach w Radzie Okręgowej Zrzeszenia 

Studentów Polskich w Krakowie w Klubie „Pod Jaszczurami”.  W latach 1966 1968 pracował 

w Fabryce Supertomasyny „Bonarka” w Krakowie, jako inżynier stażysta, mistrz, starszy 

mistrz i kierownik warsztatów elektrycznych. Kolejną pracę podjął w Zakładzie 

Energetycznym Kraków-Miasto, ul. Dajwór 27 (1968-1974), gdzie kolejno zajmował 

stanowiska inspektora nadzoru robót elektrycznych i teletechnicznych, kierownika sekcji 

nadzoru, kierownika działu przygotowywania inwestycji oraz kierownika Oddziału 

Planowania Sprawozdawczości i Rozliczeń. 

 W dniu 1 października 1974 roku został powołany przez Ministra Górnictwa i 

Energetyki na stanowisko Dyrektora Inwestycji w Przedsiębiorstwie Budownictwa 

Elektroenergetycznego ELBUD w Krakowie przy ulicy Wadowickiej 12. W tym czasie 

realizował tak poważne inwestycje, jak Zakład Prefabrykatów Żelbetowych w Przemyślu czy 

rozbudowę zakładów ELBUD w Wieluniu i Rawiczu wykazując się kompetencjami 

inżynierskimi i organizatorskimi. Stanowisko to piastował do lutego 1982 roku. Od 15 lutego 

1982 roku do lipca 1991 był Dyrektorem Zakładu Budowy Sieci Elektrycznych ELBUD w 

Krakowie przy ul. płk. Dąbka 8.  Od stycznia 1991r. do lipca 1994 pełnił funkcję Dyrektora 

Przedsiębiorstwa Elektroenergetycznego ELBUD w Krakowie przy ul. płk. Dąbka 8.  Od 

sierpnia 1994r. Prezes Zarządu oraz Dyrektor Naczelny Jednoosobowej Spółki Skarbu 

Państwa ELBUD Kraków.   

 Po przekształceniach własnościowych od początku roku 1998 mgr inż. Jan Bogunia 

zajmował stanowisko wiceprezesa Segmentu Transmisji i Dystrybucji Energii Koncernu ABB 



Polska, a od początku roku 1999 pełnił funkcję Dyrektora Regionalnego Biura Sprzedaży 

Segmentu Transmisji i Dystrybucji Energii ABB Polska w Katowicach i Krakowie.  

Mgr inż. Jan Bogunia posiada wiele osiągnięć zawodowych w branży energetycznej. 

Organizował i uczestniczył w realizacji obiektów elektroenergetycznych najwyższych napięć 

w tym również obiektów prototypowych i o szczególnym znaczeniu dla gospodarki kraju i 

energetyki, jak: 

− linia 750kV Widełka - do granicy państwa,  

− linie 400kV Skawina-Tarnów, Dobrzeń-Pasikurowice, Połaniec-Kielce, Krosno – 

granica państwa,  

− linie i stacje elektroenergetyczne dla zasilania trakcji PKP,  

− stacje 400/200/110/15kV Krosno, Kielce, Siersza, Byczyna, Bujaków, 

− trakty światłowodowe na liniach elektroenergetycznych 400, 220 i 110 kV. 

 

 Mgr inż. Jan Bogunia był pełnomocnikiem Rządu ds. Wykorzystania Energii Jądrowej 

oraz Inspektorem Ochrony Radiologicznej I Stopnia. Posiadał dyplom członka Rad 

Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa nadany w 1994r. przez  Ministerstwo Przekształceń 

Własnościowych oraz tytuł Dyrektora Energetyki I Stopnia nadany przez Ministerstwo 

Górnictwa i Energetyki. Był członkiem zwyczajnym Towarzystwa Projektowo-

Wykonawczego Budownictwa Elektroenergetycznego w Warszawie oraz  był członkiem 

zwyczajnym Polskiego Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych CIGRЀ. 

 Mgr inż. Jan Bogunia ukończył różne kursy organizowane przez Fundację 

Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego, Instytut Przemysłowo-Handlowy im. 

Mirosława Dzielskiego, kurs ochrony radiologicznej w Centralnym Laboratorium Ochrony 

Radiologicznej w Warszawie, uzyskał certyfikat ABB Management Development Center na 

podstawie ukończonego szkolenia „Program Rozwojowy dla Dyrektorów Regionalnych Biur 

Handlowych”, kurs „Sprzedaż z elementami zarządzania” oraz „Zarządzania finansami w 

przedsiębiorstwie”, „Bezpieczeństwo pracy i ergonomii dla kadry kierowniczej”, „Nowe 

prawo budowlane. Zamówienia publiczne”.  

 Ważnym aspektem pracy zawodowej mgr inż. Jana Boguni była także praca 

pedagogiczna. Bardzo cenił i lubił uczyć. Praca dydaktyczna dostarczała mu wiele satysfakcji. 

W latach 1969-1976 pracował jako nauczyciel przedmiotów zawodowych takich jak 

elektrotechnika, urządzenia elektryczne, fizyka czy bhp w Zespole Szkół Ministerstwa 

Górnictwa i Energetyki oraz Technikum Energetycznym  im. Tadeusza Kościuszki ul. 

Loretańska 16 w Krakowie.  

Za osiągnięcia w działalności zawodowej na rzecz elektroenergetyki polskiej mgr inż. 

Jan Bogunia był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami resortowymi, regionalnymi i 

państwowymi. M.in. był uhonorowany Srebrnym (1977r.) i Złotym (1982r.) Krzyżem  

Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1989r.), Brązowym (1979r.) i 

Srebrnym (1986r.) Krzyżem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotą Odznaką Zasłużonego 

dla Energetyki (1985r.), Odznaką Zasłużonego dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, 

Odznaką Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. Złotą Odznaką 

za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa. 



W 1969r. zawarł związek małżeński z Krystyną z domu Magrel, z którą miał dwie 

córki: Małgorzatę i Joannę. Starsza córka Małgorzata jest pracownikiem naukowym Instytutu 

Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Natomiast młodsza córka Joanna pracuje od 15 lat 

w energetyce. Obecnie w Tauron Dystrybucji. Cieszył się również z dwóch wnuków: Kamila 

i Jakuba, którym poświęcał sporo czasu kształtując ich charaktery i dbając o ich 

wykształcenie.  

Mgr inż. Jan Bogunia był długoletnim aktywnym członkiem Stowarzyszenia 

Elektryków Polskich, do którego wstąpił w 1972r. Był aktywnym członkiem Koła SEP nr 8 

przy PBE „ELBUD”, a po przejściu na emeryturę w 2001r. Koła Seniorów SEP nr 7. W 

latach 70-tych i 80-tych był członkiem Komisji Egzaminacyjnej funkcjonującej w ramach 

Oddziału Krakowskiego SEP. Jako długoletni Prezes ELBUDU wspierał działalność 

Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 

 Za działalność stowarzyszeniową mgr inż. Jan Bogunia został wyróżniony Medalem 

Pamiątkowym im. Stanisława Bielińskiego „Za wkład w rozwój Oddziału Krakowskiego SEP 

(1993r.) oraz Złotą Honorową Odznaką SEP (2012r.) 

 Wielką pasją  mgr inż. Jana Boguni było miasto Kraków. Wiedział o nim wszystko. 

Fascynował się zarówno jego historią i przeszłością, jak i przyszłością. Wielokrotnie brał 

udział w podejmowaniu strategicznych decyzji, co do kierunku rozwoju Krakowa. Był 

kibicem klubu piłkarskiego Cracovii oraz drużyny hokejowej Cracovii.  

Mgr inż. Jan Bogunia zmarł w dniu 22 czerwca 2018 roku w wieku 77 lat. W dniu 29 

czerwca 2018 roku został pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim w 

Krakowie, żegnany przez Rodzinę oraz licznie przybyłych współpracowników, Kolegów i 

Przyjaciół. Pożegnaliśmy wybitnego elektroenergetyka – praktyka, współtwórcę znaczących 

obiektów elektroenergetycznych w Polsce, który całe życie zawodowe związał z tą branżą, 

odnosząc duże sukcesy. 

 Mgr inż. Jan Bogunia pozostanie w naszej pamięci jako człowiek trzech etosów: 

wiedzy, pracy i wartości. W ramach etosu wiedzy i nauki cały czas się kształcił i rozwijał. 

Przygotowanie merytoryczne i ciekawość świata były dla niego bardzo ważne. Całe życie 

pogłębiał wiedzę z różnych dziedzin. W ramach etosu pracy podejmował z pełną 

odpowiedzialnością wielkie profesjonalne zadania. Był niezwykle pracowitym człowiekiem. 

Jeśli chodzi o etos wartości to cenił fundamentalne zasady w życiu społecznym i 

zawodowym, takie jak odpowiedzialność, lojalność, uczciwość, życzliwość wobec innych. 

Można było na nim polegać. Był lojalnym kolegą i oddanym przyjacielem. Szanował ludzi i 

dbał o relacje zawodowe, przyjacielskie i rodzinne. 

 

 Pozostanie w naszej pamięci jako serdeczny kolega i przyjaciel ale jednocześnie 

człowiek skromny, uczynny i życzliwy. Cześć Jego Pamięci! 

 

Małgorzata Bogunia-Borowska 

Jan Strzałka 
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