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Inż. Mieczysław Seifert urodził się w 1878 r. w Podłęziu w powiecie pińczowskim. 

Studiował na Wydziale Chemiczno-Technicznym Politechniki Lwowskiej. Był pionierem 
polskiego gazownictwa. Początkowo pracował przy budowie gazowni w Stryju, następnie 
awansował na jej dyrektora. Po przeniesieniu się w 1913 r. do Krakowa był kolejno 
naczelnym inżynierem, zastępcą dyrektora i dyrektorem Krakowskiej Gazowni Miejskiej, 
przeprowadzając w latach 1922–1925 jej rozbudowę i gruntowną modernizację. Był też radcą 
Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie oraz członkiem elitarnego klubu rotariańskiego 
(Rotary Club) w Krakowie. Jako przewodniczący Komitetu Redakcyjnego przeniósł 
„Przegląd Gazowniczy i Wodociągowy” do kierowanej przez siebie gazowni i przyczynił się 
do znacznego rozwoju tego czasopisma. Przed wybuchem II Wojny Światowej został 
dyrektorem Gazowni Miejskiej w Warszawie. W maju 1945 r. przeniósł się na Ziemie 
Zachodnie i został dyrektorem Gazowni Wrocławskiej, a krótko po tym objął stanowisko 
dyrektora DALGAZU na Dolnym Śląsku z siedzibą w Wałbrzychu. Oprócz bogatych 
doświadczeń organizacyjnych i eksploatacyjnych miał także ważny dorobek publikacyjny 
w postaci referatów i monografii z zakresu technologii stosowanych w gazownictwie. 

Należał do wybitnych działaczy Zrzeszenia Gazowników i Wodociągowców Polskich, 
a następnie (po zmianie nazwy) został członkiem Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia 
Gazowników, Wodociągowców i Techników Sanitarnych (PZGWTS). Na XVIII Zjeździe 
Zrzeszenia, który odbył się w dniach 25–28 czerwca 1936 r. we Lwowie, otrzymał godność 
Członka Honorowego PZGWTS. 

Jako oddany działacz Zrzeszenia, wkrótce po przyjeździe na Ziemie Zachodnie w 1945 r., 
przystąpił do organizowania Oddziału Dolnośląskiego PZGWTS (od 1957 r. – PZITS), na 
czele którego stanął jako jego pierwszy prezes (wówczas przewodniczący). Utworzony przez 
niego Oddział Dolnośląski został zarejestrowany jako piąty oddział PZGWTS w kraju 
powstały po II Wojnie Światowej i jako pierwsze stowarzyszenie techniczne na Dolnym 
Śląsku z siedzibą w Wałbrzychu. Wraz z innymi przedstawicielami nowopowstałego 
Oddziału Dolnośląskiego PZGWTS inż. M. Seifert brał udział w dniach 8–9 listopada 1945 r. 
w XXII Zjeździe Zrzeszenia w Katowicach i Gliwicach. 

Inż. Mieczysław Seifert zmarł w Wałbrzychu, w listopadzie 1945 r. 


