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Opinia nr 1/dr hc/SL 
o dorobku naukowym, osiągnięciach i zasługach prof. dra hab. inż. Józefa 

Kuczmaszewskiego kandydata do tytułu i godności Doktora Honoris Causa Politechniki 
Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 

 
Podstawa opracowania opinii: pismo JM Rektora Politechniki Poznańskiej prof. dra hab. inż. Teofila 

Jesionowskiego nr RO-076/131/21/1057 z dnia 23.12.2021. 

 
 
1. Sylwetka Kandydata 

 
Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski urodził się 23 września 1951 roku. W 1977 roku 

ukończył uzupełniające studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Wyższej Szkoły 
Inżynierskiej w Lublinie w specjalności technologia maszyn. Stopień naukowy doktora nauk 
technicznych uzyskał na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej im. I. 
Łukasiewicza w 1981 roku w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Rozprawa doktorska 
dotyczyła klejenia doczołowego metali. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk 
technicznych w tejże dyscyplinie nadano Kandydatowi na Wydziale Budowy Maszyn i 
Zarządzania Politechniki Poznańskiej w 1996 roku. Tytuł profesora nauk technicznych został Mu 
nadany przez Prezydenta RP w 2007 roku. 

 
Po ukończeniu studiów inżynierskich w 1974 roku został zatrudniony w swej macierzystej 

uczelni, gdzie pracuje do dzisiaj. Oprócz pracy naukowej i dydaktycznej pełnił przez lata swojej 
pracy wiele funkcji organizacyjnych: 

 w okresie 1993–1999 był prodziekanem Wydziału Mechanicznego Politechniki 
Lubelskiej, 

 w latach 1998 – 2000 pełnił funkcję kierownika Zakładu Procesów i Systemów 
Technologicznych. 

 przez dwadzieścia lat - od roku 2000 kierował Katedrą Obróbki Ubytkowej, 
przekształconą w 2012 roku w Katedrę Podstaw Inżynierii Produkcji, 

 od roku 2002 – do 2008 przez dwie kadencje był rektorem Politechniki Lubelskiej. 
 
Profesor J. Kuczmaszewski jest ceniony w swoim środowisku naukowym. Wyrazem tego 

jest Jego długoletnie członkostwo w komitetach Polskiej Akademii Nauk. Od 2020 roku pełni 
funkcję przewodniczącego Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk, a w latach 
2016 – 2019 był zastępcą przewodniczącego tegoż Komitetu. Był również członkiem Komitetu 
Budowy Maszyn PAN. 
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2. Działalność naukowa, osiągnięcia naukowe, wdrożeniowe, dydaktyczne i organizacyjne 
 
Bogata i różnorodna praca naukowa, dydaktyczna i organizacyjna na rzecz środowiska 

akademickiego pozwala na uznanie profesora Józefa Kuczmaszewskiego, jako wybitnego 
uczonego w zakresie technologii maszyn. W pierwszym okresie pracy zawodowej, na 
stanowisku asystenta, zainteresowania naukowe Kandydata koncentrowały się na dwóch 
obszarach: badania połączeń klejowych metali, zwłaszcza stali oraz technologie specjalne 
kształtowania stanu energetycznego warstwy wierzchniej, m.in. przez nagniatanie. 

 
Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych kontynuował pracę naukową, 

specjalizując się nadal w zagadnieniach projektowania i badania klejowych połączeń metali, 
zwłaszcza połączeń konstrukcyjnych dla przemysłu lotniczego oraz w problematyce 
projektowania procesów technologicznych obróbki i montażu. W tym okresie kierował także 
projektem naukowo-badawczym pt.: „Metodologiczne podstawy projektowania adhezyjnych 
połączeń metali” finansowanym przez Komitet Badań Naukowych. 

 
Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego Kandydat zaczął budować własny 

zespół naukowy w obszarze klejenia metali. Zespół ten w ciągu kilkunastu lat osiągnął bardzo 
wysoki poziom kompetencji tworząc szkołę naukową w zakresie klejenia metali, a zwłaszcza w 
problematyce kształtowania stanu energetycznego warstwy wierzchniej. Odpowiednio 
ukonstytuowany stan energetyczny warstwy wierzchniej, jako efekt zastosowania właściwych 
technologii, jest bowiem warunkiem skutecznego klejenia metali. W tym czasie, zespół 
kierowany przez Kandydata opublikował wiele prac w renomowanych czasopismach 
międzynarodowych, obronione zostały 4 rozprawy doktorskie, przeprowadzono 1 przewód 
habilitacyjny, a kolejny był istotnie zaawansowany. Warto nadmienić, że opracowano wtedy 
oryginalną technologię ozonowania materiałów konstrukcyjnych, jako skuteczną metodę 
przygotowania powierzchni do klejenia. Efektem tych badań była kolejna rozprawa doktorska. 
Jeżeli chodzi o dalsze badania właściwości adhezyjnych warstwy wierzchniej, Kandydat uzyskał 
2 granty Komitetu Badań Naukowych: 

 projekt badawczy Nr 7.T08.E.03415 pt.: Konstytuowanie dla potrzeb klejenia i 
uszczelniania właściwości adhezyjnych wybranych materiałów konstrukcyjnych; KBN, 
Politechnika Lubelska (1998-1999); 

 projekt badawczy Nr 2965/B/T02/2010/39 pt.: Wykorzystanie ozonowania jako 
ekologicznej metody modyfikacji właściwości warstwy wierzchniej materiałów 
konstrukcyjnych; KBN, Politechnika Lubelska 2010-2013. 

 
 Prace wykonywane we współpracy z przemysłem lotniczym zaowocowały także 
rozwojem badań w innym obszarze technologii maszyn, a mianowicie w zakresie obróbki 
stopów magnezu, aluminium, tytanu oraz stali specjalnych, zwłaszcza tych stosowanych w 
przemyśle lotniczym. Zespół pod kierunkiem prof. J. Kuczmaszewskiego uczestniczył w 
projekcie AERONET „Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle 
lotniczym” Nr POIG.0101.02-00-015/08 w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 
Politechnika Lubelska, 2009-2015, gdzie wykonywał zadanie „Nowoczesna obróbka stopów 
magnezu i aluminium”. Rezultatem tego projektu było kilka rozpraw doktorskich, w tym dwa 
przewody doktorskie prowadzone przez Kandydata, kilka patentów oraz monografia. Następny 
obszar badań Kandydata uwzględniający zagadnienia ekologiczne, to prace dotyczące 
technologii i niezbędnych urządzeń do przemysłowego zagospodarowania odpadów 
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poszlifierskich, zwłaszcza w przemyśle łożyskowym. Badania wykonywano w ramach projektu, 
którego kierownikiem był prof. J. Kuczmaszewski, nr 4/PB11/T07/02/22/2002 „Badania 
możliwości zagęszczania i scalania drobnoziarnistych, zanieczyszczonych odpadów 
poszlifierskich przemysłu łożyskowego dla potrzeb utylizacji”, Komitet Badań Naukowych, 
Politechnika Lubelska, 2002-2005. Efektem naukowym prac była między innymi rozprawa 
doktorska, której promotorem był Kandydat. Ówczesny doktorant jest już obecnie profesorem 
nauk technicznych. Podsumowanie badań w zakresie projektowania połączeń klejowych 
znalazło swój wyraz w monografii „Fundamentals of metal-metal adhesive joint design”, 
wydanej przez Oddział PAN w Lublinie i Politechnikę Lubelską. 
 
 Uzyskany dorobek naukowy, na tym etapie rozwoju naukowego Kandydata, był 
podstawą do uzyskania tytułu naukowego profesora nauk technicznych 2007 roku. Jako ważne 
osiągnięcia naukowe w tym obszarze, wyraźnie odróżniające je od zastanego stanu wiedzy, 
można wymienić: 

 sformułowanie na drodze analitycznej zależności dotyczących wpływu niedoklejeń na 
granicy faz i pęcherzy gazowych w strefie kohezyjnej kleju na wytrzymałość klejowych 
połączeń metali, w tym zdefiniowanie warunków, w jakich może wystąpić pękanie o 
charakterze katastroficznym; 

 opracowanie, wspólnie z doktorantem, technologii ozonowania wybranych materiałów 
konstrukcyjnych, jako technologii alternatywnej do tzw. „mokrej chemii”, czyli 
trawienia chemicznego lub elektrochemicznego łączonych materiałów; 

 opracowanie zasad prognozowania wytrzymałości klejowych połączeń metali z 
uwzględnieniem czynników losowych oraz współczynników poprawkowych 
określonych w badaniach doświadczalnych. 

 
 Zgromadzony zasób wiedzy, umiejętności badawczych, kompetencji, zarówno 
Kandydata, jak i Jego zespołu w zakresie klejenia materiałów konstrukcyjnych oraz solidna baza 
laboratoryjna pozwoliły na podjęcie kilkuletniej, ścisłej współpracy z PZL Mielec. Dokonywało 
się to przede wszystkim w ramach trzech dużych projektów, z udziałem partnerów z innych 
uczelni, finansowanych przez NCBiR w programie INNOLOT. 
 
 W zakresie obróbki stopów lekkich, ważniejsze osiągnięcia prof. J. Kuczmaszewskiego i 
Jego zespołu są następujące: 

 opracowanie ważniejszych zasad bezpiecznej obróbki stopów magnezu, w tym 
dokonanie klasyfikacji powstających wiórów, ich podatności na zapłon oraz warunków 
technologicznych sprzyjających niekorzystnemu fragmentowaniu wiórów; 

 opracowanie strategii obróbki elementów cienkościennych ze stopów aluminium, w 
aspekcie minimalizowania odkształceń poobróbkowych, z uwzględnieniem warunków 
obróbki i historii technologicznej półfabrykatu. 

 
 W ramach współpracy z innymi uczelniami należy odnotować projekt linii 
technologicznej do produkcji tzw. sztucznej kości, opracowanej w Uniwersytecie Medycznym 
w Lublinie. Kilkuosobowy zespół, kierowany przez prof. J. Kuczmaszewskiego, opracował dla 
firmy Medical Inventi S.A. przemysłową wersję technologii. Technologia i urządzenia zostały 
opatentowane w USA. Obecnie linia jest montowana i przygotowywana do produkcji. 
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 Aktualnie prof. J. Kuczmaszewski jest promotorem w trzech przewodach doktorskich, 
ponadto opiekuje się jednym słuchaczem Szkoły Doktorskiej. 
 
 Wieloletnie kontakty z przemysłem oraz innymi ośrodkami naukowymi przejawiały się 
również w formie staży naukowych i przemysłowych Kandydata: 

 3 - miesięczny staż przemysłowy w PZL WSK Świdnik, 

 staż naukowo-dydaktyczny (12-dniowy) w ramach programu TEMPUS w Politechnice w 
Mons (Belgia), 

 staż naukowo-dydaktyczny (2x 5 dni) w ramach programu TEMPUS w Uniwersytecie w 
Swansea (Wielka Brytania), 

 krótkie pobyty wynikające ze współpracy lub konferencji (Szwecja, Łotwa, Ukraina, 
Białoruś, Rosja, Kanada, Niemcy, Słowacja, Litwa). 

 
 W syntetycznym ujęciu liczbowym dorobek naukowy i wdrożeniowy prof. J. 
Kuczmaszewskiego można przedstawić następująco: 

 był promotorem 10. zakończonych przewodów doktorskich, 

 jest autorem lub współautorem 10. monografii, 113. recenzowanych publikacji w 
czasopismach naukowych i naukowo-technicznych (Int. J. of Adhesion & Adhesives, 
Aircraft Engineering and Aerospace Technology, Procedia Engineering, Strojniski 
Vestnik - Journal of Mechanical Engineering, Materials, Computational Material 
Science, Management and Production Engineering Review, Ozone: Science & 
Engineering, Miechanika Kompozitnych Matieriałow, Plaste und Kautschuk, Polimery, 
International Polymer Science and Technology, Inżynieria Materiałowa, Mechanik, 
Przegląd Mechaniczny, Przetwórstwo Tworzyw, Przegląd Spawalniczy, Technologia i 
automatyzacja montażu, Folia Societatis Scientiarum Lublinensis, Eksploatacja i 
Niezawodność - Maintenance and Reliability, Inżynieria powierzchni, Waste 
Management & Research, Solid Mechanics and its Applications, Material Science, 
Czasopismo techniczne, Advances in Science and Technology Research Journal, Solid 
State Phenomena), 115. prac opublikowanych w materiałach krajowych i 
międzynarodowych konferencji naukowych i naukowo-technicznych; 

 aktywnie uczestniczył w 58. konferencjach naukowych; 

 jest współautorem 8. patentów (1 w USA) i 2 wzorów użytkowych; 

 był kierownikiem 10. projektów naukowo - badawczych uzyskanych w postępowaniach 
konkursowych; 

 był wykonawcą i koordynatorem 10. projektów wykonywanych na rzecz 
przedsiębiorstw przemysłowych i we współpracy z tymi przedsiębiorstwami; 

 opracował: 
o 35 opinii rozpraw doktorskich; 
o 25 opinii wydawniczych książek i monografii; 
o 33 opinie w postępowaniach habilitacyjnych; 
o 15 opinii w postępowaniach o tytuł profesora; 
o 2 opinie o nadanie godności doktora honoris causa; 
o 2 opinie w sprawie spełniania przez jednostki naukowe kryteriów do nadawania 

stopnia doktora lub doktora habilitowanego; 
o ponad 100 recenzji artykułów i referatów. 
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 Kandydat oprócz normalnych obowiązków dydaktycznych nauczyciela akademickiego 
wykazał się wieloma inicjatywami i wykonaniem wielu prac dotyczących nowych programów 
studiów, nowych kierunków studiów i modernizacji edukacyjnej bazy laboratoryjnej. 
 
 Prof. J. Kuczmaszewski wielokrotnie wyrażał opinię, że wiedza i umiejętności nabyte w 
trakcie pracy naukowo-dydaktycznej powinny uzewnętrzniać się nie tylko na terenie uczelni, 
ale również w bliższym i dalszym otoczeniu społeczno-gospodarczym. Będąc wiernym temu 
przekonaniu chętnie podejmował się różnorodnych funkcji organizacyjnych poza Politechniką 
Lubelską. Przez 10 lat przewodniczył Radzie Programowej Lubelskiego Klubu Biznesu, 
stowarzyszenia zrzeszającego ponad 300 przedsiębiorstw z regionu lubelskiego. Poza 
wspomnianą wcześniej aktywnością na ogólnopolskim forum naukowym, Kandydat udzielał 
się między innymi jako: 

 członek Rady Fundacji Rektorów Polskich (z wyboru od 2009 roku, nadal), 

 wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w latach 
2005-2008, 

 członek Komisji Inżynierii Powierzchni Oddziału PAN w Poznaniu (z wyboru, od 2 
kadencji), 

 członek Komisji Nauk Inżynieryjno-Technicznych Oddziału PAN w Lublinie, 

 członek rzeczywisty Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, 

 członek wielu komitetów naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych, 

 członek Rady Naukowej 700-lecia Lublina przy Prezydencie miasta Lublina, 

 członek Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, (druga 
kadencja z wyboru Senatu UM w Lublinie), 

 członek założyciel Lubelskiego Klastra Zaawansowanych Technologii Lotniczych. 
Działalność prof. J. Kuczmaszewskiego na rzecz miasta Lublina i regionu lubelskiego została 
doceniona przez władze w postaci przyznanych czterech medali. To uznanie na Lubelszczyźnie 
i w mieście Lublin prof. J. Kuczmaszewski ceni sobie szczególnie wysoko. 
  
 Jak to już wspomniałem, popularyzacja wiedzy jest dla Kandydata naturalną 
konsekwencją jego misji publicznej na rzecz regionu, podmiotów gospodarczych oraz 
organizacji publicznych. Swoje publikacje o charakterze popularno-naukowym ogłaszał w 
„Forum akademickim”, wygłaszał referaty dla środowiska gospodarczego oraz na zebraniach 
środowisk akademickich w Lublinie, Krakowie, Wrocławiu i Olsztynie. 
 
 Działalność prof. J. Kuczmaszewskiego była dostrzegana i doceniana w formie 
odznaczeń państwowych, nagród ministra NiSzW, odznaczeń stowarzyszeniowych i 
regionalnych, nagród rektora Politechniki Lubelskiej, a także licznych dyplomów uznania i 
medali okolicznościowych za aktywność publiczną i współpracę (m. in. za wkład w rozwój 
Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Lubelskiego Klubu Biznesu). 
 
3. Współpraca z Politechniką Krakowską 
 
 W związku z tym, iż tytuł i godność doktora honoris causa zamierza nadać prof. J. 
Kuczmaszewskiemu Politechnika Krakowska, ważne jest, aby podkreślić związki Kandydata z tą 
uczelnią oraz Jego zasługi. Od wielu dziesięcioleci współpracuje On z tą uczelnią. Rozpoczęło 
się to miesięcznym stażem w 1988 roku. Następnie przekształciło się w indywidualną 
współpracę z wieloma osobami, w szczególności z profesorami Stanisławem Mazurkiewiczem 
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i Józefem Gawlikiem. Kandydat wydatnie przyczynił się do rozwoju kadry Politechniki 
Krakowskiej recenzując 5 rozpraw doktorskich, opracowując 2 recenzje w postepowaniu 
habilitacyjnym oraz 3 recenzje w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora. Przez 
ponad 30 lat był wiernym i aktywnym uczestnikiem sympozjów “Tworzywa sztuczne w 
budowie maszyn” organizowanych przez Politechnikę Krakowską. 
 
4. Wniosek końcowy 

 
Prof. J. Kuczmaszewski, nie waham się tego napisać, należy do najwybitniejszych 

przedstawicieli nauk technicznych w Polsce. Oprócz wybitnych osiągnięć naukowych, 
charakteryzuje się cechami osobowymi, które świadczą bardzo dobrze o jego osobowości. Na 
tyle na ile znam profesora, mogę stwierdzić, że jest człowiekiem prawym, zrównoważonym, 
spolegliwym, podejmującym rozsądnie racjonalne decyzje. Cieszy się szacunkiem 
współpracowników i środowiska naukowego. Jest darzony zaufaniem i potrafi formułować 
wyważone sądy, o czym świadczą liczne funkcje , które pełnił z wyboru. 

 
Dzięki profesorowi J. Kuczmaszewskiemu powstał liczący się w polskiej akademickiej 

społeczności ośrodek lubelski, który wnosi twórczy wkład, m. in. w rozwój tych warstw 
technologii maszyn, które określam, jako metodyczną i merytoryczną. Inicjatywy profesora 
Józefa Kuczmaszewskiego, znakomitego i powszechnie szanowanego uczonego, są z 
powodzeniem rozwijane przez Jego uczniów i doskonale znane w środowisku 
zainteresowanych specjalistów, również na arenie międzynarodowej. Profesor Józef 
Kuczmaszewski stworzył jedyną w swoim wyrazie szkołę technologii maszyn ukierunkowaną na 
badanie podstawowych zjawisk dotyczących spajania materiałów, również w kontekście 
badania stanu energetycznego warstwy wierzchniej oraz skrawania zwłaszcza stopów metali 
lekkich. Na przestrzeni lat wyraźnie widoczny jest jej rozwój owocujący coraz bardziej 
adekwatnym do rzeczywistości opisem rozpatrywanych zjawisk. Instrumentarium opisu jest 
coraz subtelniejsze. W kolejnych etapach eliminowane są, dotąd powszechnie stosowane, 
uproszczenia. Idzie to w kierunku bardziej precyzyjnego opisu badanej rzeczywistości i 
zwiększenia mocy prognostycznej oraz owocuje publikacjami na poziomie światowym. Kolejne 
publikacje, rozprawy doktorskie i habilitacje, powstają więc na gruncie wcześniejszego 
rozpoznania merytorycznego i metodycznego rozważanego obszaru inżynierii mechanicznej i 
stanowią wartościowe ogniwa, logicznie usytuowane w całym ciągu wykonywanych w tym 
ośrodku prac naukowych. 
 
 Biorąc pod uwagę przedstawioną charakterystykę Kandydata oraz wszystkie dotąd 
przytoczone argumenty, jestem w pełni przekonany, że wybitny dorobek Profesora Józefa 
Kuczmaszewskiego, Jego zasługi dla rozwoju nauki i regionu, Jego zasługi dla Politechniki 
Krakowskiej, cechy osobowości i niekwestionowany autorytet w pełni uzasadniają wniosek o 
nadanie Mu tytułu i godności Doktora Honoris Causa Politechniki Krakowskiej. 
 
 

 


