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Prof. Kazimierz Furtak 
doktorem honoris causa 
Tytuł i godność doktora honoris causa nadawany jest oso-
bom wybitnym, które w szczególny sposób zasłużyły się 
uczelni i nauce. 6 marca 2019 roku to najwyższe wyróżnie-
nie, jakie może nadać uczelnia, zostało wręczone prof. dr. 
hab. inż. Kazimierzowi Furtakowi, wybitnemu naukowco-
wi, specjaliście w dziedzinie inżynierii lądowej, w tym kon-
strukcji budowlanych i mostów, wybitnemu organizatoro-
wi nauki i wychowawcy młodzieży. 
Profesor Kazimierz Furtak tytuł magistra uzyskał w 1973 roku 
na ówczesnym Wydziale Budownictwa Lądowego Politech-
niki Krakowskiej, z którą związany jest do dziś. Tam też roz-
począł pracę jako asystent stażysta w Zakładzie Budowy Mo-
stów i Tuneli, przekształconym później w Katedrę. Stopień 
doktora nauk technicznych uzyskał w 1979 roku, jego pro-
motorem był prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, dr h.c. Został 
zatrudniony na stanowisku adiunkta, a do swojej działalno-
ści dydaktycznej włączył wykłady i ćwiczenia na Wydziale Bu-
downictwa Lądowego Politechniki Świętokrzyskiej. W 1987 
roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk 
technicznych, co dało podstawę w kolejnym roku do zatrud-
nienia go na stanowisku docenta. Tytuł profesora nauk tech-
nicznych otrzymał z rąk prezydenta RP w 1999 roku.
Od początku kariery naukowej profesor Kazimierz Furtak 
pogłębiał wiedzę i zdobywał praktyczne doświadczenie za-
wodowe jako inżynier i projektant mostów poprzez pracę 
i staże, między innymi w Kieleckim Przedsiębiorstwie Ro-
bót Mostowych, Krakowskim Biurze Projektów Dróg i Mo-
stów „Transprojekt”, Centralnym Ośrodku Badawczo-Projek-
towym Konstrukcji Metalowych „Mostostal” oraz w Biurze 
Projektów i Ekspertyz Budowli Komunikacyjnych „Miasto-
projekt” Sp. z o.o. w Krakowie, gdzie aż do 2008 roku pro-
wadził aktywną działalność projektową. Dzięki aktywności 
zawodowej uzyskał uprawnienia budowlane do projekto-
wania mostów i tuneli, kierowania, nadzorowania i kontroli 
budowy, oceniania i badania stanu technicznego budowli.
Profesor Kazimierz Furtak jest również rzeczoznawcą Sto-
warzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji. Działal-
ność naukowa profesora Kazimierza Furtaka koncentruje się 
na inżynierii lądowej, a zwłaszcza na konstrukcjach mosto-
wych, w tej dziedzinie jest niekwestionowanym autorytetem. 
Profesor Kazimierz Furtak, angażując się w działania projek-
towe, tworzył rozwiązania teoretyczne, czego wynikiem były 
liczne referaty wygłaszane na krajowych i zagranicznych kon-
ferencjach.  Był autorem lub współautorem ponad 300 pu-
blikacji naukowych w tym ponad 130 artykułów w czaso-
pismach naukowych i naukowo-technicznych. Aktywność 
naukowa profesora obejmuje również opiniowanie wniosków 

grantowych KBN, NCBiR i NCN oraz kierowanie projektami 
polskimi i międzynarodowymi. Był wieloletnim, aktywnie 
działającym członkiem, a obecnie przewodniczącym Ko-
misji Nauk Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności, 
członkiem Sekcji Konstrukcji Betonowych, Sekcji Inżynierii 
Komunikacyjnej i Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych 
KLIiW PAN, a w obecnej kadencji jest przewodniczącym Ko-
mitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Ponadto uczest-
niczył w pracach Komisji Technicznej PKN, jest członkiem 
Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rady 
Programowej Czasopism i Wydawnictw PZITB, był zaanga-
żowany w działalność wielu innych organizacji naukowych.
Prowadząc działalność naukową, profesor Kazimierz Furtak 
był jednocześnie mocno zaangażowany w życie społeczno-
ści akademickiej jako wykładowca, opiekun praktyk studenc-
kich i kół naukowych, promotor ponad 100 prac dyplomo-
wych, promotor zakończonych 8 przewodów doktorskich, 
recenzent ponad 20 rozpraw doktorskich, habilitacyjnych 
oraz wniosków profesorskich. Opieka sprawowana w zakre-
sie rozwoju kadry naukowej wynikała z pełnionych na prze-
strzeni lat funkcji: dziekana, prorektora ds. nauki, rektora Po-
litechniki Krakowskiej w kadencjach 2008–2012 i 2012–2016 
oraz od 2017 roku przewodniczącego Centralnej Komisji do 
Spraw Stopni i Tytułów. Za działalność naukową i organiza-
cyjną profesor Kazimierz Furtak otrzymał wiele nagród i od-
znaczeń, między innymi: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż 
Zasługi oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Zasłu-
żony dla Polskiego Mostownictwa, Medal Aleksandra i Zbi-
gniewa Wasiutyńskich, nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego oraz Ministra Infrastruktury, a także nagrody przy-
znawane przez Politechnikę Krakowską.
Profesor Kazimierz Furtak jest człowiekiem niezwykle aktyw-
nym, odnoszącym sukcesy jako naukowiec, dydaktyk i orga-
nizator. Bogaty dorobek i liczne zasługi są nie do przecenie-
nia dla polskiej nauki. Nadanie profesorowi tytułu doktora 
honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej jest zaszczytem 
dla społeczności akademickiej uczelni.

Politechnika Świętokrzyska

Prof. Marek Iwański, prof. Kazimierz Furtak, prof. Wiesław 
Trąmpczyński w trakcie uroczystości
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