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Wyróżnienie „Medalem im. 
prof. Stefana Kaufmana” zostało 
ustanowione przez Zarząd 
Główny Polskiego Związku Inży-
nierów i Techników Budownic-
twa 12 grudnia 1995 roku w celu 
uczczenia pamięci wybitnego 
inżyniera i uczonego, prof. dr. 
inż. Stefana Kaufmana (1894–
1994), członka honorowego 
PZITB, doktora honoris causa, 
nestora polskiego budownic-

twa. Laureaci otrzymują wyróżnienie w dowód uznania wybit-
nego dorobku naukowego i  inżynierskiego, zasług w dzie-
dzinie kształcenia pokoleń inżynierów oraz wkładu organi-
zacyjnego w działalność PZITB.

Kapituła Medalu PZITB im. prof. Stefana Kaufmana, pod 
przewodnictwem dr. hab. inż. Jacka Hulimki, profesora 
Politechniki Śląskiej (posiedzenie odbyło się 5 lipca 2017 r. 
w Katowicach), medalem oznaczonym nr. 41 uhonorowała 
prof. dr. inż. Andrzeja Nowaka.

Medal został wręczony prof. Andrzejowi Nowakowi 17 wrze-
śnia 2017 r. podczas uroczystego otwarcia obrad Konferencji 
Naukowej KILiW PAN i Komitetu Nauki PZITB w Krynicy.

Niżej przedstawiono biogram Laureata.
Andrzej Nowak urodził się 31 października 1945 r. w Świę-

tochłowicach. W roku 1970 ukończył Wydział Inżynierii Lądo-
wej Politechniki Warszawskiej, a w roku 1975 uzyskał na tym 
Wydziale stopień naukowy doktora nauk technicznych. Do 
roku 1976 pracował w Zakładzie Konstrukcji Metalowych 
Wydziału Inżynierii Lądowej jako asystent, a następnie adiunkt. 
W roku 1976 wyjechał na staż naukowy do Kanady. Był pracow-
nikiem badawczym Uniwersytetu Waterloo w prowincji Ontario 
(University of Waterloo), w latach 1978–1979 Assistant Profes-
sor w Uniwersytecie Stanowym Nowy Jork w Buffalo (State 
University of New York), a w latach 1979–2004 – Assistant  
Professor (do 1984 r.), Associate Professor (do 1990 r.) i Full 
Professor w Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor (University  
of Michigan). W latach 2005–2013 pracował jako profesor 
w Uniwersytecie Nebraski – Lincoln (University of Nebraska – 
Lincoln), a od 2013 r. jest profesorem i dziekanem Wydziału 
Inżynierii Lądowej Uniwersytetu Auburn w Alabamie (Auburn 
University). Jednocześnie współpracował z uczelniami europej-
skimi i japońskimi, a w szczególności z wieloma uczelniami 
polskimi. Jest profesorem honorowym Politechniki Warszaw-
skiej i Krakowskiej. W roku 2007, na podstawie wniosku Poli-

techniki Warszawskiej, uzyskał 
w Polsce tytuł naukowy profe-
sora nauk technicznych. Jest 
członkiem stowarzyszonym 
Komitetu Inżynierii Lądowej 
i Wodnej PAN i Polskiego 
Związku Inżynierów i Techni-
ków Budownictwa. Współpra-
cuje z redakcją „Inżynierii 
i Budownictwa”.

Profesor Andrzej Nowak jest 
autorem bądź współautorem 
ponad 420 publikacji, w tym 27 
książek, 124 artykułów (rów-
nież w „Inżynierii i Budownic-
twie”) oraz ponad 270 publiko-
wanych referatów. Wypromo-
wał 36 doktorów na kilku uczelniach, w tym 10 polskich dokto-
rantów na uczelniach w USA.

Od wielu lat współpracuje ze środowiskiem naukowym 
i inżynierskim w Polsce. Jest m.in. uczestnikiem (od 1996 r.) 
Konferencji Naukowej KILiW PAN i Komitetu Nauki PZITB 
w Krynicy oraz (od 1999 r.) konferencji „Awarie budowlane” 
w Międzyzdrojach. Był wielokrotnie zapraszany do udziału 
w Komitetach Naukowych konferencji krajowych i międzynaro-
dowych w Polsce (m.in. AMCM od 1996 r.). Współpracuje m.in. 
z redakcją „Inżynierii i Budownictwa”. Od 2005 r. jest m.in. 
prezesem Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, 
a także członkiem honorowym stowarzyszenia Polonia Techni-
ka (Nowy Jork), jak również działaczem innych organizacji.

Profesor został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski (2014 r.) oraz uhonorowany wieloma nagro-
dami i wyróżnieniami. Jest szczególnym ambasadorem pol-
skiej nauki na arenie międzynarodowej.

Dotychczasowych laureatów Medalu PZITB im. prof. Ste- 
fana Kaufmana wymieniono w „Inżynierii i Budownictwie” 
nr 11/2016 (strona 628), a także na stronie internetowej redak-
cji www.inzynieriaibudownictwo.pl.
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Wieloletniemu Autorowi i Przyjacielowi redakcji miesięczni-
ka „Inżynieria i Budownictwo” składamy serdeczne gratulacje 
oraz podziękowania za współpracę. Życzymy dalszych wybit-
nych osiągnięć w pracy na rzecz nauki i techniki, satysfakcji 
z dokonań, sił i zdrowia oraz pomyślności na dalsze lata.
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