
Notatka 

do wniosku o KKOOP dla Prof. Tadeusza Kulika 
Kandydat do Orderu pracuje w PW nieprzerwanie od 1 września 1982 roku. W okresie 

ostatnich 6 lat po otrzymaniu ZKZ kontynuuje z niezwykłym zaangażowaniem pracę 
dydaktyczną, naukową i organizacyjną oraz kształcenie kadry. W roku 2014 opracował 
anglojęzyczny wykład „Structural Materials” (Materiały konstrukcyjne), który prowadzi od 
roku 2015 w liczbie 45h na sąsiednim wydziale (SiMR) dla studentów I stopnia. W roku 
2018 opracował również anglojęzyczną wersję wykładu „Przemiany fazowe”, którego 
prowadzenie rozpoczyna w lutym 2020 r. na wydziale macierzystym (WIM) w liczbie 30h 
dla studentów II stopnia.  

W roku 2019 wypromował 1 doktora. Aktualnie jest promotorem 2 doktorantów (w 
tym 1 z Ukrainy tuż przed obroną) i opiekunem 1 doktoranta. W okresie od 2014 roku 
wypromował 4 magistrów i 3 inżynierów oraz kierował 1 projektem europejskim (7PR UE – 
ok. 200 tys. EURO) i 3 projektami krajowymi (NCN – łączny budżet ok. 3mln zł).  

Jest autorem i współautorem 260 prac naukowych, z których większość (218) jest 
opublikowana w recenzowanych czasopismach anglojęzycznych a 170 było cytowanych 
przez innych autorów. O dużym zainteresowaniu pracami prof. Kulika świadczy bardzo 
duża liczba cytowań. Sumaryczna liczba cytowań jego prac, wg bazy SCOPUS, z 
wyłączeniem autocytowań wszystkich autorów, wynosi ok. 2400 a indeks Hirscha H=24. W 
okresie od 2014 roku opublikował on 24 artykuły (2240pkt. MNiSzW), które już doczekały 
się 167 cytowań. Kandydat do Orderu pełnił i pełni wiele funkcji organizacyjnych na 
Wydziale Inżynierii Materiałowej i w Politechnice Warszawskiej: Przewodniczącego 
Zespołu ds. Studiów Anglojęzycznych na WIM PW (2012-2016), członka Senackiej Komisji 
ds. Współpracy z Zagranicą (2012-2016), członka Senackiej Komisji ds. Kadr (od 2016), 
członka Rady Naukowej Uczelnianego Centrum Badawczego „Obronność i Bezpieczeństwo” 
(od 2016r.) oraz Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej (od 2019r.).  

Jako Pełnomocnik Rektora PW ds. Nagrody im. Prof. Jana Czochralskiego (od 2013) 
zorganizował 4 edycje ogólnopolskiego konkursu o tę nagrodę (w 2014, 2015, 2017 i 2020r.) 
a także reprezentował JM Rektora w różnych wydarzeniach związanych z promocją osoby 
prof. Jana Czochralskiego, np. przygotował i wygłosił referat o Profesorze na 
międzynarodowej konferencji „8th Silicon Days” w Poznaniu (28-31.08.2016r.) oraz 
reprezentował czynnie delegację PW w uroczystościach odsłonięcia tablic w Kcyni i Berlinie 
(14-15.11.2019r.), w związku z nadaniem prof. Czochralskiemu prestiżowego wyróżnienia 
„IEEE Milestone”. Za działalność organizacyjną otrzymał (w okresie po 2014r.) dwie 
nagrody indywidualne Rektora PW (w 2017 i 2018r.).  

Ponadto, prof. Tadeusz Kulik niezwykle aktywnie reprezentuje i promuje PW 
w naukowym środowisku krajowym i zagranicznym. Od 2004 roku pełni funkcję 
Przewodniczącego Zespołu Nanomateriałów Komitetu Nauki o Materiałach PAN będąc jego 
członkiem z wyboru. Każdego roku organizuje od 2 do 3 spotkań Zespołu w różnych 
ośrodkach naukowych z których wywodzą się członkowie Zespołu. Są to niezwykle 
interesujące spotkania owocujące integracją i rozwojem współpracy środowiska zajmującego 
się badaniem i aplikacją nanomateriałów.  

 
W latach 2008-2016 pełnił funkcję wiceprezesa, a obecnie (od 2016r.) członka Rady 

Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Jako wiceprezes Izby był 
zaangażowany w organizację Europejskiego Kongresu Technologicznego we Wrocławiu 
(12-13.06.2014). Jako członek Rady i przedstawiciel PW w Izbie aktywnie uczestniczył 
w pracach programowych Europejskiego Forum Technologicznego w Katowicach (26-
27.09.2018). Kandydat do Orderu jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa 
Materiałoznawczego.  



Był również aktywnym członkiem Rad Naukowych trzech instytutów badawczych: 
Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP (2011-2015), Instytutu Ceramiki i 
Materiałów Budowlanych (2015-2019) oraz Instytutu Mechaniki Precyzyjnej (2007-2017), 
który w 2016r docenił konstruktywny wkład prof. Kulika w jego rozwój i wyróżnił go 
„Odznaką honorową za zasługi dla Instytutu Mechaniki Precyzyjnej”. 

Prof. Kulik jest członkiem międzynarodowych komitetów naukowo-sterujących trzech 
prestiżowych konferencji organizowanych rotacyjnie w różnych krajach świata: RQ (Rapidly 
Quenched and Metastable Materials – w komitecie od 2008r.), ISMANAM (International 
Symposium on Metastable, Amorphous and Nanostructured Materials – w komitecie od 
2006r.) i SMM (Soft Magnetic Materials – w komitecie od 2013r.). Wyrazem wysokiej 
pozycji prof. Kulika w międzynarodowym środowisku naukowym jest również powierzenie 
jemu organizacji bezprecedensowej, gdyż po raz pierwszy połączonej, konferencji RQ17 i 
ISMANAM27.  

Prof. Kulik jako Przewodniczący tej konferencji koordynuje wszystkie działania i 
osobiście aktywnie uczestniczy w wielu obszarach jej organizacji. Konferencja ta jest 
organizowana pod patronatem Rektora Politechniki Warszawskiej i odbędzie się w Gmachu 
Głównym PW  w okresie od 16 do 21 sierpnia 2020r. Niewątpliwie będzie ona wielką 
promocją Uczelni, Warszawy i Polski dla co najmniej 400 uczestników z całego świata. 
Wyjątkowość tej konferencji wynika również z faktu, iż w roku 2020 przypada 50-lecie 
istnienia Konferencji RQ oraz 60-lecie odkrycia szkła metalicznego, które było wielkim 
przełomem w inżynierii materiałowej i zainicjowało ideę organizowania obydwu serii 
konferencji o zbliżonej tematyce (RQ i ISMANAM). 

Kandydat do Orderu wykazuje bardzo dużą aktywność w pracy społecznej na rzecz 
całego środowiska naukowego w Polsce. Jest członkiem Solidarności od 1980 roku. Po 
zakończeniu drugiej kadencji Prorektora ds. Nauki PW rozpoczął aktywną działalność w 
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” (KSN). Dysponując 13 letnim doświadczeniem w 
pracy administracyjnej (wcześniej pełnił funkcję Prodziekana ds. Nauki i Dziekana Wydziału 
Inżynierii Materiałowej) doskonale odnalazł się w roli „łącznika i mediatora” pomiędzy 
środowiskiem „rasowych” związkowców i kadrą kierowniczą uczelni i instytutów naukowych 
w kraju.  

W okresie 2014-2018 pełnił niezwykle absorbującą funkcję Przewodniczącego Komisji 
KSN ds. Organizacji i Finansowania Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2018 roku jest 
członkiem Prezydium KSN, Pełnomocnikiem KSN ds. Kontaktów z KRASP (Konferencją 
Rektorów Akademickich Szkół Polskich) i członkiem Komisji KSN ds. Instytutów 
Badawczych. Jako Przewodniczący organizował posiedzenia 14-osobowej Komisji 
poświęcone głównie pracom związanym z reformą nauki i szkolnictwa wyższego, a zwłaszcza 
pracom nad Ustawą 2.0 (Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), projektem ustawy o 
Narodowym Instytucie Technologicznym oraz Ustawą o Sieci Badawczej „Łukasiewicz”.  

Kilkunastokrotnie brał aktywny udział w posiedzeniach Sejmowej Komisji Edukacji, 
Nauki i Młodzieży oraz Podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa wyższego i 
Podkomisji stałej do spraw ekonomiki edukacji i nauki. Aktywnie uczestniczył w 
konferencjach programowych Narodowego Kongresu Nauki i spotkaniach z władzami 
MNiSW. Był współautorem kilkunastu opinii KSN o projektach wielu aktów prawnych 
dotyczących środowiska naukowego. Prof. Kulik przewodniczył delegacji Związków 
Zawodowych w bardzo ważnym spotkaniu na Uniwersytecie Warszawskim (9 marca 2017) z 
8 europejskimi ekspertami z 6 krajów Europy Zachodniej przybyłymi na prośbę Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach instrumentu Policy Support Facility Programu 
Horyzont 2020, którzy przygotowywali raport o stanie polskiej nauki i formułowali 
propozycje reformy sytemu badań i edukacji w Polsce.  

Kandydat do Orderu od wielu lat aktywnie działa również w strukturach Akcji 
Katolickiej. Pełni funkcję Prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Komorowie od 
1997 roku, czyli nieprzerwanie od początku reaktywowania Akcji Katolickiej w Polsce.  



O jego zaangażowaniu świadczy fakt, iż został wybrany przez lokalną społeczność 
i zaakceptowany przez władze kościelne na siódmą kadencję z rzędu. POAK pod jego 
kierownictwem harmonijnie współpracuje z władzami Kościoła i świecką społecznością 
Komorowa, np. aktywnie włącza się w różne akcje Caritas Polska, wspiera działania 
lokalnych grup charytatywnych, współorganizuje pielgrzymki do miejsc kultu, rozprowadza 
cegiełki na budowę Świątyni Opatrzności Bożej, organizuje zbiórki podpisów w ważnych 
społecznie kwestiach itp. Od wielu lat prof. Kulik jest członkiem Rady Parafialnej w Parafii 
Narodzenia NMP w Komorowie.  

Od 2014r. jest członkiem Zarządu a od 2016r. wiceprezesem Diecezjalnego Instytutu 
Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej. Do ważniejszych akcji szczebla diecezjalnego, w 
które kandydat angażował się szczególnie aktywnie należy organizacja koncertów 
charytatywnych w Świątyni Opatrzności Bożej z których dochód (ze sprzedaży cegiełek w 
charakterze wejściówek) został przeznaczony na budowę Świątyni. Kandydat do Orderu 5-
krotnie angażował się osobiście w ostatnich latach jako członek tzw. grupy „VIP SERVICE” 
do obsługi gości VIP i Super VIP podczas uroczystości Święta Niepodległości 11 listopada 
oraz Święta Dziękczynienia organizowanego corocznie w pierwszą niedzielę czerwca. 
Kilkukrotnie brał udział przy budowie i urządzaniu Namiotu Wdzięczności w tzw. 
Miasteczku dla Dzieci działającym podczas Święta Dziękczynienia. Kandydat do Orderu 
otrzymał od kard. Kazimierza Nycza 3 listy z podziękowaniem za działania związane ze 
Świętem Dziękczynienia. 

Prof. Kulik wspierał również lokalną społeczność w Komorowie przy różnych okazjach, 
np. próbach lokalizacji kontrowersyjnych inwestycji, próbach bezmyślnego wycinania drzew 
itp. Dla przykładu w latach 2014-2015 był Patronem „Inicjatywy na rzecz rozbudowy szkoły 
w zgodzie z tradycjami Komorowa”. Odbył wtedy wiele spotkań z Radą Osiedla Komorów, 
Wójtem Gminy Michałowice i Starostą Powiatu Pruszkowskiego oraz skierował wiele pism 
do władz różnych szczebli. Aktywnie uczestniczył w działaniach lokalnych samorządowców 
zakończonych sukcesem uzyskania przez Komorów statusu „Miasta Ogrodu”. Prof. Kulik 
wspierał również lokalnych samorządowców kandydujących do Rady Gminy Michałowice i 
Rady Powiatu Pruszkowskiego w roku 2014 i 2018 oraz kandydatkę do Sejmu w wyborach w 
2019 roku. 

Prof. Tadeusz Kulik wraz z Wiceprezes Stowarzyszenia Kulturalny Komorów 
koordynowali realizację przedsięwzięcia polegającego na ustawieniu Krzyża Pamięci w 
miejscu Cmentarza Powstańców Warszawy obok Szkoły w Komorowie. Przedsięwzięcie to 
skupiło i zintegrowało wiele osób z lokalnej społeczności. Koordynatorzy tej akcji 
przygotowali i wspólnie poprowadzili uroczystość poświęcenia Krzyża Pamięci w dniu 17 
kwietnia 2016 roku upamiętniając w ten sposób 1050. rocznicę Chrztu Polski. Uroczystość ta 
miała wysoką rangę, gdyż odbyła się pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji, Starosty Pruszkowskiego i Wójta Gminy Michałowice. Osobiście w 
uroczystości uczestniczyła rejonowa posłanka, Wojewoda Mazowiecki, Starosta Pruszkowski 
i Wójt Gminy Michałowice. Kandydat do Orderu otrzymał listy z podziękowaniami za swoją 
działalność w tym zakresie od znanych osób, między innymi od Podsekretarza Stanu w 
Kancelarii Prezydenta RP, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prezesa PiS.  


