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1. Stopień naukowy doktora habilitowanego (tytuł rozprawy, rada naukowa, która przeprowadziła 
przewód habilitacyjny, data zakończenia przewodu, dziedzina, dyscyplina): 

• Zastosowanie jednostkowej funkcji wagowej w wymiarowaniu konstrukcji metodami mechaniki 
pękania, Rada Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, 
9 maja 2001 r., nauki techniczne, mechanika. 

2. Reprezentowana dziedzina, dyscyplina, specjalności (zgodnie z dorobkiem naukowym): 

nauki techniczne, 
• mechanika:  

- mechanika pękania;  
- mechanika ośrodków ciągłych; 

• budowa i eksploatacja maszyn:  
- wytrzymałość zmęczeniowa konstrukcji; 

• biocybernetyka i inżynieria biomedyczna:  
- biomechanika.  

3. Główne tematy prac naukowych: 

• zagadnienia biomechaniki ze szczególnym uwzględnieniem metod zespalania kości; 
• kumulacja uszkodzeń w materiałach i konstrukcjach w zakresie sprężystym 

i sprężysto - plastycznym; 
• pękanie zmęczeniowe materiałów kruchych i plastycznych w złożonych stanach obciążenia; 
• zagadnienia lokalnej koncentracji naprężeń w szczelinach i karbach w zakresie sprężysto-

plastycznym; 
• funkcje wagowe w mechanice pękania, zagadnienia płaskie i przestrzenne; 
• mechanika pękania materiałów z wtrąceniami oraz materiałów wielowarstwowych; 
• metody elementów brzegowych i elementów skończonych w mechanice pękania. 

4. Zajmowane stanowiska i pełnione funkcje: 

• konstruktor, Politechnika Warszawska, Wydział SiMR (w latach 1978-1980); 
• asystent, Politechnika Warszawska, Wydział SiMR (w latach 1980-1986); 
• adiunkt, Politechnika Warszawska, Wydział SiMR (w latach 1986-2002); 
• profesor, Wydział Inżynierii w Salamance, Uniwersytet Guanajuato, Meksyk (w latach 1982-

1986); 
• profesor nadzwyczajny na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej (od 2002 r.); 
• kierownik Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn (w latach 2003-2005); 
• kierownik studiów doktoranckich na Wydziale Mechanicznym PB (w latach 2006-2008). 

5. Członkostwo w organizacjach naukowych (krajowych i zagranicznych): 

• członek Sekcji Mechaniki Ośrodków Ciągłych Komitetu Mechaniki PAN (w latach 1996 – 
1999); 

• członek Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (od 1998 r.); 
• członek Polskiej Grupy Mechaniki Pękania (od 1999 r.); 
• członek Międzysekcyjnego Zespół Zmęczenia i Mechaniki Pękania Materiałów i Konstrukcji 

Komitetu Budowy Maszyn PAN (od 1999 r.).  
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6. Nagrody i odznaczenia, staże naukowe: 

• Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej (2002 r.), 
• Nagrody Rektora Politechniki Białostockiej (2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011 r.), 
• Medal Komisji Edukacji Narodowej (2007 r.) 
• staże naukowe: Uniwersytet Guanajuato, Meksyk, październik 1982-luty 1986 r., Uniwersytet 

Waterloo, Kanada, maj–czerwiec 2008 r., 
• visiting lecturer, Escuela Universitaria Politecnica, Universidad de Las Palmas, Spain 

(September 2005). 

7. Osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej: 

• promotor 3 zakończonych przewodów doktorskich: 
−  Grzegorz Mieczkowski - Pękanie materiałów z makroskopowymi niejednorodnościami 

struktury (Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, 2010 r.), 
−  Piotr Tarasiuk - Kształtowanie właściwości wytrzymałościowych kół pojazdów 

wolnobieżnych (Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, 2010 r.) 
−  Grzegorz Rogowski - Modelowanie procesów pękania materiałów wielofazowych z 

uwzględnieniem ich właściwości sprężysto-plastycznych (Politechnika Białostocka, Wydział 
Mechaniczny, 2013 r.); 

• promotor 3 otwartych przewodów doktorskich: 
− Łukasz Wojsław - Modelowanie wzrostu płaskich pęknięć powierzchniowych w polu 

naprężeń normalnych (Politechnika Warszawska, Wydział SiMR), 
− Tomasz Boguszewski - Zastosowanie kryteriów energetycznych do oceny warunków 

kruchego i zmęczeniowego pękania materiału w złożonym stanie obciążenia (Politechnika 
Białostocka, Wydział Mechaniczny), 

− Bogusław Hościło - Wpływ obróbki cieplnej na niskocyklową wytrzymałość zmęczeniową 
wybranych stali (Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny) 

• opiekun naukowy 1 uczestnika studiów doktoranckich na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Białostockiej  

• konsultant prac doktorskich, University of Waterloo, Kanada.  

8. Organizacja konferencji, recenzje: 

• członkostwo w komitetach naukowych konferencji: 
− 14th European Conference on Fracture, Kraków, 2002 (national committee); 
− XI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Mechaniki Pękania, Kielce 2007; 
− cykliczna Polsko-Francuska Konferencja Tarcie, Warszawa, cyklicznie co 2 lata od 2002 r.; 
− Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Pieczyska, od 2010 r.; 

• członkostwo w komitetach organizacyjnych konferencji: 
− Rozwój Podstaw Budowy, Eksploatacji i Badań Maszyn Roboczych Ciężkich, Zakopane (w 

latach 1993 – 1994);  
− I Kongres Mechaniki Polskiej – Warszawa 2007 r. 

• recenzje monografii - 3, recenzje monografii habilitacyjnych – 1, recenzje prac doktorskich - 6; 
• recenzje artykułów w czasopismach: International Journal of Solids and Structures, Archiwum 

Budowy Maszyn, Journal of Strain Analysis for Engineering Design, Przegląd Mechaniczny, 
Acta Mechanica et Automatica. 

9. Projekty badawcze: 

• kierownik projektu badawczego MNiSW nr 7 S101 040 04 pt.: Metody uwzględniania wad 
wewnętrznych i pęknięć powstałych w wyniku procesu technologicznego i degradacji przy 
wymiarowaniu i prognozowaniu trwałości początkowej i stanu krytycznego elementów 
konstrukcji, realizowanego w Politechnice Warszawskiej (w latach 1993-1995); 
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• kierownik projektu badawczego (promotorskiego) MNiSW nr N501 0110 33 pt. Pękanie 
materiałów z makroskopowymi niejednorodnościami struktury (w latach 2007-2009); 

• główny wykonawca 4 innych projektów KBN, realizowanych w Politechnice Warszawskiej 
i Politechnice Białostockiej; 

• kierownik, wykonawca lub współautor 11 prac badawczych statutowych i własnych oraz 7 
prac konstrukcyjnych i badawczych, realizowanych w Politechnice Warszawskiej 
i Politechnice Białostockiej oraz na Wydziale Inżynierii w Salamance, Meksyk.  

• koordynator projektu Transfer technologii do przemysłu współfinansowanego w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Politechnika Białostocka, od 2012 r. 

• wykonawca w innych projekcie współfinansowanym ze środków UE, Politechnika 
Białostocka, 2012-2013 r. 

10. Publikacje: 

• monografie wydane przez ośrodki uczelniane - 1; 
• rozdziały w monografiach wydanych przez renomowane wydawnictwa – 3; 
• rozdziały w monografiach wydanych przez ośrodki uczelniane – 2; 
• artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej - 6 (Int. Journal of Fatigue, Materials Science 

and Eng., Eng. Fracture Mechanics, Fatigue & Fracture of Eng. Mat. & Structures, Materials 
Science); 

• artykuły w innych czasopismach o zasięgu międzynarodowym – 9; 
• artykuły w czasopismach o zasięgu krajowym – 3; 
• referaty publikowane na renomowanych konferencjach międzynarodowych – 8; 
• referaty publikowane na innych konferencjach międzynarodowych – 19; 
• referaty publikowane na konferencjach krajowych – 39; 
• współautor 2 patentów oraz 1 wzoru użytkowego; 
• cytowania wg bazy Web of Science (bez autocytowań) – 206; 
• indeks Hirscha wg bazy Web of Science – H=3. 

11. Ważniejsze prace (maks. 10 pozycji): 

1. Molski K.L., Glinka G. (1981), A method of elastic-plastic stress and strain calculation at 
a notch root, Materials Science and Engineering, Vol. 50, 93-100. 

2. Seweryn A., Molski K. (1996), Elastic stress singularities and corresponding generalized 
stress intensity factors for angular corners under various boundary conditions, Eng. Fract. 
Mech., Vol. 55, 529-556. 

3. Molski K.L. (1996), Weight functions of loading modes I, II and III for a round hole with 
two symmetric radial cracks, J. Theor. Appl. Mech., Vol. 3, 609-620. 

4. Molski K.L., Truszkowski W. (1996), Determination of K I and KII for curvilinear cracks 
under a non-uniform biaxial stress field, Fatigue & Fracture of Engineering Materials & 
Structures, Vol. 19, 1255-1263. 

5. Molski K.L. (1997), Weight functions of the stress intensity factors KI, KII and KIII  for a 
single radial crack emanating from a semi-circular side notch, J. Theor. Appl. Mech., Vol. 1, 
57-70. 

6. Molski K.L. (1998), Weight functions of KI and KII for a single radial crack emanating from 
a circular hole, J. Theor. Appl. Mech., Vol. 1, 3-14. 

7. Molski K.L. (2000), Zastosowanie jednostkowej funkcji wagowej w wymiarowaniu 
konstrukcji metodami mechaniki pękania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 
Warszawa, Mechanika, Z. 185. 

8. Molski K.L., Mieczkowski G. (2004), Local displacement effects in the vicinity of interfacial 
crack tip, Fracture Mechanics of Materials and Structural Integrity, Academician of NASU 
V.V. Panasyuk, Lviv, 325-331. 

9. Mieczkowski G., Molski K., Seweryn A., (2007), Finite-element modeling of stresses and 
displacements near the tips of pointed inclusions. Materials Science, vol. 43 (2), 83-194  
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10. Tarasiuk P., Molski K., Szymaniuk A., (2013), Fatigue Designing of Welded Agricultural 
Wheels, Maintenance and Reliability.  

12. Ważniejszy dorobek dydaktyczny: 

• promotor 3 prac dyplomowych inżynierskich i 14 magisterskich realizowanych w kraju 
i zagranicą (w Politechnice Warszawskiej, Politechnice Białostockiej, na Wydziale Inżynierii 
w Salamance, Meksyk, w tym promotor 2 prac magisterskich nagrodzonych w konkursie 
rektora Politechniki Warszawskiej na najlepsze prace dyplomowe); 

• autorskie programy nauczania w kraju i zagranicą: – 7 (mechanika, fizyka, mechanika 
pękania, zmęczenie materiałów, metoda elementów brzegowych, podstawy konstrukcji 
maszyn, mechanika zniszczenia); 

• wykłady w ramach programu Socrates-Erasmus (Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria); 

• współorganizator studiów doktoranckich na Wydziale Mechanicznym Politechniki 
Białostockiej (powołanych w 2006 r.); 

• wykłady dla studentów zagranicznych w j. angielskim i hiszpańskim w ramach programu 
Erasmus realizowanego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. 

13. Wybrane prace naukowo-badawcze zastosowane w praktyce: 

• Konstrukcja aparatu do zespalania kości i wydłużania kończyn, 1989 r., Oddział 
Ortopedyczno-Urazowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego 
w Białymstoku – współautor; 

• Urządzenie do zespalania kości, 1991 r., P285274 (patent); 
• Opracowanie osprzętów roboczych koparek hydraulicznych, w latach 1978-1980, (Zakłady 

Mechaniczne Waryński, Warszawa) - wykonawca (obliczenia MES oraz stanowiskowe 
badania zmęczeniowe osprzętów; 

• Projekt i wykonanie układu napędowego ciągnika rolniczego UG-Jorsan, w latach 1985-
1986, Wydział Mechaniczny w Salamance, Meksyk, - kierownik projektu; 

• Projekt i konstrukcja brony talerzowej do ciągnika UG-Jorsan, w latach 1985-1986, Wydział 
Mechaniczny w Salamance, Meksyk - kierownik projektu; 

• Jednonaczyniowy osprzęt ładowarkowy maszyn roboczych, zwłaszcza koparek 
hydraulicznych, nr 131058, 1986 r. (patent); 

• Szczypce montażowe, 1991 r., W 90226 (wzór użytkowy); 
• Modernizacja kół jezdnych pojazdów wolnobieżnych firmy PRONAR (w 2010 r.).  

 
 


