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Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 7 listopada 2015 roku zmarł prof. dr hab. inż. 
Andrzej Królikowski  – znakomity naukowiec, wybitny znawca problemów inżynierii 
środowiska, wychowawca wielu pokoleń studentów i naukowców, wspaniały nauczyciel 
i serdeczny kolega, człowiek niezwykłej prawości, życzliwości oraz skromności. 

Droga zawodowa profesora Królikowskiego to nie tylko działalność naukowo-dydaktyczna, 
ale również aktywność organizacyjna na rzecz kilku Uczelni, to także działalność w 
środowisku naukowo-technicznym oraz współpraca z praktyką, która zaowocowała szeregiem 
opracowań, wytyczających działania w kierunku uporządkowania gospodarki wodno-
ściekowej i ochrony środowiska, programowania i rozwoju technicznej infrastruktury, a w 
szczególności rozwoju zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i oczyszczania ścieków oraz ochrony 
zasobów wodnych na obszarach rolniczych.  

Prof. Andrzej Królikowski urodził się w 1933 roku w Lublinie. Studia wyższe ukończył na 
Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra 
inżyniera urządzeń sanitarnych specjalności wodociągi i kanalizacja. Stopień naukowy 
doktora otrzymał w 1971 r., a doktora habilitowanego w 1983 r. Tytuł profesora został mu 
nadany w 1991 r. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Działalność zawodową rozpoczął w 1955 r. w Biurze Projektów Przemysłu Materiałów 
Budowlanych w Warszawie. Przeszedł tam całą ścieżkę kariery od stanowiska starszego 
asystenta do kierownika pracowni instalacyjnej. W tym okresie wykonał około 190 projektów 
instalacyjnych dla przemysłu ceramicznego, szklarskiego i maszynowego oraz dla ceramiki 
budowlanej. W latach 1963–1965 uzyskał uprawnienia budowlane w pełnym zakresie do 
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projektowania i kierowania robotami instalacyjnymi w budownictwie powszechnym 
i specjalnym. W latach 1976–1991 pracował w Biurze Studiów i Projektów Służby Zdrowia 
w Warszawie na stanowisku głównego specjalisty, a następnie kierownika zespołu badawczo-
studialnego, zajmując się m.in. sprawdzaniem projektów oraz wykonywaniem prac 
badawczo-studialnych. Od 1991 do 1999 r. prowadził działalność gospodarczą, obejmującą 
doradztwo techniczne, projektowanie i wdrażanie rozwiązań oczyszczalni ścieków. W latach 
1992–1996 pracował również jako główny specjalista ds. rozwoju w Białostockim 
Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych w Białymstoku. Od roku 1976 był rzeczoznawcą 
Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, był także rzeczoznawcą Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w zakresie ochrony wód, a także 
biegłym Wojewody Podlaskiego w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. 

Równolegle z pracą zawodową prowadził działalność naukowo-dydaktyczną. Jego 
specjalizacją naukową była inżynieria i ochrona środowiska (wodociągi i kanalizacja, 
gospodarka wodno-ściekowa obiektów przemysłowych i leczniczych oraz obszarów 
niezurbanizowanych). Pomiędzy 1968 a 1975 rokiem był zatrudniony jako pracownik 
naukowo-badawczy w Instytucie Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego Politechniki 
Warszawskiej, a w latach 1976–1983 jako docent kontraktowy w Instytucie Inżynierii 
Komunalnej Politechniki Łódzkiej. Od roku 1983 był docentem etatowym, profesorem 
nadzwyczajnym (1990), a następnie profesorem zwyczajnym (1995) w Instytucie Inżynierii 
i Ochrony Środowiska Politechniki Białostockiej. Podczas pracy w Politechnice Białostockiej 
pełnił szereg funkcji m.in. Dziekana Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska (1990-
1996), organizatora i dyrektora Instytutu Inżynierii i Ochrony Środowiska (1996-2005) oraz 
kierownika Katedry Wodociągów i Kanalizacji (1991-2007). W latach 2004-2009 był 
profesorem zwyczajnym w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, a w latach 
2008-2011 na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Następnie w latach 
2011-2014 pracował w Instytucie Inżynierii Środowiska Podhalańskiej Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.  

Wypromował około 250 absolwentów studiów magisterskich i inżynierskich. Był 
promotorem 11 zakończonych przewodów doktorskich, recenzentem 36 rozpraw doktorskich, 
19 rozpraw habilitacyjnych i dorobku naukowego. Recenzował 20 wniosków o nadanie tytułu 
profesora, 14 na stanowisko profesora nadzwyczajnego oraz 6 wniosków na stanowisko 
profesora zwyczajnego i w jednym postępowaniu o nadanie godności doktora honoris causa. 
Był autorem 95 indywidualnych i 135 zespołowych publikacji w tym 70 prac oryginalnych, 
w tym 6 książek i monografii oraz około 70 prac niepublikowanych (naukowo-badawczych, 
badawczo-studialnych i wdrożeniowych), a także około 100 ekspertyz, opinii i ocen, 2 
patentów i 1 wzoru użytkowego. Napisał około 120 recenzji podręczników, monografii 
i rozpraw naukowych oraz 70 recenzji wniosków na projekty badawcze i raportów z badań 
dla byłego KBN. 

W latach 1995-2013 był aktywnym członkiem Zespołu Nauk Technicznych Komisji 
Ekspertów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a w latach 2002-2011 (3 kadencje) 
członkiem Zespołu kierunków Studiów Technicznych Państwowej Komisji Akredytacyjnej. 
Prof. Andrzej Królikowski był członkiem Komitetów Naukowych około 30 konferencji 
naukowych i naukowo-technicznych, krajowych i międzynarodowych. Brał czynny udział w 
działaniu jednostek organizacyjnych PAN – Sekcji Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii 
Lądowo-Wodnej (od roku 1981), Komitetu Inżynierii Środowiska (od roku 1999) oraz 
Komisji Gospodarki Wodnej Oddz. PAN w Krakowie (od 2012 roku). 



Działalność społeczną rozpoczął od udziału w jednostkach spółdzielczości mieszkaniowej, 
początkowo w radzie osiedla (Warszawa) a następnie w radzie nadzorczej (Białystok). W 
1978 roku i w latach następnych organizował w Łodzi Zjazdy Wodociągów Polskich 
POWOD’78 oraz Kanalizatorów Polskich POLKAN’81. W latach 1988-2004 był członkiem 
Prezydium oraz zastępcą skarbnika Zarządu Głównego. W roku 1985 zorganizował i był 
pierwszym przewodniczącym Głównej Sekcji Techniki Instalacyjnej w Szpitalnictwie, był też 
członkiem Głównej Sekcji Balneotechniki. W latach 1998-2002 był prezesem Zarządu 
Oddziału PZITS w Białymstoku, a od 2004 roku przewodniczącym Rady Programowej 
czasopisma Gaz, Woda i Technika Sanitarna. Funkcję Prezesa Zarządu Głównego PZITS 
pełnił przez 2 kadencje (2004-2011). 

Osiągnięcia profesora zostały docenione, bowiem otrzymał wiele odznaczeń 
i nagród, a wśród nich: godność doktora honoris causa Politechniki Białostockiej (2011) oraz 
dyplom uznania „Polonia Technica” Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich w 
Stanach Zjednoczonych A.P. za wkład w promocję nauki polskiej za granicą, w tym w 
Stanach Zjednoczonych A.P. (2001) i dyplomy za aktywną współpracę ze Stowarzyszeniem 
Inżynierów i Techników Polskich na Litwie (2002-2012). Był laureatem m.in. 3 nagród 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nagrody Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
za działalność naukowo-badawczą i studialną. Został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem 
Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Zasłużony dla Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Srebrną i Złotą Odznaką Honorową PZITS, Złotą Odznaką Honorową NOT, Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem PZITS im. prof. Zygmunta Rudolfa. 
 
Dziś kiedy żegnamy Prof. Andrzeja Królikowskiego, naszego Kolegę i Przyjaciela, chcemy 
powiedzieć, że pamięć o Nim pozostanie w naszych sercach, jako o osobie o wyjątkowej 
skromności i życzliwości . 
 
Cześć Jego pamięci!  
 
Rodzinie składamy wyrazy szczerego i głębokiego współczucia. 
 

Zarząd Główny  

Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych 

 

Uroczystości pogrzebowe Ś.P. Profesora Andrzeja Królikowskiego odbyły się w sobotę 14 listopada 

2015 roku o godzinie 12.00 w kościele Matki Bożej Anielskiej w Skolimowie, po czym nastąpiło 
odprowadzenie Zmarłego do grobu rodzinnego. W ostatniej drodze Ś. P. Profesorowi Andrzejowi 
Królikowskiemu, oprócz rodziny towarzyszyło liczne grono jego przyjaciół, kolegów i 
współpracowników z wszystkich ośrodków naukowych w Polsce oraz wraz ze sztandarem PZITS, 
członkowie Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, reprezentujący Zarząd Główny i 
w znacznej części Oddziały terenowe. W imieniu PZITS zmarłego Profesora, byłego Prezesa 
Zrzeszenia, pożegnał prof. Jan Pawełek wice prezes Zarządu Głównego.   

 


