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Prof. dr hab. inż. Jan Dobrosław Rutkowski urodził się 13 lutego 1940 r. w Warszawie. 

W 1963 r. ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, w 1968 r. uzyskał stopień 
naukowy doktora, w 1976 r. doktora habilitowanego nauk technicznych, a w 1988 r. tytuł naukowy 
profesora. W Politechnice Wrocławskiej pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji, między innymi 
zastępcy dyrektora Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska (1978–1980, 1983–1984, 2002– 
–2005), dyrektora Pionu Toku Studiów oraz redaktora naczelnego Wydawnictwa Politechniki 
Wrocławskiej (1983–1986), kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Środowiska 
(2003–2008), kierownika studium podyplomowego „Ochrona Atmosfery” (1974–1978) oraz 
kierownika seminarium naukowego „Fizykochemia Atmosfery” w Instytucie Inżynierii Ochrony 
Środowiska (1984–1998). Ponadto był członkiem Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej 
Akademii Nauk, członkiem Sekcji TO9D Komitetu Badań Naukowych oraz członkiem Rady 
Fundacji Ochrony Powietrza Atmosferycznego z ramienia KBN. Miał uprawnienia Rzeczoznawcy 
Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych (1988–2000), Rzeczoznawcy Polskiego 
Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (1972) oraz Rzeczoznawcy Budowlanego (1978), 
a także biegłego Ministerstwa Ochrony Środowiska (2001). 

Profesor Jan D. Rutkowski rozwinął szkołę naukową Inżynieria Ochrony Atmosfery w zakresie 
zagrożenia środowiska pracy, samozapłonu pyłów, źródeł i rozprzestrzeniania zanieczyszczeń 
powietrza atmosferycznego, emisji odorów i zasięgu uciążliwości emitowanych gazów oraz 
skuteczności procesów dezodoryzacji gazów metodami biologicznymi. Był między innymi autorem 
monografii „Dezodoryzacja gazów odlotowych” (1975) i podręcznika „Źródła zanieczyszczeń 
powietrza atmosferycznego”(1989, 1993), a także współautorem podręcznika „Podstawy inżynierii 
ochrony atmosfery” (1993) oraz 5 skryptów, 4 monografii i 6 patentów, ponad 100 publikacji 
i referatów na konferencjach, jak również licznych opracowań na rzecz gospodarki i przemysłu, 
wielu raportów z prac badawczych, ekspertyz, opinii i recenzji. Wypromował sześciu doktorów 
nauk technicznych. 

Oprócz powszechnie znanych i cenionych osiągnięć naukowych i dydaktycznych, prof. Jan D. 
Rutkowski miał także wielkie osiągnięcia i zasługi w pracy społecznej – był niewątpliwie jednym 
z najwybitniejszych działaczy Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. 
Najdłużej pełnił wybieralną funkcję członka Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PZITS – bez 
przerwy przez 44 lata (1972–2016). W tym czasie przez wiele lat pełnił także inne odpowiedzialne 
funkcje z wyboru – między innymi przewodniczącego Sekcji Ochrony Atmosfery w Oddziale 
Dolnośląskim PZITS, a także przewodniczącego Głównej Sekcji Inżynierii Ochrony Atmosfery 
PZITS, przez kilka kadencji był członkiem Zarządu Głównego PZITS oraz członkiem Prezydium 
Zarządu Głównego PZITS. 



Prof. Jan D. Rutkowski był w 1979 r. współzałożycielem wydawanego przez Oddział 
Dolnośląski PZITS czasopisma naukowego OCHRONA ŚRODOWISKA i przez 39 lat, do 
ostatniego dnia swojego pracowitego życia, pełnił w nim funkcję członka Rady Programowej. Był 
też w 1992 r. jednym z inicjatorów cyklu konferencji naukowo-technicznych POL-EMIS oraz POL-
-IMIS, pełniąc przez wiele lat funkcję przewodniczącego komitetu naukowego tych konferencji. 

Za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej prof. J.D. Rutkowski został odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1989), Złotym Krzyżem Zasługi (1984), 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1997) oraz wieloma odznaczeniami resortowymi 
i regionalnymi, natomiast za zasługi w dziedzinie rozwoju ruchu stowarzyszeniowego w inżynierii 
sanitarnej otrzymał godność Członka Honorowego PZITS (2008), Medal im. prof. Zygmunta 
Rudolfa (2005), a także Srebrną (1980) i Złotą (1985) Odznakę Honorową PZITS oraz Srebrną 
(1988) i Złotą (2010) Odznakę Honorową NOT. 

Prof. Jan D. Rutkowski – przeżywszy 77 lat – zmarł 24 października 2017 r. i 27 października 
2017 r. został pochowany na cmentarzu przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu.  
 

 


