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Józef Lubacz urodził się 16 marca 1950 roku
w Gliwicach. Szkołę podstawową i liceum
ogól nokształcące ukończył w Warszawie. Dy p -
lom inżyniera teleelektronika uzyskał w 1971
roku na Wydziale Elektroniki Poli techniki War -
szawskiej. Od tegoż roku jest zatrudniony
w Ins tytucie Telekomunikacji Politechniki War -
szawskiej. W 1977 roku uzy skał dyplom ma gis -
tra matematyki na Wy dziale Matematyki i Me -
chaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Sto pień
naukowy doktora nauk technicznych (z wy róż -
nieniem) uzyskał w 1976 roku w Instytucie
Łącz ności na podstawie rozprawy Analiza cią -
gów błędów i za kłóceń transmisyjnych z punk -
tu widzenia sta tystycznych metod oceny łą cza
do transmisji danych. W 1986 roku uzyskał
sto pień doktora habilitowanego na Wydziale
Elek tro niki Politechniki Warszawskiej za mo -
no grafię Problemy ruchowe cyfro wych sieci
telekomunikacyjnych z komuta cją łączy. Ty tuł
naukowy profesora nadano mu w 1995 roku.
Od 2002 roku jest profeso rem zwyczajnym
Politechniki War szaw skiej.

W latach siedemdziesiątych i osiemdzie -
sią tych Józef Lubacz prowadził badania nad
zagadnieniami teorii ruchu telekomunikacyj -
ne go, koncentracji ruchu w sieciach tele in for -
matycznych, a następnie analizy i pro jek to wa -
nia sieci zintegrowanych, m.in. we wspó łpracy
z ośrodkami zagranicznymi we Francji (École
Nationale Supérieure des Télé com mu ni ca tions
oraz Centre National d’Étu des des Tele com mu -
nications, 1983–1985) i w Szwecji (Lund Ins ti -
tute of Technology, 1988). W latach dzie więć -
dziesiątych zajmo wał się głównie zagadnie -
nia mi metodolo gicz nymi, a w szczególności
opracował wiele no watorskich modeli archi -

tek tonicznych dla złożonych sieci telekomu ni -
kacyjnych, które znalazły zastosowanie w ich
analizie i projektowaniu. Równolegle z za gad -
nieniami sieciowymi, od połowy lat osiem -
dzie siątych zajmował się metodyką analizy
i projektowania systemów rozproszonych,
m.in. w trakcie pobytu w Institut National de
la Recherche Scientifique w Kanadzie, 1986–
–1987, jako in vited professor. Od połowy lat
dzie więć dziesiątych prowadził badanie w za -
kresie technicznych i pozatechnicznych aspek -
tów rozwoju globalnej infrastruktury infor -
 ma cyj nej, a od połowy ostatniej dekady także
w za kresie metod ochrony informacji w sie -
ciach telekomunikacyjnych, głównie metod
ste  ga no graficznych. Wyniki jego badań zo sta -
ły przedstawione w licznych artykułach i re -
fe  ra tach konferencyjnych. Jest współautorem
kil ku książek, m.in.: Sterowanie i oprogra mo -
wa nie w telekomunikacyjnych sieciach zin te -
growanych (WKiŁ, 1990), Standardy za rzą dza -
nia sieciami (Wydawnictwo EFP, 1995 i 1996),
System i sieci SDH (WKiŁ, 1996), W dro dze do
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społeczeństwa informacyjnego (OWPW, 1999),
Metody aukcyjne i giełdowe w handlu za so ba -
mi sieci telekomunikacyj nych (WKiŁ, 2011).

Do 2010 roku wypromował jedenastu dok -
 torów. Był recenzentem licznych prac dok tor -
s kich, habilitacyjnych i wniosków o na da nie
tytułu naukowego

Równocześnie z działalnością naukową,
Jó zef Lubacz aktywnie uczestniczył w reali za -
 cji prac o charakterze badawczo-projekto wym
na rzecz krajowych i zagranicznych pod mio -
tów gospodarczych i administracyj nych sek -
to ra telekomunikacyjnego. Wraz z ze społami
ba dawczymi Zakładu Tele infor ma tyki i Tele ko -
mutacji zrealizował kilkadziesiąt takich prac,
większość w latach dziewięć dzie siątych. Pra -
ce te miały ważący wpływ na ukierunko wa nie
rozwoju nowoczesnej infrastruktury teleko mu -
nikacyjnej Polski.

Józef Lubacz opracował i prowadził wiele
wykładów, m.in.: „Teoria kolejek”, „Teoria in -
 formacji i kodowania”, „Sieci zintegro wane”,
„Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi”,
„Architektura systemów i sieci tele ko mu ni ka -
cyj nych”, „Infrastruktura informa cyj na”. Był
inicjatorem wprowadzenia nowej specjalno ści
nauczania na Wydziale Elek tro niki i Technik
Informacyjnych: Zarządzanie sieciami i usłu ga -
 mi telekomunikacyjnymi. Od końca lat osiem -
dziesiątych kierował wieloma pracami pro -
gra mowymi związanymi z ewolucją systemu
edukacyjnego Wydziału.

Józef Lubacz był kierownikiem Zakładu
Te leinformatyki i Telekomutacji Instytutu Te le   -
komunikacji w latach 1987–2002. W latach
2002–2005 był dziekanem Wydziału Elek tro   -
niki i Technik Informacyjnych. Od 2006 ro  ku
jest dyrektorem Instytutu Tele ko mu ni kacji.

W latach 1996–2005, równolegle z pra cą
w Politechnice Warszawskiej, kierował Ośrod -
 kiem Zagadnień Społeczeństwa Infor ma cyj ne -
 go międzyuczelnianego Instytutu Proble mów

Współczesnej Cywilizacji, w ramach którego
prowadził badania i zorganizował liczne cyk -
le wykładów dotyczących głównie pozatech -
nicz nych aspektów rozwoju infra struktury in -
for macyjnej współczesnych spo łeczeństw.

Od 2006 roku Józef Lubacz jest człon kiem
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego; w la -
tach 2006–2009 kierował jej Komisją Edu ka cji.
Od 2010 roku pełni funkcję przewodni czą -
ce go Rady.

W ramach działalności na rzecz szkolnic -
twa wyższego Józef Lubacz był współauto rem
środowiskowej i ministerialnej strategii roz wo -
ju szkolnictwa wyższego do 2020 roku oraz
kon cepcji i procesu wdrażania Kra jo wych Ram
Kwalifikacji. Brał także czynny udział w przy -
gotowaniu nowelizacji ustawy Prawo o szkol -
nictwie wyższym.

Józef Lubacz jest członkiem Komitetu Elek -
troniki i Telekomunikacji Polskiej Aka de mii
Nauk. W latach 1999–2005 był człon kiem
Ko mitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy
Pre zydium Polskiej Akademii Nauk. W ra  mach
prac koncepcyjnych Polskiej Akademii Nauk
był współautorem wielu opracowań dotyczą-
cych pożądanych kie run ków rozwoju sfery ba -
dawczej i technik infor ma cyjno-tele ko mu ni -
ka cyjnych.

W latach 1992–2004 był przedstawi cie lem
Polski w komitecie TIST COST koordy nu ją -
cym europejskie projekty badań podstawo -
wych w dziedzinie telekomunikacji i nauk
informacyjnych, a w latach 1999–2004 — eks -
pertem Komisji Euro pejskiej ds. oceny pro jek -
tów badawczych. Był członkiem licz nych ko -
mitetów programowych konferencji między-
narodowych, w tym Komitetu Tech nicz nego
„World Telecom Forum” Mię dzy na rodowej
Unii Telekomunikacyjnej.

Jest członkiem zwyczajnym Towarzystwa
Naukowego Warszawskiego.
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