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1. Podstawowe informacje o Instytucie 
 
1.1. Działalność Instytutu 

Instytut Systemów Informatycznych istnieje od 1994 roku i jest jednostką organizacyjną Wydziału 

Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej.  

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu to głównie absolwenci WAT, posiadający  

w większości co najmniej tytuł doktora nauk technicznych. Są to poszukiwani na rynku pracy 

specjaliści, zatrudniani w kluczowych instytucjach publicznych i firmach prywatnych na stanowiskach 

związanych z wdrażaniem systemów informatycznych.  

Główne obszary działalności Instytutu to: 

 kształcenie na studiach inżynierskich, magisterskich i doktoranckich 

 prace naukowe i badawcze 

 projekty i wdrożenia. 

Kształcenie prowadzone jest w formie studiów stacjonarnych (dziennych), niestacjonarnych 

(zaocznych) i podyplomowych na kierunku informatyka∗, w trzech specjalnościach: systemy 

informatyczne, informatyczne systemy zarządzania i systemy wspomagania dowodzenia (na potrzeby 

MON).  

Specjalność systemy informatyczne kształci przyszłych analityków, programistów, projektantów, 

specjalistów ds. testowania oraz konsultantów IT w zakresie: 

1) metodyk strukturalnych i obiektowych wytwarzania systemów informatycznych, 

2) projektowania i implementacji oprogramowania współbieżnego,  

3) projektowania relacyjnych i obiektowych baz danych, 

4) projektowania i implementacji systemów automatyzacji procesów, 

5) oprogramowania sieci komputerowych i systemów operacyjnych, 

6) metod symulacji komputerowej, 

7) systemów eksperckich i sieci neuronowych, 

8) wybranych modeli, metod i narzędzi wspomagania decyzji oraz ich praktycznych zastosowań, 

9) metod obliczeń równoległych i rozproszonych, 

10) metod oceny wskaźników niezawodności systemów informatycznych, 

11) metod zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych. 

Specjalność informatyczne systemy zarządzania kształci przyszłych projektantów informa-

tycznych systemów zarządzania, konsultantów ds. informatyzacji procesów zarządzania oraz 

wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania organizacją, specjalistów ds. zapewniania jakości  

i ochrony informacji w zakresie: 

1) procesów informacyjnych w przedsiębiorstwie, 

2) przygotowania do procesu informatyzacji, monitorowania i wizualizacji procesów biznesowych, 

3) reinżynierii procesów biznesowych, 

4) projektowania relacyjnych i obiektowych baz danych, 

5) zapewnienia efektywności procesów biznesowych, 

6) metodyk strukturalnych i obiektowych wytwarzania systemów informatycznych, 

7) modeli i metod planowania i harmonogramowania procesów, 

                                                 
∗Kierunek informatyka prowadzony na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej uchwałą Prezydium Państwowej 
Komisji Akredytacyjnej uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia na lata 2010-2015. 
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8) metod symulacji komputerowej, systemów eksperckich, wybranych modeli i metod badań 

operacyjnych oraz ich praktycznych zastosowań. 

Specjalność systemy wspomagania dowodzenia kształci (na potrzeby MON) przyszłych 

analityków, programistów, projektantów, specjalistów ds. informatyzacji procesów dowodzenia  

w zakresie:  

1) metodyk strukturalnych i obiektowych wytwarzania systemów informatycznych, 

2) eksploatacji zautomatyzowanych systemów dowodzenia, 

3) metod symulacji komputerowej, systemów eksperckich i sieci neuronowych, 

4) wybranych modeli, metod i narzędzi wspomagania decyzji oraz ich praktycznych zastosowań, 

5) metod obliczeń równoległych i rozproszonych, 

6) projektowania relacyjnych i obiektowych baz danych, projektowania i wykorzystania symulatorów 

pola walki oraz systemów wspomagania dowodzenia, 

7) metod zapewniania bezpieczeństwa systemów informatycznych. 

Zajęcia praktyczne ze studentami odbywają się w laboratoriach Wydziału Cybernetyki 

wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy. Studenci korzystają ze stanowisk roboczych PC  

z oprogramowaniem umożliwiającym dostęp do Internetu oraz do systemów informatycznych 

wykorzystywanych w procesie nauczania. 

Prace naukowe i badawcze w Instytucie Systemów Informatycznych prowadzone są w zakresie:  

 projektowania informatycznych systemów wspomagania decyzji 

 modelowania i projektowania komputerowych systemów wspomagania decyzji medycznych 

 modelowania i algorytmizacji procesów decyzyjnych w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych 

 budowy modeli symulacyjnych złożonych systemów (technicznych, informacyjnych, 

ekonomicznych, walki) 

 metod i narzędzi projektowania systemów informatycznych 

 metod i narzędzi projektowania baz danych 

 systemów baz danych i hurtowni danych 

 projektowania systemów rozproszonych 

 budowy inteligentnych systemów ochrony obiektów 

 modelowania i symulacji mobilnych sieci telekomunikacyjnych 

 zastosowania metod sztucznej inteligencji i badań operacyjnych 

 inżynierii oprogramowania 

 informatycznych systemów zarządzania 

 efektywności, eksploatacji i usprawniania systemów informatycznych 

 niezawodności oprogramowania 

 systemów mobilnych 

 analizy i projektowania fotonicznych systemów transmisji danych. 

Integracja naukowa pracowników ISI ogniskuje się wokół projektów n-b prowadzonych  

w Instytucie. Pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Systemów Informatycznych biorą udział  

w pracach m.in. zespołu badawczego Modelowania, Symulacji i Wspomagania Decyzji w Sytuacjach 

Kryzysowych i Konfliktowych, kierowanego przez prof. WAT Andrzeja Najgebauera. W oparciu  

o odpowiedni zasób kadrowy i bazę sprzętową, zespół ten oferuje usługi w zakresie prac projektowych  

i wdrożeniowych, wykonuje badania, analizy i ekspertyzy w zakresie swoich specjalności.  
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Instytut Systemów Informatycznych współpracuje z Instytutem Badań Systemowych PAN, 

Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, SAS Institute Polska, Biurem Informacji Kredytowej, 

Politechniką Warszawską, Szkołą Główną Służby Pożarniczej, Akademią Obrony Narodowej, 

Uniwersytetem Białostockim, Politechniką Rzeszowską, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania  

w Rzeszowie, Wojskowym Instytutem Łączności, Przemysłowym Instytutem Telekomunikacji,  

Centrum Techniki Morskiej, Southampton University w Wielkiej Brytanii oraz Instytutem Fizyki 

Uniwersytetu Kijowskiego. 

W 2011 roku w Instytucie zakończono realizację jednego projektu i czterech prac badawczych,  

w tym: 

• projektu rozwojowego PR MNiSW nr O R00 0009 09 pt. Modelowanie i symulacja procesów 

 oraz określenie komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem 

bezpieczeństwa żywności i żywienia 

• PBS 806 pt. Analiza i modelowanie systemów wspomagania podejmowania decyzji  

oraz szkolenia w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych 

• RMN 651/2011 pt. Modelowanie, symulacja i analiza procesów o charakterze wirusowym  

w systemach sieciowych  

• RMN 652/2011 pt. Modelowanie, symulacja i badanie zachowania tłumu w aglomeracji 

• PBW 661 pt. Opracowanie metod kwantowej implementacji dla pewnego algorytmu 

wspomagającego podejmowanie decyzji. 

W trakcie realizacji pozostają trzy projekty i jedna praca badawcza, tj.:  

• projekt rozwojowy nr A-0937-RT-GC pt. Asymmetric Threat Environment Analysis (through 

Asymmetric Engagement Modelling, Modelling of Impacts on Hearts & Minds, and Threat 

Scenario Generation from environmental factors) (ATHENA) 

• projekt badawczy własny nr N N517 228235 pt. Przestrajalny i rekonfigurowalny, 

mikrooptoelektroniczny system przełączania sygnału dla fotoniki i telekomunikacji 

• projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG.02.03.03-00-013/08 pt. Budowa nowoczesnej 

aplikacji ICT do wsparcia badań naukowych  w dziedzinie innowacyjnych metod diagnostyki 

i leczenia chorób cywilizacyjnych) 

• praca badawcza nr RMN 999/2011 pt. Metoda fuzji danych sensorycznych z wykorzystaniem 

modeli semantycznych oraz metod sztucznej inteligencji. 

W grudniu 2011 r. rozpoczęliśmy realizację dwóch projektów badawczych finansowanych przez 

Centrum Badań i Rozwoju. Pozyskane nowe projekty to:  

1) projekt rozwojowy (nr O ROB 0001 01/ID 1/3) pt. Opracowanie nowoczesnych stanowisk 

szkoleniowych zwiększających skuteczność działań ratowników KSRG; 

2) projekt naukowy (nr O ROB 0021 01/ID 21/2) pt. Nowoczesne technologie dla/w procesie karnym  

i ich wykorzystanie – aspekty techniczne, kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne. 

W 2011 roku pracownicy naukowi Instytutu Systemów Informatycznych wydali wiele publikacji,  

wśród nich: 4 artykuły zamieszczone w czasopismach wyróżnionych w JCR, 44 artykuły 

zamieszczone w czasopiśmie recenzowanym wymienionym w wykazie MNiSW, 2 monografie  

i 24 rozdziały w monografiach. Zgodnie z kalendarzem wydawniczym, opublikowaliśmy dwa kolejne 
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numery Biuletynu Instytutu Systemów Informatycznych. Nasz Biuletyn jest recenzowanym 

czasopismem naukowym, punktowanym, indeksowanym w BazTech i Index Copernicus. 

W minionym roku Instytut Systemów Informatycznych był organizatorem XVIII Warsztatów 

Naukowych Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej (PTSK) w Zakopanem, 26-28 września 

2011 r., oraz uczestniczył w zorganizowaniu kilku innych konferencji naukowych, takich jak:  

o XVII Forum Teleinformatyki, Warszawa, 22-23 września 2011 r. 

o XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOMILITARIS 2011, pt. „Ochrona 

ludności przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”, Zakopane, 13-16 września 2011 r. 

o International Cryptologic Conference ”Recent Advances in Cryptology and National 

Telecommunication Security Systems”, WAT, Warszawa, 25 maja 2011 r. 

o Konferencja Naukowa z okazji jubileuszu 60-lecia WAT „Wiedza – Ambicja – Technologia”, 

Warszawa, 25-26 października 2011 r. 

Od kilku lat Instytut Systemów Informatycznych wspólnie z Katedrą Systemów Informacyjnych 

Zarządzania (Wydział Zarządzania UW) i Katedrą Informatyki Gospodarczej (Kolegium Analiz 

Ekonomicznych SGH) prowadzi Ogólnopolskie Seminarium Międzyuczelniane pt. „Problemy 

badawcze i projektowe informatyzacji państwa”. Kierownikiem organizacyjnym i naukowym tego 

seminarium jest B. Szafrański.  

W 2011 r., podobnie jak w latach ubiegłych, studenckie zespoły naukowo-badawcze z WCY WAT 

brały udział w międzynarodowych konkursach informatycznych, targach i wystawach wynalazków,  

gdzie zaprezentowały swoje projekty. Największym sukcesem było zdobycie specjalnej nagrody TIA 

(Taiwan Invention Association) na VII Międzynarodowych Targach Wynalazków SIIF w Seulu, za 

projekt „BodyGUARD – fuzja danych sensorycznych w monitoringu i identyfikacji schorzeń 

metabolicznych”. Współtwórcą nagrodzonego projektu jest M. Chmielewski – pracownik Instytutu 

Systemów Informatycznych. Wielką satysfakcją zakończył się udział studentów WCY w największym 

międzynarodowym konkursie technologicznym Imagine Cup. W 2011 r. nasze zespoły − Farsighters  

i Eradicators, pod opieką naukową R. Kasprzyka, zakwalifikowały się do grona najlepszych drużyn  

w Polsce w kategorii Projektowanie Oprogramowania, a zespół WCY_TEAM, pod opieką mentora 

T. Tarnawskiego, zajął miejsce w ścisłej czołówce światowych finałów tego konkursu, w kategorii 

Projektowanie Systemów Wbudowanych.  

W 2011 r. obchodziliśmy jubileusz 60-lecia Wojskowej Akademii Technicznej. Z tej okazji  

za działalność dydaktyczną, naukową i wychowawczą wielu pracowników naszego Instytutu zostało 

wyróżnionych w szczególny sposób:  

1) za osiągnięcia naukowe, wyróżnienie indywidualną Nagrodą Rektorską otrzymali: M. Chudy, 

P. Kosiuczenko, A. Walczak;  

2) za wybitne osiągnięcia w rozwijaniu studenckiego ruchu naukowego w roku akademickim 

2010/2011, wyróżnienie zespołowe Nagrodą Rektorską otrzymali: M. Chmielewski, R. Kasprzyk  

i T. Tarnawski;  

3) podczas obchodów Święta Edukacji Narodowej rektor-komendant WAT nadał tytuł „Zasłużony 

nauczyciel akademicki WAT” M. Kiedrowiczowi i J. Koszeli;  

4) podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego 2011/2012 dziekan Wydziału Cybernetyki 

WAT wręczył T. Nowickiemu medal „Zasłużony dla Wydziału Cybernetyki WAT”.  
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Uroczystości związane z obchodami Dnia Wojska były okazją do wręczenia kadrze  

i pracownikom cywilnym WAT resortowych medali. Za wzorową służbę lub pracę w Wojsku Polskim, 

medale „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” otrzymali: 

• medal złoty – W. Kulas 

• medale srebrne – J. Koszela, D. Pierzchała i J. Rulka 

• medale brązowe – M. Chmielewski i R. Kasprzyk. 

W uznaniu zasług w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności RP, medale  

„Za Zasługi dla Obronności Kraju” otrzymali: 

• medale złote – M. Kiedrowicz, Z. Tarapata i R. Wantoch-Rekowski 

• medal srebrny – G. Bliźniuk 

• medal brązowy – J. Wiśniewska. 

Na wyższe stopnie oficerskie awansowali: 

• do stopnia pułkownika – D. Pierzchała, J. Rulka  

• do stopnia podpułkownika – J. Koszela 

• do stopnia majora – M. Chmielewski. 

W 2011 r. w Instytucie Systemów Informatycznych wypromowano 46 inżynierów i 102 magistrów. 

Dr hab. P. Kosiuczenko otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego WAT.  

Dr hab. inż. A. Walczak otrzymał nominację profesorską w Belwederze. 

 

1.2. Biuro Dyrektora Instytutu 

Dyrektor 
prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk, profesor zwyczajny 
tel. (22) 683 95 04 
e-mail: aameljanczyk@wat.edu.pl 

 

 

Z-cy dyrektora 
dr inż. Zbigniew Tarapata, adiunkt n-d 
tel. (22) 683 73 38 
e-mail: zbigniew.tarapata@wat.edu.pl 
 

dr inż. Jerzy Stanik, adiunkt n-d 
tel. (22) 683 73 38 
e-mail: jerzy.stanik@wat.edu.pl 
 
 

Zespół administracyjno-techniczny 
Bogumiła Fronczak, samodzielny referent  techniczny 
tel. (22) 683 95 04, (22) 683 73 38 
fax (22) 683 78 58 
e-mail: sekretariat.isi@wat.edu.pl 
e-mail: bogumila.fronczak@wat.edu.pl 
 
Barbara Fedyna, samodzielny referent administracyjny 
tel. (22) 683 70 18 
e-mail: biuletynisi@wat.edu.pl 
e-mail: barbara.fedyna@wat.edu.pl 
 
Agnieszka Kacprzak, starszy referent administracyjny 
tel. (22) 683 74 08 
e-mail: agnieszka.kacprzak@wat.edu.pl 

Jan Staruch, starszy technik 
tel. (22) 683 70 18 
e-mail: jan.staruch@wat.edu.pl 



....................... Podstawowe informacje o Instytucie ........................ 

.................................................................... 6 

1.3. Organizacja Instytutu 
Instytut Systemów Informatycznych tworzy pięć zakładów: 

1. Zakład Inżynierii Oprogramowania, 

2. Zakład Metodyk i Narzędzi Informatyki, 

3. Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji, 

4. Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania, 

5. Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia (powstał w V 2011). 

 
1.3.1. Zakład Inżynierii Oprogramowania 
Kierownik zakładu 
(od 1 X 2011 r.) dr inż. Maciej Kiedrowicz, adiunkt n-d 
tel. (22) 683 72 93 
e-mail: maciej.kiedrowicz@wat.edu.pl 

(do 30 IX 2011 r.)  
dr inż. Tomasz Tarnawski, adiunkt n-d 
 

 
Do podstawowych zadań zakładu należy prowadzenie dydaktyki i prac naukowo-badawczych  

w zakresie podstaw informatyki ze szczególnym uwzględnieniem podstaw programowania, systemów 

operacyjnych i sieci komputerowych, a także podstaw baz danych.  

Merytorycznie zakład odpowiada za prawie trzydzieści przedmiotów prowadzonych na wszystkich 

rodzajach studiów na Wydziale Cybernetyki WAT i poza nim. W skład zakładu wchodzą wysokiej klasy 

specjaliści z zakresu: 

• algorytmiki  

• technik programowania 

• systemów baz danych  

• systemów operacyjnych  

• przetwarzania rozproszonego  

• symulacji komputerowej 

• bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych  

• wspomagania decyzji  

• informatycznych technologii dla Internetu  

• oprogramowania infrastruktury dla e-biznesu.  

Prowadzą oni w tym zakresie zajęcia dydaktyczne, aktywną działalność naukowo-badawczą,  

jak również prace w biznesie informatycznym, gdzie są cenionymi fachowcami. 

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół następujących zagadnień: 

• języki i techniki programowania (strukturalnego, obiektowego, współbieżnego) 

•  systemy baz danych (obiektowe, temporalne, rozproszone)  

• mechanizmy systemów w serwerach danych  

• techniki komunikacji i rozdziału obciążenia w systemach rozproszonych  

• metody badania jakości programów współbieżnych 

• konstrukcje oprogramowania systemowego  

• technologie sieci rozległych i sieci Internet  

• projektowanie i integracja systemów rozproszonych  

• projektowanie i eksploatacja systemów mobilnych  

• projektowanie i eksploatacja systemów pracy grupowej i automatyzacji procesów biznesowych 
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• technologia elektronicznej wymiany danych i dokumentów elektronicznych 

• polityka ochrony danych w systemach informatycznych  

• systemy wspomagania decyzji 

• sieci semantyczne i sztuczna inteligencja. 
Przedstawiona tematyka znajduje swoje odzwierciedlenie w pracach doktorskich, artykułach  

w prasie fachowej, referatach na naukowych konferencjach krajowych i między- 

narodowych, a także w postaci monografii. Pracownicy zakładu uczestniczą ponadto w seminariach 

Instytutu Systemów Informatycznych. Współpracują z Instytutem Podstaw Informatyki Polskiej 

Akademii Nauk, gdzie biorą czynny udział w seminariach IPI PAN.  
 
Pracownicy etatowi: 

prof. dr hab. inż. Andrzej Walczak, profesor zw. WAT 
dr hab. inż. Kazimierz Worwa, profesor nadzw. WAT 
dr inż. Grzegorz Bliźniuk, adiunkt n-d 
dr inż. Maciej Kiedrowicz, adiunkt n-d 
dr inż. Piotr Marciniak, asystent n-d 
dr inż. Marek Nowak, adiunkt n-d 
dr inż. Zbigniew Wesołowski, adiunkt n-d 
dr Irena Skórska, starszy wykładowca d 
mgr inż. Andrzej Gaj, asystent n-d, 1/2 
mgr inż. Piotr Kędzierski, asystent n-d, 1/2 

mgr inż. Paweł Moszczyński, asystent n-d 
mgr inż. Marcin Pery, asystent n-d, 1/4 
mgr inż. Joanna Wiśniewska, asystent n-d 
mgr inż. Sławomir Wysocki, wykładowca, 1/2 
 
(do 28.02.2011 r.)  
mgr inż. Michał Sawicki, asystent n-d, 1/2 
 
(do 30.09.2011 r.) 
dr inż. Tomasz Tarnawski, adiunkt n-d 

 
Liczba doktorantów, których opiekunami naukowymi są pracownicy zakładu: 9. 

 
 
 
1.3.2. Zakład Metodyk i Narzędzi Informatyki  
Kierownik zakładu 
dr inż. Wojciech Kulas, adiunkt n-d 
tel. (22) 683 91 71 
e-mail: wojciech.kulas@wat.edu.pl 

Do podstawowych zadań zakładu należy prowadzenie dydaktyki i prac naukowo-badawczych  

z zakresu inżynierii systemów informatycznych. Merytorycznie zakład odpowiada za kilkanaście 

przedmiotów prowadzonych na wszystkich rodzajach studiów na Wydziale Cybernetyki WAT i poza 

nim. Pracownicy ZMiNI to wysokiej klasy specjaliści z zakresu: 

• zarządzania projektami 

• zapewniania jakości systemów informatycznych 

• oceny ryzyka przedsięwzięć informatycznych 

• kosztorysowania prac projektowych 

• inżynierii systemów informatycznych 

• technik programowania 

• baz danych i informatycznych technologii dla Internetu. 

W podanym zakresie prowadzą zajęcia dydaktyczne oraz aktywną działalność naukowo- 

-badawczą. Realizują również prace w zakresie wdrożeń systemów informatycznych oraz doradztwa  

i konsultingu. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół następujących zagadnień: 

• inżynieria systemów informatycznych  



....................... Podstawowe informacje o Instytucie ........................ 

.................................................................... 8 

• projektowanie systemów współbieżnych i równoległych  

• projektowanie systemów rozproszonych  

• projektowanie systemów czasu rzeczywistego  

• weryfikacja, walidacja i testowanie oprogramowania  

• osiąganie i ocena wydajności oprogramowania  

• środowiska wspomagające proces wytwarzania systemów informatycznych  

• czynnik ludzki w procesie wytwarzania i eksploatacji systemów informatycznych  

• metodyki prowadzenia przedsięwzięć informatycznych  

• zarządzanie projektem i organizacja projektu  

• zarządzanie zmianami i konfiguracja oprogramowania  

• metody i narzędzia projektowania systemów informatycznych  

• modele niezawodnościowe oprogramowania  

• standardy i certyfikacja. 
 
Pracownicy etatowi: 
dr hab. inż. Bolesław Szafrański, prof. nadzw. WAT 
dr hab. Piotr Kosiuczenko, adiunkt n-d 
dr inż. Wiesław Barcikowski, adiunkt n-d 
dr inż. Marek Deutsch, st. wykładowca d, 1/2 
dr inż. Wojciech Kulas, adiunkt n-d 
dr inż. Stefan Rozmus, st. wykładowca d, 1/2 
mgr inż. Krzysztof Adamczyk, asystent n 
mgr Anna Cisło, asystent n 

mgr inż. Tomasz Gumowski, st. wykładowca d 
mgr inż. Tomasz Gzik, asystent n-d, 1/2 (od III 
2011 r.) 
mgr inż. Arkadiusz Kowalski, st. wykładowca d, 
1/2 
mgr inż. Adrian Marcinków, asystent n-d 
mgr inż. Jarosław Napiórkowski, asystent n-d, 
1/2 
mgr inż. Robert Waszkowski, asystent n-d 
mgr inż. Jarosław Wójciński, asystent n-d, 1/2 

 

Liczba doktorantów, których opiekunami naukowymi są pracownicy zakładu: 7. 
 
 
1.3.3. Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji 
Kierownik zakładu 
dr inż. Marcin Mazurek, adiunkt n-d 
tel. (22) 683 74 08 
e-mail: marcin.mazurek@wat.edu.pl 

 

 

Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji realizuje zarówno zadania dydaktyczne,  

jak i naukowo-badawcze. Zakład prowadzi kształcenie studentów w następujących obszarach:  
• informatyczne wspomaganie decyzji 
• sztuczna inteligencja  
• metody optymalizacji   
• teoretyczne podstawy informatyki 
• teoria gier  
• badania operacyjne  
• efektywność systemów informatycznych 
• teoria grafów i sieci 
• niezawodność systemów informatycznych 
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• metody eksploracji danych. 
Pracownicy zakładu prowadzą badania naukowe w następujących obszarach:  

• modelowanie procesów decyzyjnych 

• modelowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji medycznych 

• budowa modeli symulacyjnych złożonych systemów (technicznych, informacyjnych, 

ekonomicznych, walki) 

• teoria gier 

• gry rozproszone 

• metody i narzędzia analizy decyzyjnej 

• metody optymalizacji wielkiej skali 

• optymalizacja dyskretnej 

• optymalizacja wielokryterialnej 

• metody rozpoznawania wzorców 

• metody pozyskiwania wiedzy i projektowania baz wiedzy 

• metody analizy i syntezy systemów informacji przestrzennej 

• metody i narzędzia analizy ryzyka 

• metody eksploracji danych 

• metody badań podobieństwa obiektów 

• metody tworzenia funkcji rankingowych 

• modelowanie pajęczynowe w procedurach eksploracji danych 

• hurtownie danych 

• analiza algorytmów 

• sieci neuronowe 

• informatyka kwantowa. 

Odzwierciedleniem wysokiej aktywności badawczej pracowników zakładu jest duża liczba publikacji 

oraz bogate portfolio projektów kierowanych przez pracowników zakładu. 

 

Pracownicy etatowi: 
prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk, profesor zw. WAT 
prof. dr hab. inż. Marian Chudy, profesor zw. 
dr hab. inż. Ryszard Antkiewicz, profesor nadzw. 
dr inż. Marcin Mazurek, adiunkt n-d 
dr inż. Leszek Puzio, asystent n 

dr inż. Zbigniew Tarapata, adiunkt n-d 
dr inż. Roman Wantoch-Rekowski, 
adiunkt n-d 
mgr inż. Michał Kapałka, asystent n-d 
mgr inż. Grażyna Szostek, asystent n 
 

 

Liczba doktorantów, których opiekunami naukowymi są pracownicy zakładu: 14. 
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1.3.4. Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania 

Kierownik zakładu 
dr Jarosław Olejniczak, adiunkt n-d 
tel. (22) 683 74 08 
e-mail: jolej@onet.pl 

 

 
Merytorycznie zakład odpowiada za prowadzenie przedmiotów z trzech grup tematycznych: 

• metody numeryczne w zastosowaniu w optymalizacji 

• metody analityczne stosowane w zarządzaniu 

• systemy informatyczne stosowane w zarządzaniu.  

W ramach pierwszej grupy tematycznej prowadzone są przedmioty obejmujące:  

• numeryczną algebrę liniową (stabilność i poprawność algorytmów numerycznych, metody 

faktoryzacji macierzy, rozwiązywanie układu równań liniowych) 

• optymalizację numeryczną (w ramach studiów doktoranckich). 

W ramach drugiej grupy tematycznej zakład koncentruje się na:  

• metodach harmonogramowania zadań w systemach zarządzania 

• metodach szacowania i zarządzania ryzykiem finansowym 

• hurtowniach danych i metodach data mining. 

Trzecia grupa tematyczna obejmuje przedmioty związane z informatycznymi systemami zarządzania, 

organizacją typu usługowego czy produkcyjnego (w ramach zajęć laboratoryjnych wykorzystywane 

jest oprogramowanie firm IFS, SAP i IDS Sheer). 

Prace naukowo-badawcze zakładu koncentrują się na następujących zagadnieniach: 

• opracowanie i implementacja algorytmów numerycznych do rozwiązywania zadań wielkiej skali  

– wynikiem tych prac są algorytmy konkurencyjne w stosunku do tych rozwijanych  

w przodujących ośrodkach naukowych zajmujących się optymalizacją 

• opracowanie efektywnych algorytmów heurystycznych i dokładnych do rozwiązywania zadań 

logistycznych, takich jak zadania harmonogramowania przy ograniczonych zasobach czy zadania 

transportowe klasy CVRPTW. 

Pracownicy etatowi: 
dr hab. inż. Tadeusz Nowicki, profesor nadzw. WAT 
dr inż. Tomasz Górski, adiunkt n-d 
dr inż. Romuald Hoffmann, adiunkt n-d 
dr Marek Jaszczuk, asystent n 
dr inż. Gustaw Konopacki, adiunkt n-d 

dr Jarosław Olejniczak, adiunkt n-d 
dr inż. Jerzy Stanik, adiunkt n-d 
dr inż. Wojciech Stecz, adiunkt n-d 
mgr inż. Paweł Cudek, asystent n 
mgr inż. Tomasz Protasowicki, asystent n-d 

 

Liczba doktorantów, których opiekunami naukowymi są pracownicy zakładu: 7. 
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1.3.5. Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia 

Kierownik zakładu 
płk dr inż. Jarosław Rulka, adiunkt n-d 
tel. (22)(683 92 64) 
e-mail: jaroslaw.rulka@wat.edu.pl 

 

 
 

Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia (ZSSiWD) jest nowo powołanym 

zakładem Instytutu Systemów Informatycznych, na podstawie Zarządzenia Rektora Wojskowej 

Akademii Technicznej z dnia 24 maja 2011 r. Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania 

Dowodzenia  realizuje zadania dydaktyczne i naukowo-badawcze. 

Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia prowadzi kształcenie w zakresie: 

• podstaw symulacji komputerowej 

• modelowania sytuacji konfliktowych i kryzysowych 

• modelowania i symulacji procesów oraz systemów walki 

• konstruowania wielorozdzielczych systemów symulacyjnych pola walki 

• metod projektowania systemów wspomagania dowodzenia 

• informatycznego wspomagania decyzji w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych 

• metod wizualizacji procesów walki 

• projektowania interfejsów użytkownika 

• innych przedmiotów specjalistycznych wojskowych. 

Pracownicy zakładu prowadzą badania naukowe w następujących obszarach: 

• modelowania sytuacji konfliktowych i kryzysowych 
• modelowania procesów decyzyjnych w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych 
•  budowy modeli symulacyjnych złożonych systemów (technicznych, informacyjnych, 

ekonomicznych, walki) 
• symulacji rozproszonej i interaktywnych gier rozproszonych 
• metod wspomagania dowodzenia 
• metod i narzędzi analizy decyzyjnej w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych 
• metod i narzędzi rozpoznawania wzorców w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych 
• budowy i rozwoju eksperckich systemów wspomagania decyzji 
• metod analizy i syntezy informacji przestrzennej. 

W ramach swoich kompetencji, pracownicy zakładu realizują również zadania: 
• wykonywanie ekspertyz na rzecz MON z zakresu systemów symulacyjnych 

i wspomagania dowodzenia 
• wykonywanie ekspertyz w zakresie wspomagania decyzji w zarządzaniu kryzysowym 
• współorganizacja specjalistycznych kursów MON oraz realizacja przedmiotów specjalistycznych 

na tych kursach 
• prowadzenie Laboratorium systemów wspomagania decyzji w sytuacjach kryzysowych 

i konfliktowych. 
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Pracownicy etatowi: 
dr hab. inż. Andrzej Najgebauer, profesor nadzw. WAT 
ppłk dr inż. Jarosław Koszela, adiunkt n-d 
płk dr inż. Dariusz Pierzchała, adiunkt n-d 
płk dr inż. Jarosław Rulka, adiunkt n-d 
mjr mgr inż. Mariusz Chmielewski, asystent n-d 
kpt. mgr inż. Rafał Kasprzyk, asystent n-d 
kpt. mgr inż. Tomasz Drozdowski, asystent n-d 

 

 

Liczba doktorantów, których opiekunami naukowymi są pracownicy zakładu: 3. 
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2. Pracownicy Instytutu 
 
2.1. Profesorowie zwyczajni 

 
Andrzej Ameljańczyk 
tel. (22) 683 95 04; 683 80 03 
aameljanczyk@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`73), Dr (`75), Hab. (`79), Prof. (`87) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji; 
Członek  Rady WCY; 
Dyrektor Instytutu Systemów Informatycznych; 
Opiekun naukowy sześciu doktorantów; 
W 2011 r. promotor jednej pracy magisterskiej; 
Udział w Komitecie Naukowym XXV Międzynarodowej 
Konferencji Naukowo-Technicznej EKOMILITARIS 2011,  
pt. „Ochrona ludności przed skutkami nadzwyczajnych 
zagrożeń”, Zakopane, 13-16 września 2011 r. 
[Edu10],[Edu44],[Edu46],[Edu75],[Edu77],[Edu93] 
[Pro2] 
[Mgr22] 
[Pub5],[Pub6],[Pub7],[Pub8],[Pub11],[Pub12],[Pub13],[Pub49], 
[Pub60],[Pub61],[Pub62] 
[Konf10],[Konf11],[Konf12],[Konf13] 

 ....................................................

 
 
Marian Chudy 
tel. (22) 683 90 60 
marian.chudy@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`68), Dr (`75), Hab. (`87), Prof. (`02) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji;  
Członek  Rady WCY; 
Członek zespołu badawczego WCY; 
Redaktor naczelny wydawnictw ISI; 
Opiekun naukowy jednego doktoranta; 
W 2011 r. promotor jednej pracy inżynierskiej; 
Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w roku akademickim 
2010/2011 wyróżniony przez rektora-komendanta WAT 
indywidualną Nagrodą Rektorską; 
Poza WAT członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej  
oraz członek Rady Naukowej IBS PAN. 
[Edu3],[Edu46],[Edu55],[Edu73],[Edu95],[Edu102] 
[Pro2] 
[Inż43] 
[Pub59] 

 ....................................................

 
 
Andrzej Walczak 
tel. (22) 683 94 29 
andrzej.walczak@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`79), Dr (`85), Hab. (`99), Prof. (`11) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Inżynierii Oprogramowania;  
Członek Rady WCY;  
Prodziekan WCY ds. naukowych;  
Opiekun naukowy czterech doktorantów; 
Z-ca redaktora naczelnego wydawnictw ISI; 
Poza WAT członek stowarzyszenia naukowego SPIE, członek 
założyciel Centrum Doskonałości: Nowe Materiały dla Fotoniki, 
członek Polskiego Towarzystwa Fotonicznego, członek grupy 
eksperckiej NCBiR; 
Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w roku akademickim 
2010/2011 wyróżniony przez rektora-komendanta WAT 
indywidualną Nagrodą Rektorską. 
[Edu50],[Edu96],[Edu97] 
[Pro2],[Pro6],[Pro7] 
[Pub56],[Pub78],[Pub79] 
[Konf7],[Konf9],[Konf11],[Konf38],[Konf39],[Konf40],[Konf41] 
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2.2.  Profesorowie nadzwyczajni 
 

 
 
Ryszard Antkiewicz 
tel. (22) 683 94 59 
ryszard.antkiewicz@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`84), Dr (`89), Hab. (`04) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji;  
Dziekan Wydziału Cybernetyki (kadencja 2008–2012); 
Przewodniczący Rady WCY;  
Członek Senatu WAT; 
Członek zespołu badawczego WCY; 
Opiekun naukowy siedmiu doktorantów; 
Udział w Komitecie Naukowym XVIII Warsztatów PTSK, 
Zakopane, 26-28 września 2011 r.; 
Udział w Komitecie Organizacyjnym International Cryptologic 
Conference Recent Advances in Cryptology and National 
Telecommunication Security Systems, WAT, Warszawa, 25 maja 
2011 r. 
[Edu15],[Edu16],[Edu90],[Edu96] 
[Pro2],[Pro7],[Pro8],[Pro9],[Pro10] 
[Pub1],[Pub33] 
[Konf6],[Konf13],[Konf14],[Konf15],[Konf16],[Konf17],[Konf18], 
[Konf42] 
....................................................

 
 
Piotr Kosiuczenko 
tel. (22) 683 71 28 
piotr.kosiuczenko@wat.edu.pl 

Mgr (`90), Dr (`95), Hab.(`10) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Metodyk i Narzędzi Informatyki; 
Kierownik seminariów w ISI; 
Opiekun naukowy jednego doktoranta; 
W 2011 r. promotor jednej pracy magisterskiej i jednej 
inżynierskiej; 
Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w roku akademickim 
2010/ 2011 wyróżniony przez rektora-komendanta WAT 
indywidualną Nagrodą Rektorską. 
[Edu4],[Edu31],[Edu55] 
[Pro7] 
[Mgr3] 
[Inż38] 
[Konf51],[Konf52] 

 ....................................................

 
 
Andrzej Najgebauer 
tel. (22) 683 94 59 
andrzej.najgebauer@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`81), Dr (`88), Hab. (`99) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia;  
Prorektor WAT i członek Senatu WAT;  
Członek Rady WCY; 
Polski przedstawiciel w panelu NATO/RTA; 
Opiekun naukowy trzech doktorantów;   
W 2011 r. promotor jednej pracy magisterskiej; 
Udział w Komitetach Organizacyjnych dwóch konferencji: 
1) International Cryptologic Conference Recent Advances in 
Cryptology and National Telecommunication Security Systems, 
WAT, Warszawa, 25 maja 2011 r.; 
2) Konferencji Naukowej z okazji jubileuszu 60-lecia WAT 
„Wiedza – Ambicja – Technologia, Warszawa, 
25-26 października 2011 r. 
[Edu33],[Edu34],[Edu48],[Edu55],[Edu67],[Edu69],[Edu98], 
[Edu99],[Edu100] 
[Pro7],[Pro8],[Pro9],[Pro10] 
[Mgr30] 
[Pub1],[Pub3],[Pub32],[Pub33]  
[Konf6],[Konf13],[Konf14],[Konf15],[Konf16],[Konf17],[Konf18] 
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Tadeusz Nowicki 
tel. (22) 6837118 
tadeusz.nowicki@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`80), Dr (`84), Hab. (`92) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania;  
Członek Rady WCY;  
Członek Rady Wydawniczej WAT; 
Kierownik seminariów w ISI; 
Opiekun naukowy siedmiu doktorantów; 
W 2011 r. promotor sześciu prac magisterskich; 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XVIII Warsztatów 
Naukowych Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej 
(PTSK), Zakopane, 26-28 września 2011 r.; 
W 2011 r. wyróżniony medalem „Zasłużony dla Wydziału 
Cybernetyki WAT”; 
Poza WAT – ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej,   
wiceprezes PTSK, członek PTBOiS oraz International Federation 
of Operations Research Societies. 
[Edu17],[Edu37],[Edu38],[Edu41],[Edu55],[Edu92],[Edu94], 
[Edu96] 
[Pro1] 
[Mgr5],[Mgr14],[Mgr33],[Mgr47],[Mgr65],[Mgr83] 
[Pub29],[Pub30],[Pub31],[Pub54],[Pub77] 
[Konf8],[Konf10],[Konf13],[Konf31],[Konf50],[Konf54] 
....................................................

 
 
Bolesław Szafrański 
tel. (22) 683 73 05 
boleslaw.szafranski@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`71), Dr (`79), Hab. (`87) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Metodyk i Narzędzi Informatyki;  
Członek Rady WCY; 
Opiekun naukowy sześciu doktorantów; 
W 2011 r. promotor jednej pracy inżynierskiej; 
Przewodniczący Rady Programowej XVII Forum Teleinformatyki, 
Warszawa, 22-23 września 2011 r.; 
Poza WAT – wiceprezes dużej firmy informatycznej.  
[Edu55],[Edu59],[Edu96],[Edu101] 
[Inż14] 
[Pub75] 
[Konf29],[Konf34],[Konf35],[Konf36],[Konf55] 
....................................................

 
 
Kazimierz Worwa 
tel. (22) 683 73 05 
kazimierz.worwa@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`78), Dr (`84), Hab. (`05) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Inżynierii Oprogramowania; 
Członek Rady WCY;  
Opiekun naukowy pięciu doktorantów; 
W 2011 r. promotor dziewięciu prac magisterskich i pięciu 
inżynierskich. 
[Edu2],[Edu6],[Edu18],[Edu55],[Edu91],[Edu103] 
[Mgr36],[Mgr50],[Mgr57],[Mgr61],[Mgr70],[Mgr81],[Mgr84], 
[Mgr86],[Mgr90] 
[Inż20],[Inż30],[Inż35],[Inż36],[Inż40],[Inż44] 
[Pub42],[Pub43],[Pub44],[Pub45],[Pub46],[Pub47],[Pub48], 
[Pub57],[Pub58] 
[Konf13],[Konf25],[Konf31] 
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Wiesław Barcikowski 
tel. (22) 683 71 18 
wieslaw.barcikowski@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`80), Dr (`97) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Metodyk i Narzędzi Informatyki;  
W 2011 r. promotor dziewięciu prac magisterskich. 
[Edu55],[Edu56],[Edu61] 
[Mgr27],[Mgr38],[Mgr39],[Mgr41],[Mgr44],[Mgr48],[Mgr56], 
[Mgr66],[Mgr68] 
[Konf19],[Konf20] 

.................................................... 

 
 
Grzegorz Bliźniuk 
tel. (22) 683 73 41 
grzegorz.blizniuk@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`92), Dr (`00) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny; 
Zakład Inżynierii Oprogramowania; 
W 2011 r. promotor jednej pracy magisterskiej i pięciu 
inżynierskich; 
W 2011 r. otrzymał srebrny medal „Za Zasługi dla Obronności 
Kraju”. 
[Edu29],[Edu55] 
[Mgr72] 
[Inż4],[Inż5],[Inż6],[Inż7],[Inż28] 
[Pub10],[Pub11],[Pub12],[Pub13],[Pub63],[Pub64],[Pub65] 
[Konf21],[Konf22] 
 
....................................................

 
 
Tomasz Górski 
tel. (22) 683 72 93 
tomasz.gorski@rightsolution.pl 

Mgr inż. (`97), Dr (`00) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Inżynierii Systemów Zarządzania; 
W 2011 r. promotor pięciu prac magisterskich i dwóch 
inżynierskich. 
[Edu28],[Edu55],[Edu85] 
[Mgr12],[Mgr23],[Mgr51],[Mgr63],[Mgr64],[Mgr69] 
[Inż15],[Inż31] 
[Pub15],[Pub16],[Pub17],[Pub18],[Pub66],[Pub67],[Pub68], 
[Pub69],[Pub70],[Pub74] 
[Konf10],[Konf24],[Konf25],[Konf45],[Konf46] 
....................................................

 
 
Romuald Hoffmann 
tel. (22) 683 72 84 
rhoffmann@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`86), Dr (`90) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania; 
W 2011 r. promotor jednej pracy inżynierskiej; 
Poza WAT, dyrektor Departamentu Informatyki  
i Telekomunikacji w MON. 
[Edu19],[Edu25],[Edu45],[Edu55],[Edu63],[Edu64] 
[Inż26] 

 ...................................................

 
 
Gustaw Konopacki 
tel. (22) 683 94 73 
gustaw.konopacki@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`69), Dr (`82) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania; 
W 2011 r. promotor czterech prac magisterskich i dwóch 
inżynierskich. 
[Edu14],[Edu43],[Edu55],[Edu78] 
[Mgr19],[Mgr35],[Mgr46],[Mgr95] 
[Inż13],[Inż32] 
[Pub22],[Pub53] 
[Konf31],[Konf50] 



................................ Pracownicy Instytutu ............................. 

 
 
Jarosław Koszela 
tel. (22) 683 72 93 
jaroslaw.koszela@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`95), Dr (`07) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia; 
Członek zespołu badawczego WCY; 
W 2011 r. promotor jedenastu prac magisterskich i dwóch 
inżynierskich; 
Udział w Komitecie Organizacyjnym XVIII Warsztatów 
Naukowych PTSK, Zakopane, 26-28 września 2011 r.; 
W 2011 r. awansował do stopnia podpułkownika, otrzymał 
srebrny medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz tytuł 
„Zasłużony nauczyciel akademicki WAT”.  
[Edu1],[Edu11],[Edu13],[Edu55],[Edu59],[Edu82],[Edu84] 
[Pro2],[Pro7],[Pro8],[Pro9],[Pro11],[Pro12] 
[Mgr1],[Mgr13],[Mgr16],[Mgr24],[Mgr31],[Mgr42],[Mgr60],[Mgr98],
[Mgr99],[Mgr101],[Mgr102] 
[Inż16],[Inż22] 
[Pub23],[Pub24],[Pub25],[Pub65] 
[Konf6],[Konf10],[Konf13],[Konf15],[Konf21],[Konf28],[Konf32] 

 ...................................................

 
 
Maciej Kiedrowicz 
tel. (22) 683 72 93 
maciej.kiedrowicz@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`87), Dr (`99) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Od 1 X 2011 r. kierownik Zakładu Inżynierii Oprogramowania; 
Opiekun jednego studenta indywidualnego; 
W 2011 r. promotor trzech prac magisterskich i trzech 
inżynierskich; 
W 2011 r. otrzymał złoty medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” 
oraz tytuł „Zasłużony nauczyciel akademicki WAT”. 
[Edu11],[Edu21],[Edu22],[Edu26],[Edu55],[Edu59],[Edu82] 
[Pro12] 
[Mgr11],[Mgr67],[Mgr73] 
[Inż11],[Inż19],[Inż42] 
[Pub21],[Pub50],[Pub71],[Pub72] 
[Konf21],[Konf28],[Konf29],[Konf30],[Konf49] 

...................................................

 
 
Wojciech Kulas 
tel. (22) 683 93 54 
wojciech.kulas@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`86), Dr (`01) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Kierownik Zakładu Metodyk i Narzędzi Informatyki;  
Członek zespołu badawczego WCY; 
Opiekun jednego studenta indywidualnego; 
W 2011 r. promotor dwóch prac magisterskich i dwóch 
inżynierskich; 
Udział w Komitecie Organizacyjnym XVIII Warsztatów 
Naukowych Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej 
(PTSK), Zakopane, 26-28 września 2011 r.; 
W 2011 r. otrzymał złoty medal „Siły Zbrojne w Służbie 
Ojczyzny”. 
[Edu36],[Edu40],[Edu55],[Edu79],[Edu88] 
[Pro2],[Pro8],[Pro9],[Pro10],[Pro11] 
[Mgr29],[Mgr78] 
[Inż37],[Inż39] 
[Konf13],[Konf44] 
....................................................

 
 
Marcin Mazurek 
tel. (22) 683 74 08 
marcin.mazurek@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`00), Dr (`08) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny; 
Kierownik Zakładu Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji; 
W 2011 r. promotor jednej pracy magisterskiej. 
[Edu32],[Edu34],[Edu55],[Edu90] 
[Mgr32] 
[Pub73] 
[Konf10],[Konf21],[Konf33],[Konf53] 

.......................................................................... 17



................................ Pracownicy Instytutu ............................. 

 
 
Marek Nowak 
tel. (22) 683 71 28 
marek.nowak@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`96), Dr (`05) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Inżynierii Oprogramowania; 
W 2011 r. promotor czterech prac magisterskich i jednej 
inżynierskiej. 
[Edu42],[Edu52],[Edu55] 
[Mgr8],[Mgr34],[Mgr52],[Mgr58] 
[Inż46] 
 

...................................................

 
 
Jarosław Olejniczak 
tel. (22) 683 74 08 
jolej@onet.pl 

Mgr (`96), Dr (`01) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Kierownik Zakładu Informatycznych Systemów Zarządzania; 
W 2011 r. promotor jednej pracy inżynierskiej. 
[Edu20],[Edu33],[Edu55],[Edu62],[Edu69] 
[Inż18] 

 ....................................................

 
 
Dariusz Pierzchała 
tel. (22) 683 93 38 
dariusz.pierzchala@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`97), Dr (`02) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny; 
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia; 
Zastępca dziekana WCY;  
Członek Rady WCY;  
Członek zespołu badawczego WCY; 
Opiekun naukowy dwóch studentów indywidualnych; 
W 2011 r. promotor czterech prac magisterskich i dwóch 
inżynierskich; 
Udział w Komitecie Organizacyjnym International Cryptologic 
Conference Recent Advances in Cryptology and National Telecom-
munication Security Systems, WAT, Warszawa, 25 maja 2011 r. 
W 2011 r. awansował do stopnia pułkownika i otrzymał srebrny 
medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”; 
Członek PTSK. 
[Edu31],[Edu48],[Edu49],[Edu55] 
[Pro2],[Pro3],[Pro8],[Pro9],[Pro10] 
[Mgr25],[Mgr49],[Mgr75],[Mgr85] 
[Inż12],[Inż41] 
[Pub3],[Pub4],[Pub32],[Pub33] 
[Konf6],[Konf13],[Konf14],[Konf15],[Konf16],[Konf17],[Konf18] 

....................................................

 
 
Jarosław Rulka 
tel. (22) 683 92 64 
jaroslaw.rulka@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`97), Dr (`02) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Od V 2011 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Systemów 
Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia;  
Członek Rady WCY;  
Członek zespołu badawczego WCY; 
W 2011 r. promotor sześciu prac magisterskich i dwóch 
inżynierskich; 
W 2011 r. awansował do stopnia pułkownika i otrzymał srebrny 
medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”; 
Członek PTSK. 
[Edu34],[Edu48],[Edu55],[Edu77] 
[Pro2],[Pro8],[Pro9],[Pro10] 
[Mgr43],[Mgr54],[Mgr55],[Mgr62],[Mgr71],[Mgr88] 
[Inż1],[Inż24] 
[Pub1] 
[Konf6],[Konf13],[Konf15] ],[Konf18] 
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Jerzy Stanik 
tel. (22) 683 73 38;  
      (22) 683 73 05 
jerzy.stanik@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`78), Dr (`86) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania; 
Zastępca dyrektora Instytutu Systemów Informatycznych; 
W 2011 r. promotor siedmiu prac magisterskich i czterech 
inżynierskich. 
[Edu9],[Edu12],[Edu30],[Edu54],[Edu55],[Edu68],[Edu81], 
[Edu86],[Edu87],[Edu88] 
[Mgr6],[Mgr17],[Mgr40],[Mgr45],[Mgr53],[Mgr76],[Mgr79] 
[Inż3],[Inż10],[Inż25],[Inż33] 
[Pro12] 
[Pub15],[Pub16],[Pub74] 
[Konf21],[Konf25] 

 ...................................................

 
 
Wojciech Stecz 
tel. (22) 683 71 28 
wojciech.stecz@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`97), Dr (`04) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania. 
[Edu65],[Edu89] 
[Pub55] 
 

...................................................

 
 
Zbigniew Tarapata 
tel. (22) 683 73 38 
zbigniew.tarapata@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`95), Dr (`98) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji; 
Zastępca dyrektora Instytutu Systemów Informatycznych; 
Członek Rady WCY;  
Członek zespołu badawczego WCY; 
Sekretarz naukowy zespołu redakcyjnego wydawnictw ISI; 
Opiekun naukowy dwóch studentów indywidualnych; 
W 2011 r. promotor jednej pracy magisterskiej i jednej 
inżynierskiej; 
W 2011 r. otrzymał złoty medal „Za Zasługi dla Obronności 
Kraju”; 
Poza WAT − członek PTSK, PTBOiS, European Association for 
Theoretical Computer Science oraz Military Operations Research 
Society. 
[Edu5],[Edu39],[Edu42],[Edu55],[Edu70],[Edu74],[Edu83] 
[Pro2],[Pro8],[Pro9],[Pro10] 
[Mgr97] 
[Inż2] 
[Pub1],[Pub9],[Pub34],[Pub35],[Pub36],[Pub37],[Pub51] 
[Konf6],[Konf13],[Konf15],[Konf16],[Konf18],[Konf37] 

..................................................

 
 
Tomasz Tarnawski 
tel. (22) 683 73 55 
tomasz.tarnawski@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`00), Dr (`06) 
Do 30 IX 2011 r. pracownik naukowo-dydaktyczny ZIO;  
Członek zespołu badawczego WCY; 
Opiekun naukowy Koła Zainteresowań Cybernetycznych; 
W 2011 r. promotor trzech prac magisterskich i czterech 
inżynierskich; 
W 2011 r. wyróżniony zespołową Nagrodą Rektorską za wybitne 
osiągnięcia w rozwijaniu studenckiego ruchu naukowego.  
[Edu55] 
[Pro1] 
[Mgr80],[Mgr82],[Mgr87] 
[Inż17],[Inż27],[Inż29],[Inż34] 
[Konf13],[Konf44] 

.......................................................................... 19
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Roman Wantoch-Rekowski 
tel. (22) 683 98 57 
rrekowski@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`92), Dr (`98) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji;  
Pełnomocnik Dziekana WCY ds. informatyzacji; 
Członek zespołu badawczego WCY; 
W 2011 r. promotor trzech prac magisterskich i dwóch 
inżynierskich; 
W 2011 r. otrzymał złoty medal „Za Zasługi dla Obronności 
Kraju”. 
[Edu55],[Edu57],[Edu62] 
[Pro2],[Pro8],[Pro9] 
[Mgr77],[Mgr92],[Mgr96] 
[Inż9],[Inż21] 
[Pub1],[Pub38] 
[Konf6],[Konf13],[Konf15] 

...................................................

 
 
Zbigniew Wesołowski 
tel. (22) 683 71 28 
zbigniew.wesolowski@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`81), Dr (`01) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Inżynierii Oprogramowania; 
W 2011 r. promotor dwóch prac magisterskich. 
[Edu55],[Edu80] 
[Mgr2],[Mgr37] 
[Pub39] 
[Konf56] 
 
 
 
 
 
 

2.4. Asystenci 
 
 

 
 
Mariusz Chmielewski 
tel. (22) 683 73 55 
mariusz.chmielewski@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`04) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Decyzji; 
Członek zespołu badawczego WCY; 
W 2011 r. awansował do stopnia majora, odznaczony brązowym 
medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz  wyróżniony 
zespołową Nagrodą Rektorską za wybitne osiągnięcia  
w rozwijaniu studenckiego ruchu naukowego w roku akademic-
kim 2010/2011; 
Zdobywca zespołowej nagrody specjalnej TIA (Taiwan Invention 
Association) na VII Międzynarodowych Targach Wynalazków 
SIIF w Seulu, w grudniu 2011 r. 
[Edu51],[Edu72],[Edu73] 
[Pro7],[Pro8],[Pro9],[Pro10],[Pro11] 
[Pub2],[Pub52] 
[Konf13],[Konf18],[Konf23],[Konf43],[Konf44] 

...................................................

 
 
Tomasz Drozdowski 
tel. (22) 683 94 73 
tomasz.drozdowski@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`04) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny; 
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Decyzji; 
Udział w Komitecie Organizacyjnym XVIII Warsztatów 
Naukowych Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej 
(PTSK), Zakopane, 26-28 września 2011 r. 
[Edu70] 
[Pro8] 
[Konf13] 
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Andrzej Gaj 
tel. (22) 683 74 10 
andrzej.gaj@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`93) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny (1/2); 
Zakład Inżynierii Oprogramowania. 
[Edu50] 
[Pro7] 
 

...................................................

 
 
Tomasz Gzik 
tel. (22) 683 74 10 
tomasz.gzik@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`07) 
Od III 2011 r. pracownik naukowo-dydaktyczny (1/2); 
Zakład Metodyk i Narzędzi Informatyki. 
[Edu66],[Edu84] 
[Pub65] 
[Konf21] 

...................................................

 
 
Michał Kapałka 
tel. (22) 683 94 73 
michal.kapalka@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`08) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny; 
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji. 
[Edu17],[Edu31],[Edu39],[Edu48],[Edu74] 
[Pro4] 
[Pub19] 
[Konf13],[Konf26] 

...................................................

 
 
Rafał Kasprzyk 
tel. (22) 683 73 55 
rafal.kasprzyk@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`05) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny; 
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Decyzji; 
Członek zespołu badawczego WCY; 
Opiekun naukowy jednego studenta indywidualnego; 
W 2011 r. odznaczony brązowym medalem „Siły Zbrojne  
w Służbie Ojczyzny” oraz  wyróżniony zespołową Nagrodą 
Rektorską za wybitne osiągnięcia w rozwijaniu studenckiego 
ruchu naukowego w roku akademickim 2010/2011. 
[Edu8],[Edu29],[Edu74] 
[Pro3],[Pro8],[Pro9],[Pro10] 
[Pub3],[Pub9],[Pub20],[Pub32],[Pub33]  
[Konf14],[Konf18],[Konf27],[Konf47] 
...................................................

 
 
Piotr Kędzierski 
tel. (22) 683 73 55 
piotr.kedzierski@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`08) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny; 
Zakład Inżynierii Oprogramowania. 
[Edu59] 
[Pro7] 
[Konf48] 
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Adrian Marcinków 
tel. (22) 683 74 10 
amarcinkow@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`08) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny; 
Zakład Metodyk i Narzędzi Informatyki. 
[Edu24],[Edu29],[Edu42],[Edu52],[Edu80] 

...................................................

 
 
Piotr Marciniak 
tel. (22) 683 94 73 
pmarciniak@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`98), Dr (`05) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Inżynierii Oprogramowania; 
W 2011 r. promotor jednej pracy magisterskiej. 
[Edu47],[Edu55],[Edu71] 
[Pro6],[Pro7] 
[Mgr94] 

...................................................

 
 
Paweł Moszczyński 
tel. (22) 683 94 73 
pawel.moszczynski@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`08) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Inżynierii Oprogramowania. 
[Edu2],[Edu35],[Edu46],[Edu50] 
[Pro6] 
[Konf7] 

...................................................

 
 
Jarosław Napiórkowski 
tel. (22) 683 74 10 
jaroslaw.napiorkowski@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`99) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny (1/2);  
Zakład Metodyk i Narzędzi Informatyki.  
[Edu2],[Edu82] 
[Pro7] 

...................................................

 
 
Marcin Pery 
tel. (22) 683 74 10 
marcin.pery@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`98) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny (1/4); 
Zakład Inżynierii Oprogramowania. 
[Edu76],[Edu80] 

.......................................................................... 22 
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Tomasz Protasowicki 
tel. (22) 683 72 84 
tomasz.protasowicki@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`07) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny; 
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania. 
[Edu19],[Edu27],[Edu45],[Edu60],[Edu63],[Edu65],[Edu89] 
 

...................................................

 
 
Robert Waszkowski 
tel. (22) 683 74 10 
robert.waszkowski@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`98) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Metodyk i Narzędzi Informatyki; 
Członek zespołu badawczego WCY. 
[Edu7],[Edu53],[Edu54],[Edu79] 

...................................................

 
 
Joanna Wiśniewska 
tel. (22) 683 73 55 
joanna.wisniewska@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`04) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Inżynierii Oprogramowania. 
[Edu23],[Edu73] 
[Pro5] 
[Pub40] 
 

...................................................

 
 
Jarosław Wójciński 
tel. (22) 683 74 10 
jaroslaw.wojcinski@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`97) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny (1/2);  
Zakład Metodyk i Narzędzi Informatyki. 
[Edu52],[Edu57] 
 

 
 
2.5. Starsi wykładowcy 
 

 
 
Marek Deutsch 
tel. (22) 683 72 84 
marek.deutsch@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`89), Dr (`93) 
Pracownik dydaktyczny (1/2);  
Zakład Metodyk i Narzędzi Informatyki; 
W 2011 r. promotor siedmiu prac magisterskich. 
[Edu55],[Edu79] 
[Mgr9],[Mgr10],[Mgr21],[Mgr26],[Mgr28],[Mgr59],[Mgr74] 
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Tomasz Gumowski 
tel. (22) 683 72 93 
tomasz.gumowski@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`86) 
Pracownik dydaktyczny;  
Zakład Metodyk i Narzędzi Informatyki. 
[Edu4],[Edu36],[Edu40],[Edu79],[Edu88] 
 

...................................................

 
 

Arkadiusz Kowalski 
tel. (22) 683 74 10 
arkadiusz.kowalski@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`84) 
Pracownik dydaktyczny (1/2); 
Zakład Metodyk i Narzędzi Informatyki.  
[Edu71],[Edu80] 
 

...................................................

 
 

Stefan Rozmus 
tel. (22) 683 72 84 
stefan.rozmus@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`78), Dr (`94) 
Pracownik dydaktyczny (1/2);  
Zakład Metodyk i Narzędzi Informatyki; 
W 2011 r. promotor czterech prac magisterskich.  
[Edu7],[Edu55],[Edu79] 
[Mgr18],[Mgr20],[Mgr89],[Mgr91] 
 

 ...................................................

 
 

Irena Skórska 
tel. (22) 683 72 84 
irena.skorska@wat.edu.pl 

Mgr (`80), Dr (`87) 
Pracownik dydaktyczny;  
Zakład Inżynierii Oprogramowania; 
W 2011 r. promotorka czterech prac magisterskich i trzech 
inżynierskich. 
[Edu23],[Edu24],[Edu55],[Edu71] 
[Mgr4],[Mgr7],[Mgr15],[Mgr93] 
[Inż8],[Inż23],[Inż45] 
 
 
 
 
 
 

2.6. Wykładowcy 
 

 
 

Sławomir Wysocki 
tel. (22) 683 74 10 
slawomir.wysocki@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`97) 
Pracownik dydaktyczny (1/2);  
Zakład Inżynierii Oprogramowania. 
[Edu2],[Edu80] 
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2.7 Pozostali pracownicy 
 

 
 
Barbara Fedyna 
tel. (22) 683 70 18  
barbara.fedyna@wat.edu.pl  
Samodzielny referent ds. administracyjnych 

 
 
Bogumiła Fronczak 
tel. (22) 683 95 04  
bogumila.fronczak@wat.edu.pl  
Samodzielny referent techniczny 

...................................................

 
 
Agnieszka Kacprzak 
tel. (22) 683 74 08 
e-mail: agnieszka.kacprzak@wat.edu.pl 
starszy referent administracyjny 
(od XII 2010 r.) 

 
 
Jan Staruch 
tel. (22) 683 70 18 
jan.staruch@wat.edu.pl 
Starszy technik 
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3. Działalność dydaktyczna 
 
3.1. Przedmioty prowadzone w ramach 
studiów stacjonarnych  
i niestacjonarnych I i II stopnia 
 
[Edu1]  Administrowanie i konfigurowanie  

baz danych 
J. Koszela 

 
[Edu2]  Algorytmy i struktury danych 

P. Moszczyński,  J. Napiórkowski,  
K. Worwa, S. Wysocki 

 
[Edu3]  Algorytmy optymalizacji 

 M. Chudy 
 
[Edu4]  Analiza i modelowanie SI 

T. Gumowski, P. Kosiuczenko 
 
[Edu5]  Analiza algorytmów III 

 Z. Tarapata 
 
[Edu6]  Analiza matematyczna 

K. Worwa 
 
[Edu7]  Analiza strukturalna systemów 

 informatycznych 
 S. Rozmus, R. Waszkowski 

 
[Edu8]  Aplikacje internetowe 

 R. Kasprzyk 
 
[Edu9]  Audyt informatyczny 

J. Stanik 
 
[Edu10]  Badania operacyjne i teoria 

 optymalizacji 
 A. Ameljańczyk 

 
[Edu11]  Bazy danych 

 M. Kiedrowicz, J. Koszela 
 

[Edu12] Bezpieczeństwo systemów 
 informatycznych 
 J. Stanik 

 
[Edu13]  Dokumentacja elektroniczna 

 J. Koszela 
 
[Edu14]  E-biznes 

G. Konopacki 
 
[Edu15]  Efektywność systemów informatycznych 

 R. Antkiewicz 
 
[Edu16]  Elementy teorii prognozy 

 R. Antkiewicz 
 
[Edu17]  Elementy teorii niezawodności 

 M. Kapałka, T. Nowicki 
 
[Edu18]  Ewaluacja oprogramowania 

 K. Worwa 

[Edu19]  Informatyczne aspekty zarządzania 
 efektywnością organizacji 
 R. Hoffmann, T. Protasowicki 

 
[Edu20]  Informatyczne podstawy projektowania  

 i wdrażania strategii organizacji 
 J. Olejniczak 

 
[Edu21]  Informatyczne wspomaganie 

 zarządzania  
 M. Kiedrowicz  

 
[Edu22]  Informatyczne wspomaganie 

 zarządzania kadrami 
 M. Kiedrowicz,  
  

[Edu23]  Informatyka 
 I. Skórska, J. Wiśniewska 
 

[Edu24]  Informatyka BN 
 A. Marcinków, I. Skórska 

 
[Edu25]  Informatyka w systemach 

 bezpieczeństwa 
 R. Hoffmann 

 
[Edu26]  Informatyka w zarządzaniu kadrami 

 M. Kiedrowicz 
 
[Edu27]  Informatyka w zarządzaniu 

 T. Protasowicki 
 
[Edu28]  Integracja systemów informatycznych 

T. Górski 
 
[Edu29]  Inżynieria oprogramowania 

 G. Bliźniuk, R. Kasprzyk,  
 A. Marcinków 

 
[Edu30]  Jakość systemów informatycznych 

 J. Stanik 
 
[Edu31]  Języki i techniki symulacji 

 M. Kapałka, P. Kosiuczenko,  
 D. Pierzchała,  
 

[Edu32]  Metody eksploracji danych 
 R. Antkiewicz, M. Mazurek 

 
[Edu33]  Metody i narzędzia informatycznego 

 wspomagania decyzji 
A. Najgebauer,  J. Olejniczak 

 
[Edu34]  Metody informatycznego 

 wspomagania decyzji 
 A. Najgebauer, M. Mazurek, J. Rulka 

 
[Edu35]  Metody numeryczne 

 P. Moszczyński 
 
[Edu36]  Metodyki obiektowe 

 T. Gumowski, W. Kulas 
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[Edu37]  Modelowanie i algorytmizacja  
 procesów  przedsiębiorstwa 
 T. Nowicki 

 
[Edu38]  Modelowanie i analiza  

 procesów biznesowych 
 T. Nowicki 

 
[Edu39]  Modelowanie matematyczne 

 M. Kapałka, Z. Tarapata 
 
[Edu40]  Narzędzia wspierające proces 

 wytwarzania SI 
 T. Gumowski, W. Kulas 

 
[Edu41]  Niezawodność systemów 

komputerowych  
 T. Nowicki 

 
[Edu42]  Obliczenia równoległe i rozproszone 

 A. Marcinków,  M. Nowak,  
 Z. Tarapata 

 
[Edu43]  Ochrona i bezpieczeństwo danych w SI 

 G. Konopacki 
 
[Edu44]  Podstawy badań operacyjnych 

 A. Ameljańczyk 
 
[Edu45]  Podstawy informatycznych systemów 

zarządzania 
R. Hoffmann, T. Protasowicki 

 
[Edu46]  Podstawy optymalizacji 

 A. Ameljańczyk, M. Chudy,  
 P. Moszczyński 

 
[Edu47]  Podstawy programowania 

 P. Marciniak  
 
[Edu48]  Podstawy symulacji  

 M. Kapałka, D. Pierzchała,  
 A. Najgebauer, J. Rulka 

 
[Edu49]  Prognozowanie i symulacja 

 D. Pierzchała 
 
[Edu50]  Programowanie obiektowe 

 A. Gaj, P. Moszczyński, A. Walczak,  
 K. Worwa 

 
[Edu51]  Programowanie zdarzeniowe 

 M. Chmielewski 
 
[Edu52]  Programowanie współbieżne 

 A. Marcinków, M. Nowak, J. Wójciński 
 
[Edu53]  Projektowanie aplikacji 

 R. Waszkowski 
 
[Edu54]  Projekt zespołowy 

 J. Stanik, R. Waszkowski 
 
 
 

[Edu55]  Seminarium dyplomowe 
 W. Barcikowski,  G. Bliźniuk,  M. Chudy,  
 M. Deutsch,  T. Górski, R. Hoffmann,  
 M. Kiedrowicz, G. Konopacki,  
 P. Kosiuczenko, J. Koszela, W. Kulas,  
 P. Marciniak, M. Mazurek,  
 A. Najgebauer, M. Nowak,  
 T. Nowicki, J. Olejniczak, D. Pierzchała,  
 S. Rozmus, J. Rulka, J. Skórska,  
 J. Stanik, B. Szafrański, Z. Tarapata,  
 T. Tarnawski, R. Wantoch-Rekowski,  
 Z. Wesołowski, K. Worwa 

 
[Edu56]  Seminarium przeddyplomowe 

 W. Barcikowski 
 
[Edu57]  Sieci neuronowe 

 R. Wantoch-Rekowski, J. Wójciński 
 
[Edu58]  Symulacja komputerowa III 

 A. Najgebauer 
 
[Edu59]  Systemy baz danych 

 P. Kędzierski, M. Kiedrowicz,  
 J. Koszela, B. Szafrański 
 

[Edu60]  Systemy klasy BIS 
  T. Protasowicki 

 
[Edu61]  Systemy edukacji na odległość 

 W. Barcikowski 
 
[Edu62]  Systemy eksperckie 

J. Olejniczak, R. Wantoch-Rekowski 
 
[Edu63]  Systemy informatyczne w zarządzaniu 

 R. Hoffmann, T. Protasowicki 
 
[Edu64]  Systemy klasy Business Intelligence 

 R. Hoffmann 
 
[Edu65]  Systemy MRP, ERP 

 T. Protasowicki, W. Stecz 
 
[Edu66]  Systemy pracy grupowej 

 T. Gzik 
 
[Edu67]  Systemy Wspomagania Decyzji 

 A. Najgebauer 
 
[Edu68]  Systemy zarządzania bezpieczeństwem 

 informacji 
 J. Stanik 

 
[Edu69]  Sztuczna inteligencja 

 A. Najgebauer, J. Olejniczak,  
 
[Edu70]  Techniki algorytmiczne 

 T. Drozdowski, Z. Tarapata 
 
[Edu71]  Technologia informacyjna 

 A. Kowalski, P. Marciniak, I. Skórska 
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[Edu72]  Technologie internetowe i mobilne 
 M. Chmielewski,  
 

[Edu73]  Teoretyczne podstawy informatyki 
 M. Chudy, M. Chmielewski,   
 J. Wiśniewska 

 
 
[Edu74]  Teoria grafów i sieci 

 M. Kapałka, R. Kasprzyk, Z. Tarapata 
  

[Edu75]  Teoria gier 
 A. Ameljańczyk 

 
[Edu76]  Teoria informacji 

 M. Pery 
 
[Edu77]  Wielokryterialne metody oceny  

 i optymalizacji 
 A. Ameljańczyk, J. Rulka 

 
[Edu78]  Wprowadzenie do ekonometrii  

 i prognozowania 
 G. Konopacki 
 

[Edu79]  Wprowadzenie do metod 
 wytwarzania SI 
 M. Deutsch, T. Gumowski, W. Kulas, 
 S. Rozmus, R. Waszkowski 

 
[Edu80]  Wprowadzenie do programowania 

 A. Kowalski, A. Marcinków,  
 M. Pery, Z. Wesołowski, S. Wysocki 

 
[Edu81]  Współczesne metodyki projektowania 

 i wdrażania 
 J. Stanik 

 
[Edu82]  Wstęp do baz danych 

 M. Kiedrowicz, J. Koszela,  
 J. Napiórkowski 

 
[Edu83]  Wybrane zagadnienia badań 

 operacyjnych 
 Z. Tarapata 

 
[Edu84] Zarządzanie dokumentami 

 elektronicznymi 
 J. Koszela, T. Gzik 

 
[Edu85] Zarządzanie kontraktami i wymaganiami 

 T. Górski 
 
[Edu86] Zarządzanie projektami 

 J. Stanik 
 
[Edu87] Zarządzanie przedsięwzięciami  

 informatycznymi 
 J. Stanik 
 

[Edu88] Zarządzanie wymaganiami 
 T. Gumowski, W. Kulas,  J. Stanik,  

 

[Edu89] Zintegrowane informatyczne systemy 
 zarządzania 
 T. Protasowicki, W. Stecz 
 

3.2. Przedmioty prowadzone w ramach 
studiów doktoranckich 
 
[Edu90]  Elementy teorii prognozy III 

 R. Antkiewicz, M. Mazurek 
 
[Edu91]  Ewaluacja oprogramowania III 

 K. Worwa 
 
[Edu92]  Metody obsług profilaktycznych 

  systemów III 
  T. Nowicki 

 
[Edu93]  Metody optymalizacji  wielo- 

  kryterialnej III 
  A. Ameljańczyk 

 
[Edu94]  Niezawodność systemów III 

  T. Nowicki 
 
[Edu95]  Optymalizacja III 

  M. Chudy 
 
[Edu96]  Seminaria doktoranckie 

  R. Antkiewicz, T. Nowicki,  
  B. Szafrański, A. Walczak 

 
[Edu97]  Sieci neuronowe i logika rozmyta III 

  A. Walczak 
 
[Edu98]  Sztuczna Inteligencja III 

  A. Najgebauer 
 
[Edu99]  Symulacja komputerowa III 

  A. Najgebauer 
 
[Edu100] Systemy Wspomagania Decyzji III 

   A. Najgebauer  
 
[Edu101] Systemy baz danych III 

   B. Szafrański 
 
[Edu102] Teoretyczne podstawy informatyki III 

   M. Chudy 
 
[Edu103] Złożone struktury danych III 

   K. Worwa 
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4. Działalność naukowo-badawcza 
 
4.1. Uczestnictwo w realizacji projektów  
i prac badawczych 
 
4.1.1. Zrealizowane projekty 
i prace badawcze 
 
[Pro1] Projekt MNiSW nr O R00 0009 09  

 pt. Modelowanie i symulacja procesów 
 oraz określenie komputerowo 
 wspomaganych procedur w zakresie 
 zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa 
 żywności i żywienia 

 
Projekt został zrealizowany przez konsor-

cjum, w skład którego wchodzą: 
 WIHiE (lider konsorcjum) 
 WAT 
 Politechnika Warszawska 
 SGGW 
 Instytut Chemii i Techniki Jądrowej. 

 
Okres realizacji: 16.12.2009 – 30.11.2011 

 
Wykonawcami ze strony WAT byli 

pracownicy naukowi z Instytutu Systemów 
Informatycznych: 
T. Nowicki (koordynator/kierownik), 
T. Tarnawski, A. Netczuk (doktorant) 
 

Celem projektu było opracowanie systemu 
informatycznego dla potrzeb wspierania działań 
dotyczących zarządzania ryzykiem bez-
pieczeństwa żywności i żywienia w kraju. 
Zapewnienie bezpieczeństwa żywności wymaga 
podejmowania działań w sposób sko-
ordynowany, obejmujący zarówno odpowiednie 
regulacje prawne dotyczące zasad prze-
strzegania higieny w produkcji, przetwórstwie, 
transporcie i dystrybucji żywności, sprawny 
system urzędowej kontroli żywności, jak  
i wdrażanie w zakładach produkcji i prze-
twórstwa żywności systemów jakości żywności, 
ukierunkowanych na jej bezpieczeństwo. 

Opracowano procedury wspomagania decyzji  
w zakresie bezpieczeństwa żywienia, żywności  
i wody przeznaczonej do spożycia. Skon-
struowano procesy biznesowe charakterystycz-
ne dla działań służb sanitarnych podejmujących 
specjalistyczne prace w zakresie przeciw-
działania rozszerzania się epidemii. Procesy 
biznesowe opisane zostały w formie diagramów 
BPD wykonanych w środowisku BizAgi. Dia-
gramy te są podstawą opracowania środowiska 
wspomagania pracy inspektorów sanitarnych, 
stanowią też podstawę konstrukcji modeli 
formalnych procedur związanych z zagrożeniami 
epidemicznymi. Lokalizowane są w nich miejsca 
zadań decyzyjnych związanych z harmono-
gramowaniem prac inspektorów sanitarnych. 

Opracowano założenia do modeli formalnych 
zagrożeń, w tym do konstrukcji symulatora 
programowego rozwoju epidemii chorób 
przenoszonych drogą pokarmową, oraz prac 

inspektorów sanitarnych podejmowanych w trak-
cie rozwoju i trwania epidemii. Podane zostały 
elementy projektu symulatora rozwoju epidemii 
chorób przenoszonych drogą pokarmową. 
Opracowano model symulacyjny pozwalający na 
wykonanie eksperymentów symulacyjnych roz-
woju epidemii i działań służb sanitarnych. 
Zaimplementowano model symulacyjny po-
zwalający na wykonanie eksperymentów 
symulacyjnych rozwoju epidemii i działań służb 
sanitarnych. Uruchomiono i przetestowano 
symulator programowy. Wykonano też im-
plementację sposobu przekazywania danych 
między symulatorem, modelami dynamicznymi 
oraz systemem Aurea BPM. 

Opracowano procedury estymacji 
parametrów modeli skażeń i zakażeń żywności 
oraz wody. Stworzono w tym celu w środowisku 
ARIS firmy IDS Sheer modele biznesowe 
związane z realizacją zadań służb sanitarnych  
i na tej podstawie zbudowano symulator 
zdarzeniowy do szacowania charakterystyk 
czasowo-kosztowych tych działań.  

Opracowano zadania optymalizacji harmono-
gramowania prac inspektorów sanitarnych 
przydzielonych do realizacji wywiadów  
z osobami, które zostały zarejestrowane jako 
zarażone patogenem charakterystycznym dla 
rozpatrywanej epidemii. Rozpatrzony został 
również problem wyznaczenia harmonogramu 
kontroli potencjalnych źródeł szerzenia epidemii. 

 
[Pro2] PBS 806 

 pt. Analiza i modelowanie systemów 
 wspomagania podejmowania decyzji  
 oraz szkolenia w sytuacjach 
 kryzysowych i konfliktowych 

 
W zespole wykonawczym uczestniczą na-

stępujący pracownicy ISI:  
A. Ameljańczyk, R. Antkiewicz, M. Chudy, 
J. Koszela, W. Kulas, A. Najgebauer,  
D. Pierzchała, J. Rulka, Z. Tarapata (kierownik 
pracy), A. Walczak, R. Wantoch-Rekowski 
 

Okres realizacji: 1.01.2010 – 31.12.2011 
 

Celem pracy było przeprowadzenie badań  
w zakresie analizy i modelowania systemów 
wspomagania podejmowania decyzji oraz 
szkolenia w sytuacjach kryzysowych i kon- 
fliktowych. W ramach realizacji zadań badaw-
czych opracowano:  
1) metodę identyfikacji sytuacji kryzysowych na 

etapie ich przygotowywania poprzez 
wyznaczanie skojarzeń w sieciach seman-
tycznych oraz wybranych charakterystyk  
sieci złożonych reprezentujących model 
organizacji terrorystycznej;  

2) modele i metody ewolucji sieci złożonych  
i sposób ich wykorzystania do szerokich 
analiz antykryzysowych;  
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3) metodę wielokryterialnej identyfikacji sytuacji 
konfliktowych w oparciu o dopasowanie 
sytuacji decyzyjnej, reprezentowanej za 
pomocą grafu ważonego, do pewnego 
wzorca zapisanego w bazie wzorców sytuacji 
decyzyjnych;  

4) wielorozdzielczy algorytm planowania tras  
w sieciach dużych rozmiarów;  

5) wielokryterialne modele i metody diagnozy 
dotyczącej zdrowia pacjenta.  
Przedstawiono koncepcje: budowy infor-

matycznego systemu oceny jakości i skutecz-
ności wprowadzanych leków, świadczeń 
medycznych oraz technologii medycznych; 
modelu bezpieczeństwa platformy integracyjnej. 
Opracowano metodę modelowania architektury 
platformy integracyjnej. Przedstawiono koncep-
cję kompleksowej metody, pozwalającej oceniać 
jakość i skuteczność wprowadzanych technologii 
medycznych (leków, świadczeń i programów 
medycznych). Rozpatrzono problem określenia 
niezawodności oprogramowania o znanej 
strukturze modułowej. 
 
[Pro3] Praca badawcza nr RMN 651/2011 

pt. Modelowanie, symulacja i analiza 
procesów o charakterze wirusowym  
w systemach sieciowych 

 
Pracę zrealizowali: R. Kasprzyk (kierownik 

pracy), D. Pierzchała i M. Dyk  
 

Okres realizacji: 1.01.2011 – 31.12.2011 
 

W pracy podjęto próbę opisu dyfuzji różnych 
rodzajów zjawisk w systemach o architekturze 
sieciowej. Dyfuzja rozumiana jest jako proces 
rozprzestrzeniania „czegokolwiek” w sieci. Przy-
kładami takich zjawisk mogących „dyfundować” 
jest np. propagacja informacji (rozkazu, idei, 
plotki, mody) w sieci społecznej, roz-
przestrzenianie się choroby zakaźnej w populacji 
i złośliwego oprogramowania w sieci kom-
puterowej, dystrybucja zadań w organizacji 
przestępczej, itp. Dotychczas zaproponowano 
wiele modeli opisujących dyfuzję różnego typu 
zjawisk, w szczególności formowanie się opinii  
w społeczeństwie, czy dynamikę epidemii 
chorób zakaźnych. Źródła tych modeli bardzo 
często sięgają po aparat formalny za-
proponowany do opisu zupełnie innych 
problemów, jak np. modele spinowe, w szczegól-
ności model Isinga wykorzystywany do opisu 
własności materiałów magnetycznych. Wyko-
rzystanie znalazły również modele oparte na 
równaniach różniczkowych. Pojawienie się 
komputerów pozwoliło na przeprowadzenie  
i przyspieszenie złożonych symulacji, jednak 
wciąż otrzymywane wyniki odbiegały od 
rzeczywistej dynamiki zjawisk „dyfundujących”  
w sieci. Jak się okazuje, wadą owych modeli jest 
trudność w uwzględnieniu topologii sieci, od 
której silnie zależy dynamika każdego zjawiska 
zachodzącego w systemach o architekturze 

sieciowej. Proponowane w pracy podejście do 
modelowania procesu dyfuzji ma na celu 
umożliwienie przeprowadzenia analizy, w tym 
symulacji wspomnianych zjawisk, na sieciach 
złożonych o dowolnej topologii. Praktycznym 
wynikiem pracy będzie implementacja metody 
dyfuzji zjawisk o charakterze wirusowym  
w systemach sieciowych. Platformą aplikacyjną 
dla opracowanej metody będzie Framework 
Gephi – interaktywna platforma do wizualizacji  
i eksploracji grafów i sieci klasy Open Source,  
o modularnej budowie, zrealizowana w ar-
chitekturze MVC (ang. Model-View-Controller)  
z wykorzystaniem wzorca IoC (ang. Inversion  
of Control) zaimplementowanego w postaci SP 
(ang. Service Provider). Wyniki pracy mogą 
zostać wykorzystane w przyszłych pracach nad 
wydajną i niezawodną architekturą sieciową,  
z uwzględnieniem kontekstu stanowiącego cel 
istnienia/projektowania sieci, w szczególności na 
potrzeby optymalizacji infrastruktur krytycznych  
i struktur organizacyjno-dowódczych. 
 
[Pro4] Praca badawcza nr  RMN 652/2011 

 pt. Modelowanie, symulacja i badanie 
zachowania tłumu w aglomeracji 

 
Pracę zrealizował M. Kapałka 
 
Okres realizacji: 1.01.2011 – 31.12.2011 

 
W pracy autor podjął problem symulacyjnego 

badania zachowania i przemieszczania się 
dużych zgromadzeń ludzkich w terenie zur-
banizowanym. Możliwość adekwatnego od-
wzorowania zachowań tłumu jest szczególnie 
ważna w takich dziedzinach jak: bezpieczeństwo 
publiczne, planowanie przestrzenne, transport 
miejski, planowanie imprez masowych oraz 
wszystkich, w których nagromadzenie ludzi  
w jednym miejscu może spowodować sytuacje 
niekorzystne, a nawet kryzysowe. Zastosowanie 
metod symulacyjnych do badania zachowania 
tłumu może bez działań niszczących pozwolić 
odpowiedzieć na pytanie związane z bez-
pieczeństwem i komfortem ludzi w tłumie  
w sytuacjach normalnych i kryzysowych, takich 
jak: ewakuacje, imprezy masowe, demonstracje, 
godziny szczytu i zagrożenia (np. pożar)  
w miejscach użyteczności publicznej (centra 
handlowe, stacje metra, zatłoczone przejścia)  
i inne z udziałem tłumu. W pracy podjęto próbę 
określenia implementacji modelu pozwalającego 
na symulacyjne badanie ruchu i zachowania 
tłumu w warunkach aglomeracji. Przy kon-
struowaniu modelu szczególne znaczenie ma 
badanie jego adekwatności, dlatego w przyjętym 
podejściu wzięto pod uwagę możliwość akwizycji 
danych rzeczywistych (np. za pomocą liczników 
fotokomórkowych) związanych z ruchem i za-
chowaniem tłumu w celu porównania i kalibracji 
parametrów. Do reprezentacji przestrzeni  
autor zaproponował wykorzystanie własnego 
hybrydowego modelu grafowo (ang. Coarse 
Network) – komórkowego (ang. Fine Network),  
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w którym otoczenie odwzorowano na dwóch 
poziomach: decyzyjnym (model grafowy, który 
odpowiada sposobowi, w jaki człowiek „widzi” 
otoczenie, podejmując decyzje) i działania 
(model komórkowy, który odpowiada sposobowi 
postrzegania otoczenia przez człowieka w chwili 
wykonywania działań). Przy opisie tłumu, autor 
przyjął, że zachowanie jednostki tłumu zależy  
od jej indywidualnych cech oraz zagęszczenia 
innych jednostek w pobliżu. W modelu za-
proponował własną adaptację zagadnienia 
proksemiki. Proponowane podejście do 
modelowania tłumu ma na celu umożliwienie 
odwzorowania zjawisk związanych z tłumem  
w różnych sytuacjach, przeprowadzenia symula-
cji oraz porównania ze zgromadzonymi danymi 
rzeczywistymi. Praktycznymi wynikami pracy są: 
1)  model matematyczny tłumu;  
2)  koncepcje: 

a) symulatora do badania zachowania tłumu, 
b) systemu do akwizycji danych 

rzeczywistych. 
 
[Pro5] PBW 661 

pt. Opracowanie metod kwantowej 
implementacji dla pewnego algorytmu 
wspomagającego podejmowanie decyzji 

 
Pracę zrealizowała J. Wiśniewska 
 
Okres realizacji: 1.06.2011 – 31.12.2011 

 
Celem pracy było pokazanie algorytmów 

kwantowej implementacji operatora, który może 
zostać przedstawiony za pomocą binarnej 
macierzy unitarnej (operator ten rozwiązuje 
zadania decyzyjne według algorytmu podanego 
przez autorkę pracy). Najpierw zostały przed-
stawione dwa zbiory podstawowych operacji, za 
pomocą których można wygenerować dowolną 
macierz unitarną o elementach zero-jedyn-
kowych. Dla podanych zbiorów przedstawiono 
algorytmy generowania ich elementów (pod-
stawowych operacji) oraz algorytmy kon-
struowania dowolnej binarnej macierzy unitarnej 
przy pomocy tychże elementów. Następnie 
pokazany został dwuelementowy bazowy zbiór 
operacji koniecznych do utworzenia dowolnej 
binarnej macierzy unitarnej. Elementy z tego 
zbioru mogą zostać zaimplementowane za 
pomocą znanych bramek kwantowych, lecz 
złożoność (w sensie liczby warstw bramek) 
takich układów wykonujących interesującą nas 
operację w najgorszym przypadku jest rzędu 
n24n. W celu obniżenia złożoności układów 
został zaproponowany zmodyfikowany zbiór 
operacji podstawowych oraz inny algorytm 
konstruowania jego elementów, co zaowocowało 
podaniem operacji podstawowych 
charakteryzujących się stałą liczbą warstw,  
nie zwiększającą się na skutek wzrostu prze-
twarzanych przez układ kwantowych bitów 
(kubitów). 

 

4.1.2. Projekty i prace badawcze w trakcie 
realizacji  
 
[Pro6] Projekt MNiSW nr N N517 228235  

 pt. Przestrajalny i rekonfigurowalny 
 mikrooptoelektroniczny system  
 przełączania sygnału dla fotoniki  
 i telekomunikacji 

 

Projekt jest multidyscyplinarny. Łączy 
doświadczenie kilku ośrodków krajowych, takich 
jak: 
 Instytut Systemów Informatycznych (WCY 

WAT)  
 Instytut Fizyki Technicznej (WNTC WAT) 
 Instytut Chemii (WNTC WAT) 
 CBMiM PAN.  

 
Okres realizacji: 09.2008 – 06.2012 

 
Wykonawcami ze strony WAT są pracownicy 

naukowi z Instytutu Systemów Informatycznych: 
P. Marciniak, P. Moszczyński, A. Walczak 
(kierownik projektu). 

W ramach realizacji projektu planowane jest 
rozbudowanie badań w obszarze współpracy 
międzynarodowej w związku z zaproszeniem 
projektodawców do współrealizacji tematu 
LIWARI (Ligot Induced Waveguides for 
Readdresable Interconnects) zgłoszonego  
w ramach inicjatywy FET w 7PR UE i ko-
ordynowanego w Polsce przez profesora  
M. Karpierza z Politechniki Warszawskiej. 
Zamierzenia badań: 
a) wykonanie samoorganizującego się 

sprzęgacza typu Y wielomodowych światło- 
wodów planarnych indukowanych w układzie 
elektrooptycznym, 

b) pomiary własności sprzęgacza oraz ich 
zależność od parametrów konstrukcyjnych  
i materiałowych dla światła z obszaru widma 
stosowanego w telekomunikacji światło- 
wodowej. 

 
[Pro7] POIG. 02.03.03-00-145/08  

 pt. Budowa nowoczesnej aplikacji ICT  
 do wsparcia badań naukowych  
 w dziedzinie innowacyjnych metod 
 diagnostyki i leczenia chorób 
 cywilizacyjnych  

Projekt realizowany jest przez zespół 
naukowców ulokowanych w trzech instytucjach: 
 Wojskowej Akademii Technicznej 
 Wojskowym Instytucie Medycznym  

w Warszawie 
 Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania  

w Rzeszowie. 
Wykonawcami ze strony WAT są pracownicy 
naukowi z Instytutu Systemów Informatycznych:  
A. Walczak (kierownik projektu)  
R. Antkiewicz, M. Chmielewski, A. Gaj,  
P. Kędzierski, P. Kosiuczenko, J. Koszela,  
P. Marciniak, A. Najgebauer, J. Napiórkowski 
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Projekt jest finansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka.  

 
Okres realizacji: 1.04.2009 – 31.03.2012 

 
Celem projektu jest opracowanie, na 

potrzeby instytucji naukowych sektora medycz-
nego, zaawansowanej aplikacji informatycznej 
opartej na technologii ICT wraz z rozbudowaną, 
cyfrową bazą wiedzy. 

Aplikacja zostanie udostępniona pracow-
nikom naukowym sfery medycznej po prze-
prowadzeniu specjalistycznego szkolenia w za-
kresie obsługi systemu. Aplikacja ta będzie 
umożliwiać prowadzenie nowoczesnych badań 
naukowych w dziedzinie diagnostyki i leczenia 
chorób cywilizacyjnych z zastosowaniem tech-
nologii społeczeństwa informacyjnego oraz 
zapewni polskim instytucjom naukowym sektora 
medycznego łączność z międzynarodowymi 
naukowymi sieciami informatycznymi. 
 
[Pro8] Projekt nr A-0937-RT-GC  

 pt. Asymmetric Threat Environment  
 Analysis (through Asymmetric  
 Engagement Modelling, Modelling  
 of Impacts on Hearts & Minds,  
 and Threat Scenario Generation  
 from environmental factors) (ATHENA) 

 
Projekt jest realizowany przez między-

narodowe konsorcjum, w skład którego 
wchodzą: 
 TNO (Holandia) − lider projektu 
 EADS Defence Security, obecnie Cassidian 

(Francja) 
 FFI (Norwegia) 
 ITTI (Polska) 
 WAT (Polska) 
 TUT (Estonia) 
 VTT (Finlandia). 

 

Wykonawcami ze strony WAT są m.in. 
pracownicy naukowi z Instytutu Systemów 
Informatycznych: 
R. Antkiewicz (kierownik projektu), 
M. Chmielewski, T.  Drozdowski, R. Kasprzyk, 
J. Koszela, W. Kulas, A. Najgebauer, 
D. Pierzchała, J. Rulka, Z. Tarapata, 
R. Wantoch-Rekowski 

 
Okres realizacji: 03.2010 – 09.2012 
 

Do zadań zespołu z WAT należy: 
 budowa magistrali integracyjnej, której 

celem jest połączenie różnorodnych 
komponentów wykonywanych w ramach 
przedsięwzięcia ATHENA, względnie 
niezależnie od przyjętej technologii, składni 
i semantyki danych 

 udział w opracowaniu modeli i aplikacji 
pozwalających na generowanie prawdo-
podobnych scenariuszy zagrożeń dla sił 

własnych na podstawie stanu przeciwnika, 
otoczenia („human terrain”) i sił własnych 

 modelowanie wybranych fizycznych 
aspektów działań asymetrycznych, tzn. 
związanych np. z charakterystykami 
uzbrojenia, taktyką, cyberatakiem-cyber-
obroną i ich wpływem na skuteczność 
działań 

 współudział w przygotowaniu oraz 
pielęgnowaniu środowiska demonstratora. 

 
[Pro9] Projekt nr O ROB 0021 01/ID 21/2 

PBN 047 pt. Nowoczesne technologie 
dla/w procesie karnym  
i ich wykorzystanie – aspekty 
techniczne, kryminalistyczne, 
kryminologiczne i prawne 

 
Projekt jest realizowany przez konsorcjum 

naukowe w składzie: 
 Uniwersytet w Białymstoku – Wydział Prawa 
 Wojskowa Akademia Techniczna – Wydział 

Cybernetyki i Instytut Optoelektroniki 
 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 
 PPBW spółka z o.o. w Białymstoku 

 

Wykonawcami ze strony WAT/WCY są 
pracownicy naukowi z Instytutu Systemów 
Informatycznych: D. Pierzchała (kierownik) 
A. Najgebauer, R. Antkiewicz, Z. Tarapata,  
R. Wantoch-Rekowski, J. Rulka, J. Koszela,  
W. Kulas, R. Kasprzyk, M. Chmielewski, M. Dyk 
(doktorant), K. Chlebicki (doktorant) 

Projekt jest finansowany przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju. 

 
Okres realizacji: 22.12.2011 – 21.06.2014 

 
Projekt ma na celu badania prawnicze, 

kryminalistyczne i informatyczne w zakresie 
rozwiązań technologicznych służących 
podniesieniu bezpieczeństwa obywateli.  

Wyniki w szczególności wspierać mają 
organy ścigania oraz wymiar sprawiedliwości  
w realizowaniu przez nich zadań w obszarze 
czynności operacyjno-rozpoznawczych, jak  
i procesowych. 
 
[Pro10] Projekt nr O ROB 0001 01/ID 1/3 

(PBR 033) pt. Opracowanie nowo-
czesnych stanowisk szkoleniowych 
zwiększających skuteczność działań 
ratowników KSRG 

 
Projekt jest realizowany przez konsorcjum 

naukowe w składzie: 
 Wojskowa Akademia Techniczna – Wydział 

Cybernetyki 
 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony 

Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut 
Badawczy z Józefowa 

 Akademia Obrony Narodowej 
 PRODUS S.A. z Wrocławia 
 SPECOPS Sp. z o.o. 
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Wykonawcami ze strony WAT/WCY są 
pracownicy naukowi z Instytutu Systemów 
Informatycznych:  
R. Wantoch-Rekowski (kierownik), 
A. Najgebauer, M. Chmielewski, W. Kulas,  
R. Antkiewicz, R. Kasprzyk, D. Pierzchała,  
Z. Tarapata, J. Rulka 

Projekt jest finansowany przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju. 

 
Okres realizacji: 28.12.2011 – 27.12.2013 

 
Projekt dotyczy zagadnień związanych  

z poprawą bezpieczeństwa strażaków- 
-ratowników poprzez umożliwienie im 
prowadzenie ćwiczeń w warunkach zbliżonych 
do rzeczywistych. Odpowiednie ćwiczenia  
w warunkach zbliżonych do rzeczywistych mogą 
być realizowane zarówno w warunkach 
rzeczywistych oraz z wykorzystaniem spe-
cjalistycznych poligonów wirtualnych. W ramach 
projektu planowane jest opracowanie założeń do 
„modelowego wyposażenia poligonu pożar-
niczego” zawierających opis obiektów oraz infra-
struktury technicznej oraz wykonanie wybranego 
elementu zaproponowanego stanowiska 
ćwiczebnego w wybranym ośrodku szkolenia 
Państwowej Straży Pożarnej. Planowane jest też 
opracowanie założeń dla poligonu wirtualnego 
oraz jego realizacja w formie kontenera 
zawierającego niezbędną do ćwiczeń infra-
strukturę teleinformatyczną, sprzęt komputerowy 
oraz wykonane w ramach projektu 
oprogramowanie. Poligon wirtualny wykonany 
zostanie z wykorzystaniem specjalizowanego 
systemu symulacyjnego VBS, który umożliwia 
bardzo szczegółowe zobrazowanie sytuacji 
zawierającej obiekty i ludzi. Jest to system wy-
korzystywany w ramach przygotowań żołnierzy 
do misji bojowych i pokojowych z dużym 
uwzględnieniem działań w terenie zur-
banizowanym. Poligon wirtualny będzie wy-
posażony w zestaw narzędzi programowych 
umożliwiający wspomaganie instruktorów na 
etapie: przygotowania szkolenia (budowa 
scenariusza), nadzoru nad realizowanym 
szkoleniem (dynamiczne wprowadzanie zmian  
w trakcie szkolenia), oceny szkolonych 
(narzędzia wspomagające podgląd przebiegu 
wykonanego szkolenia). 
 
[Pro11] Praca badawcza nr RMN 999/2011 

 pt. Metoda fuzji danych sensorycznych 
z wykorzystaniem modeli semantycz-
nych oraz metod sztucznej inteligencji 

 
Pracę realizują: M. Chmielewski (kierownik), 

J. Koszela i W. Kulas 
 
Okres realizacji: 1.01.2011 – 29.02.2012 

 
Celem proponowanego zadania badawczego 

jest opracowanie metody semantycznej 
integracji sygnałów sensorycznych na potrzeby 

identyfikacji stanu zdrowia pacjenta 
wspomaganie diagnostyki medycznej człowieka. 
W ramach realizowanych prac przeprowadzone 
zostaną badania dotyczące charakterystyki 
sygnałów pozyskiwanych z sieci sensorów,  
ich dekonfliktacja, ujednolicenie semantyczne 
oraz wykorzystanie w procesie wnioskowania. 
Metoda zakłada przygotowanie dziedzinowych 
modeli semantycznych wykorzystywanych  
w identyfikacji wybranego zakresu schorzeń 
identyfikowanych na bazie zestawu danych 
osobniczych oraz sygnałów z sieci bez-
przewodowych sensorów biomedycznych. Praca 
ma na celu rozwój opracowanych mechanizmów 
projektu PULSE oraz bodyGUARD w zakresie 
rozbudowy sprzętu biosensorycznego, wy-
tworzonych mechanizmów gromadzenia danych, 
DSP oraz mechanizmów wnioskowania na temat 
stanu zdrowia monitorowanego pacjenta. Praca 
badawcza ma również wymiar przemysłowy 
związany z rozpoznaniem zasady działania 
bezprzewodowych sensorów biomedycznych 
oraz weryfikacji laboratoryjnej dokładności ich 
pomiarów. Szczególnie istotnym aspektem jest 
wykorzystanie technologii bezprzewodowych  
i weryfikacja hipotez dotyczących zapewnienia 
efektywnych mechanizmów integracji sieci 
sensorycznych pod kątem odbioru sygnałów 
sensorycznych. Na szczególną uwagę zasługują 
również mechanizmy semantyczne, których 
zadaniem jest dostarczenie wiedzy dziedzinowej 
służącej do wnioskowania i bazującej na 
eksperckiej wiedzy lekarzy. Celem takich badań 
jest opracowanie również rozszerzeń ist-
niejących standardów opisu semantycznego  
w kierunku logiki rozmytej i reguł wnioskowania 
budowanych z jej wykorzystaniem. Prowadzenia 
uwzględniają budowę dedykowanych aplikacji 
mobilnych i serwerowych wykorzystujących 
najnowsze platformy Android, Windows Mobile 
oraz iPone. Zbudowane narzędzia mają 
stanowić rozproszone środowisko badawcze 
wykorzystywane do weryfikacji postawionych 
hipotez. 
 
4.1.3. Udział pracowników w projektach 
zewnętrznych  
 
[Pro12] Projekt STPB/38-526/2010  

Strategicznego Programu Badań 
Naukowych i Prac Rozwojowych (SYNAT) 
pt. Interdyscyplinarny system 
interaktywnej informacji naukowej  
i naukowo-technicznej  
 
Zadanie naukowe: Utworzenie 
uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej 
platformy hostingowej i komunikacyjnej 
dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, 
edukacji i otwartego społeczeństwa 
wiedzy. 
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Realizacja Etapu B19 pt. „Opracowanie 
mechanizmów ochrony zasobów 
informacyjnych z uwzględnieniem praw 
autorskich, zasad ochrony danych 
osobowych oraz przyjętych modeli 
udostępniania danych i usług”. 
 

Projekt realizowany jest przez NCBiR, 
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania 
Matematycznego i Komputerowego UW.  

Kierownikiem zadania naukowego jest prof. 
dr hab. n. mat. Jerzy Gawinecki z Instytutu 
Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki 
WAT. W zespole wykonawczym projektu 
uczestniczą pracownicy naukowi ISI: J. Koszela, 
M. Kiedrowicz i J. Stanik. 
 

Okres realizacji projektu: 08.2010 – 08.2013 
 
 
4.2. Szczególne osiągnięcia 
 
1) Nagroda specjalna TIA (Taiwan Invention 

Association) przyznana zespołowi młodych 
naukowców z WCY WAT za projekt 
„BodyGUARD – fuzja danych sensorycznych 
w monitoringu i identyfikacji schorzeń 
metabolicznych". Współtwórcą projektu jest 
M. Chmielewski, pracownik naukowy 
Instytutu Systemów Informatycznych. 
Wręczenie nagrody odbyło się na VII Między-
narodowych Targach Wynalazków SIIF  
w Seulu, w grudniu 2011 r. 

 

 
 

 
BodyGUARD – jest projektem badawczym, 
którego celem było opracowanie metod  
i oprogramowania do diagnozowania schorzeń 
metabolicznych. Jako wynik projektu powstał 
wielowarstwowy system teleinformatyczny 
składający się ze sprzętowych sensorów, 
oprogramowania mobilnego na platformę 
Windows Mobile 6 oraz aplikacja serwerowa 
oferująca usługi raportowania danych pacjentów- 
-użytkowników. Skonstruowane mechanizmy 
integracyjne zawierają sprzętowy konwerter 
protokołów IrDA-Bluetooth pozwalający na 
wykorzystanie pomiarów fizykochemicznych po-
zyskiwanych z glukometrów, pulsooksymetrów  
i ciśnieniomierzy. Na podstawie zbieranych 
danych oraz profilu pacjenta system wyznacza 
trajektorię metabolizmu. Odwzorowuje ona 
pozyskiwane i tracone kalorie pacjenta 
monitorowane po przez analizę zawartości 
cukru, kwasu mlekowego, poziomu SpO2 we 
krwi oraz postaci sygnału ECG. 
Zaimplementowane w systemie algorytmy 
przetwarzania, zostały skonstruowane z wy-
korzystaniem metod DSP oraz zawartych  
w bazie wiedzy reguł wnioskowania. Konstrukcja 
bazy wiedzy opiera się na definicjach 
wytworzonych w językach OWL i SWRL. 
Konstrukcje te zawierają terminologię  
z dziedziny diagnostyki schorzeń metabolicz-
nych. Baza pojęć zawiera takso-nomie schorzeń, 
ich symptomy, a przede wszystkim przesłanki, 
na podstawie których można daną jednostkę 
chorobową zidentyfikować. Skonstruowane 
mechanizmy zarządzania wiedzą systemu 
dostarczają ekspertowi dziedzinowemu moż-
liwość uzupełniania terminologii oraz pozwalają 
dodatkowo na weryfikację spójności sfor-
mułowanych zdań logicznych. Wyniki 
opracowanych mechanizmów programowych 
pozwoliły na zebranie rekomendacji dotyczących 
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wydajnych mechanizmów komunikacji bez-
przewodowej, konstrukcji sensorów ECG oraz 
EMG. 
2) Wyróżnienia Nagrodami Rektorskimi, indy-
widualnymi i zespołowymi, za osiągnięcia 
naukowe i dydaktyczne w roku akademickim 
2010/2011 otrzymali: 
• dr hab. inż. P. Kosiuczenko – za rozprawę 

habilitacyjną pt. Przepisywanie terminów  
jako semantyczna podstawa graficznego 
modelowania systemów obiektowo zorien-
towanych 

• prof. dr hab. inż. A. Walczak 
 – za opracowanie i wydanie monografii  
pt. Ciekłe kryształy w optycznej transmisji 
informacji  

• prof. dr hab. inż. M. Chudy – za opracowanie 
i wydanie monografii pt. Wprowadzenie do 
informatyki kwantowej 

• mgr inż. M. Chmielewski, 
mgr inż. R. Kasprzyk, dr inż. T. Tarnawski  
– za wybitne osiągnięcia w rozwijaniu 
studenckiego ruchu naukowego, osiągnięcia 
potwierdzone zdobyciem przez zespoły 
studenckie czołowych lokat w krajowych  
i międzynarodowych konkursach infor-
matycznych. 
Imagine Cup to największy międzynarodowy 

konkurs technologiczny dla studentów, którego 
zasadniczym celem jest inspirowanie do 
wykorzystywania nowoczesnych technologii  
w rozwiązywaniu istotnych problemów współ-
czesnego świata, problemów związanych  
z  rozwojem cywilizacji i ochroną środowiska.  

W 2010 r. nasze drużyny: Eradicators  
i Farsighters − pod opieką mentora R. Kasprzyka 
– oraz drużyna MUTANT − pod opieką mentora 
M. Chmielewskiego – zdobyły odpowiednio 3., 6. 
i 2. miejsce w finałach polskiej edycji konkursu 
Imagine Cup 2010, w kategorii projektowanie 
oprogramowania. Zespoły te zaprezentowały 
projekty: CARE2, THEIA i PULSE, które 
wzbudziły duże zainteresowanie również na 
prestiżowych, międzynarodowych wystawach 
innowacji organizowanych w Brukseli, 
Norymberdze i Warszawie. 
 
Projekt CARE2 − „Symulacyjny system 
wspomagania podejmowania decyzji do walki  
z rozprzestrzenianiem się epidemii w sieciach 
społecznych” nagrodzono złotym medalem na 
targach „Brussels INNOVA 2010” oraz srebrnym 
na wystawie IWIS 2010.  
System CARE2 umożliwia modelowanie sieci 
społecznych i wykorzystywanie ich do 
wyszukiwania konkretnych jednostek. Wszystkie 
operacje systemu wykonywane są przez serwery 
umieszczone w Internecie, dzięki czemu nie 
obciążają samego komputera. Autorzy widzą 
zastosowanie tego systemu w walce  
z epidemiami. 
 

 
 
 
 

Projekt THEIA (ang. The Handy Eye-Internation 
Adapter) − opracowanie „Rozszerzalnego 
narzędzia do budowy niestandardowych 
interfejsów” zdobył trzy srebrne medale na wy-
stawach: „Brussels INNOVA 2010”, IWIS 2010 
oraz IENA 2010.  
Projekt THEIA umożliwia swobodną interakcję 
człowieka z komputerem za pomocą jedynie 
wzroku, co pozwala na korzystanie z komputera 
osobom niepełnosprawnym. 
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Projekt PULSE (ang. Pocket Usage Life Sensing 
Environment) − opracowanie „Mobilnego 
narzędzia monitoringu stanu zdrowia pacjenta”, 
nagrodzony złotym medalem na wystawie IWIS 
2010, srebrnym medalem na targach „Brussels 
INNOVA 2010” oraz brązowym na wystawie 
IENA 2010. 
Projekt PULSE umożliwia stałe monitorowanie 
pracy serca oraz informowanie użytkownika  
i operatora-lekarza o zagrożeniach dla zdrowia. 
Zaprojektowany czujnik przesyła zebrane dane 
za pośrednictwem bezprzewodowego łącza 
Bluetooth. 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Drużyny: Farsighters i Eradicators odniosły 
również sukces w następnej edycji konkursu 
Imagine Cup, zajmując w 2011 r. miejsca  
w pierwszej dziesiątce najlepszych drużyn  
w Polsce, w kategorii projektowanie 
oprogramowania. Studenci opracowali dwa 
projekty: OLIMPUS i CART. 

Projekt OLIMPUS (ang. Overall Light 
Interactive Multi Purpose User-iterface System) 
ma na celu przygotowanie platformy do 
tworzenia i integracji nowoczesnych interfejsów 
użytkownika z dowolnymi, niestandardowymi 
źródłami interakcji. Współcześnie pojawia się 
coraz więcej sposobów niestandardowej 
komunikacji z komputerem, np. poprzez analizę 
głosu użytkownika, analizę obrazu z kamery 
internetowej, urządzenia dotykowego i innych 
specjalistycznych urządzeń wejściowych, które 
dają wiele nowych możliwości interakcji, 
zwłaszcza przy ich równoczesnym 
wykorzystaniu. Platforma OLIMPUS pozwala 
(niskim kosztem) konstruować złożone, nie-
standardowe interfejsy na potrzeby zastosowań 
w przemyśle, osób niepełnosprawnych oraz 
zwykłych użytkowników, niezależnie od 
wybranego źródła interakcji. Platforma ta 
pozwala konstruować złożone interfejsy 
bazujące na technologiach obecnie dostępnych, 
jak i tych, które dopiero się pojawią. 

Projekt CART (ang. Creative Application  
to Remedy Traffics) powstał z myślą  
o jednym z wielu największych problemów 
współczesnego świata, związanym z rozwojem 
cywilizacyjnym i zanieczyszczeniem środowiska. 
Wzmożony ruch samochodowy, zwłaszcza  
w dużych aglomeracjach, powoduje nie tylko 
utrudnienia w lokalnym ruchu, lecz także 
przynosi ogromne straty finansowe. CART jest 
informatyczną platformą służącą do optymaliza-
cji infrastruktury drogowej oraz poprawy 
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płynności i efektywności ruchu drogowego na co 
dzień i w sytuacjach kryzysowych. System 
CART pozwoli również wpłynąć na redukcję 
emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych i na 
poprawę bezpieczeństwa ruchu. Projekt prze-
znaczony jest zarówno dla organizacji 
odpowiadających za planowanie infrastruktury 
drogowej, zarządzanie ruchem, jak i dla in-
dywidualnych odbiorców. Dzięki zastosowaniu 
innowacyjnych rozwiązań łączących nowoczes-
ne technologie i najnowsze odkrycia nauki  
z obszaru teorii grafów i sieci, system daje 
możliwość monitorowania obciążenia dróg  
w czasie rzeczywistym i umożliwia optymalną 
nawigację każdego uczestnika ruchu 
drogowego, biorąc pod uwagę aktualną sytuację 
drogową.  

Do II etapu konkursu Imagine Cup 2011, 
zorganizowanego w Nowym Jorku, za-
kwalifikowała się drużyna WCY_TEAM pod 
opieką mentora T. Tarnawskiego. Zespół 
przygotował projekt COP4CE (ang. Compact 
Operating Package for Critical Engagements), tj. 
zaawansowany system wbudowany, 
dedykowany służbom policyjnym i ratowniczym. 
Aplikacja Command Center zapewnia 
komunikację z serwerem (np. ciągłą syn-
chronizację i aktualizację danych) i odgrywa rolę 
Component Managera wszystkich modułów 
funkcjonalnych. Rozwiązanie pozwala z poziomu 
serwera dostarczyć użytkownikowi w terenie 
zaktualizowaną mapę, plany budynków, żywe 
obrazy/głosy. 

Projekt COP4CE zapewnił naszej drużynie 
wysoką pozycję w gronie dziesięciu najlepszych 
zespołów ścisłego etapu konkursu, w kategorii 
Projektowanie Systemów Wbudowanych. 
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5. Tytuły i stopnie naukowe 
 
5.1. Profesura 
 
[Prof1] Andrzej Walczak 
 
5.2. Prace magisterskie 
 
[Mgr1] Kamil Adamowski – Strategia 

buforowania wyników zapytań  
w środowisku obiektowej bazy danych  

 Promotor – J. Koszela 
 
[Mgr2] Michał Barczak – Techniki 

programowania rozproszonego  
w środowiskach sieciowych opartych 
na wywołaniach zdalnych procedur 

 Promotor – Z. Wesołowski 
 
[Mgr3] Kamil Bąkowski – Strategiczna gra 

mobilna 
 Promotor – P. Kosiuczenko 
 
[Mgr4] Bartosz Bednarski – Koncepcja  

i projekt aplikacji wspomagającej 
funkcjonowanie internetowego  
centrum bankowości 

 Promotor – I. Skórska 
 
[Mgr5] Paulina Brzozowska – Modelowanie, 

symulacja i analiza funkcjonowania 
systemu zaopatrywania w wybranym 
środowisku modelowania procesów 
biznesowych 

 Promotor – T. Nowicki 
 
[Mgr6] Kornelia Chłopek – Aspekty 

bezpieczeństwa informacji w procesie 
zarządzania ciągłością działania 
organizacji 

 Promotor – J. Stanik 
 
[Mgr7] Zbigniew Derlicki – Charakterystyka 

porównawcza przeglądarek 
internetowych 

 Promotor – I. Skórska 
 
[Mgr8] Karolina Drożdżewska – Wzorce 

architektury aplikacji mobilnych 
 Promotor – M. Nowak 
 
[Mgr9] Robert Dudek – Narzędzia wsparcia 

procesów zarządzania zmianą  
w dziale IT 

 Promotor – M. Deutsch 
 
[Mgr10] Waldemar Gąsecki – Narzędzia 

wsparcia procesów zarządzania 
zmianą i zarządzania wydaniem 

 Promotor – M. Deutsch 
 
[Mgr11] Karol Głasek – Projekt i implementacja 

systemu wspomagającego 
zarządzanie zasobami ludzkimi  
w obszarze monitorowania 
fluktuacji kadr 

 Promotor – M. Kiedrowicz 

[Mgr12] Adam Głodowski – Metoda 
szacowania systemu informatycznego 

 Promotor – T. Górski 
 
[Mgr13] Miłosz Góralczyk – Projekt i implemen-

tacja meta modelu dla obiektowej  
bazy danych  

 Promotor – J. Koszela 
 
[Mgr14] Dariusz Gora – Modelowanie i analiza 

procesu obiegu dokumentów  
w urzędzie centralnym 

 Promotor – T. Nowicki 
 
[Mgr15] Maciej Gryżewski – Projekt systemu 

informatycznego wspomagania 
działalności placówki medycznej  
w wybranym zakresie  
z wykorzystaniem oprogramowania 
klasy ’open source’ 
Promotor – I. Skórska 

 
[Mgr16]  Andrzej Hołowko – Projekt i implemen-

tacja zintegrowanego środowiska 
projektowo-programistycznego dla 
obiektowej bazy danych 

 Promotor – J. Koszela 
 
[Mgr17] Rafał Jagielski – Mechanizmy 

zapewnienia prawidłowej eksploatacji 
środków przetwarzania informacji 

 Promotor – J. Stanik 
 
[Mgr18] Michał Jaroszewski – Koncepcja  

i projekt narzędzia modelowania 
procesów przebiegu pracy 

 Promotor – S. Rozmus 
 
[Mgr19] Jarosław Jarząbek – Koncepcja, 

projekt i implementacja 
informatycznego wspomagania 
funkcjonowania hurtowni 
komputerowej w wybranym zakresie 
jej działalności handlowej 
Promotor – G. Konopacki 

 
[Mgr20] Łukasz Jesionek – Metoda 

przygotowania danych biometrycznych 
dla Wizowego Systemu 
Informacyjnego 

 Promotor – S. Rozmus 
 
[Mgr21] Łukasz Jurgielewicz – Pakiet 

materiałów szkoleniowych  
dla architektów rozwiązań 

 Promotor – M. Deutsch 
 
[Mgr22] Maciej Kaczanowski – Metody 

porównywania graficznych modeli 
danych medycznych 
Promotor – A. Ameljańczyk 
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[Mgr23] Krzysztof Kaczmarczyk – Projekt 
architektury systemu informatycznego 
z dostępem przez różnego typu 
urządzenia mobilne  

 Promotor – T. Górski 
 
[Mgr24] Marcin Karpiński – Projekt i implemen-

tacja podsystemu zarządzania 
rozproszoną obiektową bazą danych  

 Promotor – J. Koszela 
 
[Mgr25] Grzegorz Kasprzyk – Projekt 

internetowej gry symulacyjnej działań 
militarnych wybranego szczebla 
dowodzenia 

 Promotor – D. Pierzchała 
 
[Mgr26] Grzegorz Kędzierski – Metody 

zarządzania oczekiwaniami  
i wymaganiami w projektach 

 Promotor – M. Deutsch 
 
[Mgr27] Arkadiusz Kępka – Charakterystyka 

porównawcza systemów usług 
katalogowych 

 Promotor – W. Barcikowski 
 
[Mgr28] Wojciech Kieszek – Zarządzanie 

zasobami w projektach 
informatycznych 

 Promotor – M. Deutsch 
 
[Mgr29] Tomasz Kondej – Automatyzacja 

transformacji modeli oprogramowania 
 Promotor – W. Kulas 
 
[Mgr30] Rafał Kolbicz – System wspomagania 

rozliczania projektów badawczych 
wydziału akademickiego 

 Promotor – A. Najgebauer 
 
[Mgr31] Adam Kornet – Projekt i implementacja 

temporalnej obiektowej bazy danych 
 Promotor – J. Koszela 
 
[Mgr32] Marcin Konieczny – Metoda 

transformacji danych behawioralnych 
w procesie eksploracji danych  

 Promotor – M. Mazurek 
 
[Mgr33] Filip Koprowski – Projekt i implemen-

tacja zdalnego monitorowania 
obciążenia elementów akademickiej 
sieci komputerowej 

 Promotor – T. Nowicki 
 
[Mgr34] Przemysław Kosmala – 

Charakterystyka systemów workflow 
typu „open-source” 

 Promotor – M. Nowak 
 
[Mgr35] Tomasz Kowalczyk – Koncepcja 

informatycznego wsparcia zarządzania 
wiedzą w organizacji z wykorzystaniem 
systemu klasy CRM 
Promotor – G. Konopacki 

[Mgr36] Radosław Kozdruń – Projekt i im-
plementacja internetowego systemu 
obsługi konferencji naukowych 

 Promotor – K. Worwa 
 
[Mgr37] Marceli Kramarczuk – Techniki 

programowania równoległego na 
maszynach z pamięcią dzieloną 

 Promotor – Z. Wesołowski 
 
[Mgr38] Mirosław Krasowski – Charakterystyka 

porównawcza systemów zarządzania 
obiegiem dokumentów 

 Promotor – W. Barcikowski 

[Mgr39] Rafał Krszyna – Charakterystyka 
porównawcza pakietów 
oprogramowania biurowego 

 Promotor – W. Barcikowski 
 
[Mgr40]  Anna Krygier – Koncepcja modelu 

dojrzałości zarządzania projektami 
informatycznymi 
Promotor – J. Stanik 

 
[Mgr41] Zuzanna Majewska – Charakterystyka 

porównawcza systemów 
monitorowania infrastruktury 
informatycznej 

 Promotor – W. Barcikowski 
 
[Mgr42] Aneta Malarowska – Analiza 

porównawcza systemów zarządzania 
przepływem pracy 

 Promotor – J. Koszela 
 
[Mgr43]   Marcin Malich – Konstrukcja  

i integracja mechanizmu monitorów 
statystycznych na potrzeby symulacji  
w języku C++ 

 Promotor – J. Rulka 
 
[Mgr44] Paweł Maliszewski – Metody 

zapewniania jakości w procesach 
rozwoju oprogramowania 

 Promotor – W. Barcikowski 
 
[Mgr45] Agata Marchewka-Madejska – 

Instrumenty zarządzania incydentami 
związanymi z bezpieczeństwem 
informacji 

 Promotor – J. Stanik 
 
[Mgr46] Michał Matla – Koncepcja, projekt  

i implementacja aplikacji  
e-learningowej w przeglądarce  
z zastosowaniem technologii  
MS Silverlight 

 Promotor – G. Konopacki 
 
[Mgr47] Miłosz Mazur – Moduł składowania 

procesów biznesowych na potrzeby 
przetwarzania analitycznego  

 Promotor – T. Nowicki 
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[Mgr48] Marcin Misiak – Charakterystyka 
porównawcza systemów operacyjnych 
do zastosowań serwerowych 

 Promotor – W. Barcikowski 
 
[Mgr49] Rafał Misiewicz – Projekt interfejsu 

użytkownika oraz bazy danych, 
adaptowalnych do dynamicznego 
katalogu zagrożeń 

 Promotor – D. Pierzchała 
 
[Mgr50] Łukasz Moreń – Skalowalność aplikacji 

webowych na przykładzie projektu  
i implementacji systemu infor-
matycznego w technologii  J2EE 

 Promotor – K. Worwa 
 
[Mgr51]  Paweł Napiórkowski – Metoda 

modelowania architektury platformy 
integracyjnej 

 Promotor – T. Górski 
 
[Mgr52] Marcin Nawrocki – Rola interfejsów 

„message passing” w systemach 
rozproszonych 

 Promotor – M. Nowak 
 
[Mgr53] Paweł Nazarewski – Informatyczne 

wspomaganie procesu osiągania 
i utrzymania odpowiedniego poziomu 
ochrony aktywów organizacji 

 Promotor – J. Stanik 
 
[Mgr54] Michał Niedziela – Mechanizm 

generacji danych o ukształtowaniu 
terenu na potrzeby symulacji działań 
militarnych wysokiej rozdzielczości 

 Promotor – J. Rulka 
 
[Mgr55] Hubert Ostap – Mechanizm generacji 

danych o obiektach infrastruktury 
terenowej na potrzeby symulacji 
działań militarnych wysokiej 
rozdzielczości 

 Promotor – J. Rulka 
[Mgr56] Michał Pacholczyk – Charakterystyka 

porównawcza systemów zarządzania 
konfiguracją 

 Promotor – W. Barcikowski 
 
[Mgr57] Kamil Parzych – Projekt i implemen-

tacja środowiska programistycznego 
do wspomagania projektowania zbioru 
danych testowych metodą grafów 
przyczynowo-skutkowych 

 Promotor – K. Worwa 
 
[Mgr58] Kamil Piechowiak – Rozproszone 

systemy pamięci masowych dużej skali 
 Promotor – M. Nowak 
 

[Mgr59] Arkadiusz Piekarski – Narzędzia 
wsparcia procesów zarządzania 
wydaniem i organizacją wdrożeń 

 Promotor – M. Deutsch 
 
[Mgr60] Małgorzata Piekarska – Analiza 

porównawcza formatów elektro-
nicznych dokumentów i systemów 
zarządzania dokumentami 
elektronicznymi 

 Promotor – J. Koszela 
 
[Mgr61] Robert Pietkiewicz – Projekt i im-

plementacja systemu elektronicznej 
ankietyzacji studentów dla potrzeb 
uczelni wyższej. 

 Promotor – K. Worwa 
 
[Mgr62] Marcin Piłat – Symulacyjna metoda 

badania własności złożonych struktur 
niezawodnościowych 

 Promotor – J. Rulka 
 
[Mgr63] Kamil Podbielski – Projekt środowiska 

do symulacyjnego badania wydajności 
aplikacji Java EE. 

 Promotor – T. Górski 
 
[Mgr64] Przemysław Popławski – Projekt 

środowiska do badania wydajności 
platform integracyjnych 

 Promotor – T. Górski 
 
[Mgr65] Grzegorz Prichodko – Metoda 

określania stopnia podobieństwa 
diagramów procesów biznesowych 

 Promotor – T. Nowicki 

[Mgr66] Adam Przybysz – Charakterystyka 
porównawcza systemów operacyjnych 
do urządzeń mobilnych 

 Promotor – W. Barcikowski 
 
[Mgr67] Mariusz Rygielski – Projekt i im-

plementacja systemu 
wspomagającego zarządzanie 
zmianami w organizacjach rozległych 
geograficznie 

 Promotor – M. Kiedrowicz 
 
[Mgr68] Krzysztof Sałamun – Charakterystyka 

porównawcza systemów zarządzania 
tożsamością w systemach 
informatycznych 

 Promotor – W. Barcikowski 
 
[Mgr69] Grzegorz Sarzalski – Projekt 

środowiska do testowania wydajności 
systemu informatycznego  
w architekturze J2EE 

 Promotor – T. Górski 
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[Mgr70] Jędrzej Serwik – Analiza, projekt 
i implementacja systemu e-learningu 
na przykładzie aplikacji WWW 
z wykorzystaniem technologii PHP 

 Promotor – K. Worwa 
 
[Mgr71] Jakub Siberski – Środowisko 

edukacyjne do wspomagania badania 
właściwości algorytmów genetycznych 

 Promotor – J. Rulka 
 
[Mgr72] Krzysztof Siepko – Implementacja 

mechanizmów interoperacyjności usług 
systemu informatycznego  
z wykorzystaniem podejścia SOA 

 Promotor – G. Bliźniuk 
 
[Mgr73] Tobiasz Sikora – Projekt i implemen-

tacja systemu wspomagającego 
sprawozdawczość zarządczą  
w organizacjach rozproszonych 
geograficznie. 

 Promotor – M. Kiedrowicz 
 
[Mgr74] Kacper Siwek – Metody zapewniania 

jakości w procesach rozwoju 
oprogramowania 

 Promotor – M. Deutsch 
 
[Mgr75] Tomasz Skowroński – Biblioteka 

komponentów wielokrotnego użycia  
wg wzorców GUI aplikacji webowych 

 Promotor – D. Pierzchała 
 
[Mgr76] Marcin Słomczyński – Koncepcja 

modelu dojrzałości zarządzania 
bezpieczeństwem informacji 

 Promotor – J. Stanik 
   
[Mgr77] Piotr Socik – Mechanizm migracji 

danych o sytuacji taktycznej  
w symulatorach pola walki 
Promotor – R. Wantoch-Rekowski 

 
[Mgr78] Michał Sobkiewicz – Konstruowanie 

systemów symulacyjnych 
zgodne z SOA 
Promotor – W. Kulas 

 
[Mgr79] Marek Sokulski – Kluczowe obszary 

wiedzy kierownika projektu w procesie 
realizacji i zarządzania projektem 
informatycznym 

 Promotor – J. Stanik 
    
[Mgr80] Józef Sroczyński – Szkielet 

oprogramowania oferującego 
rozszerzalne API dla niestan-
dardowych interfejsów użytkownika 

 Promotor – T. Tarnawski 
 
[Mgr81] Marcin Stańczyk – Analiza, projekt  

i implementacja wybranych modułów 
zintegrowanego systemu zarządzania 
uczelnią wyższą 

 Promotor – K. Worwa 

[Mgr82] Konrad Stelmach – Komponenty 
programowe realizujące wybrane 
funkcje niestandardowych interfejsów 
użytkownika 

 Promotor – T. Tarnawski 
 
[Mgr83] Jacek Suchocki – Rozwiązywanie 

zadań transportowych  
z wykorzystaniem algorytmów 
genetycznych 

 Promotor – T. Nowicki 
 
[Mgr84] Piotr Szadkowski – Wykorzystanie 

algorytmów zachłannych w teorii 
grafów i sieci 
Promotor – K. Worwa 

   
[Mgr85] Piotr Szymański – Projekt modelu 

ontologicznego adaptera danych  
w wielorozdzielczej symulacji  
pola walki 

 Promotor – D. Pierzchała 
 
[Mgr86] Arkadiusz Targaszewski – Projekt 

i implementacja środowiska 
programistycznego do wspomagania 
oceny złożoności wewnętrznej 
programów 

 Promotor – K. Worwa 
 
[Mgr87] Sebastian Tur – Złożone analizy 

biznesowe z użyciem SAP  
Business Intelligence 

 Promotor –  T. Tarnawski 
 
[Mgr88]   Adam Tomporek – Adaptacja 

przedmiotu „Algorytmy ewolucyjne” 
do systemu nauczania na odległość 

 Promotor – J. Rulka 
 
[Mgr89] Daniel Wagner – Koncepcja i projekt 

motoru systemu zarządzania 
procesami przebiegu pracy 

 Promotor – S. Rozmus 
 
[Mgr90] Krzysztof Wagner – Wykorzystanie 

algorytmów genetycznych w teorii 
grafów i sieci 

 Promotor – K. Worwa 
 
[Mgr91] Michał Werner – Koncepcja 

strumieniowej bazy danych 
 Promotor – S. Rozmus 
 
[Mgr92] Krzysztof Wiśniewski – Projekt modułu 

zautomatyzowanych testów 
przebiegów symulacji działań bojowych 
w zakresie wyników walki 

 Promotor – R. Wantoch-Rekowski 
 
[Mgr93] Łukasz Wolanowski – Koncepcja 

internetowego systemu wspomagania 
zarządzania zasobem bezrobotnych 
Promotor – I. Skórska 
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[Mgr 94] Daniel Wołkowicz – Wykorzystanie 
systemów wieloprocesorowych do 
modelowania wybranych zjawisk 
fizycznych 

 Promotor – P. Marciniak 
 
[Mgr95] Maksymilian Wołosz – Koncepcja, 

projekt i implementacja 
informatycznego wspomagania 
działalności firmy gastronomicznej  
w wybranym zakresie 

 Promotor – G. Konopacki 
 
[Mgr96] Cezary Woźniak – Projekt modułu 

zautomatyzowanych testów 
przebiegów symulacji działań bojowych 
w zakresie przemieszczania jednostek 
i stopnia realizacji zadań 

 Promotor – R. Wantoch-Rekowski 
 
[Mgr97] Maciej Wójcicki – Analiza 

porównawcza problemów pokrycia  
i alokacji zasobów w zastosowaniu  
do wspomagania decyzji w systemach 
zarządzania kryzysowego 

 Promotor – Z. Tarapata 
 
[Mgr98] Emil Wróbel – Projekt i implementacja 

środowiska klienta dla obiektowej bazy 
danych  

 Promotor – J. Koszela 
 
[Mgr99] Piotr Wróblewski – Projekt i implemen-

tacja zaawansowanych mechanizmów 
zachowań w środowisku VBS2 

 Promotor – J. Koszela 
 
[Mgr100] Michał Wroński – Analiza możliwości 

realizacji sprzętowej dodawania  
i podwojenia dywizora na krzywej 
hipereliptycznej nad ciałem GF(2n) 

 Promotor – P. Bora 
 
[Mgr101] Piotr Wysocki – Projekt i implemen-

tacja hurtowni procesów biznesowych 
Promotor – J. Koszela 

 
[Mgr102] Łukasz Żyśko – Charakterystyka 

porównawcza obiektowych  
i obiektowo-relacyjnych systemów  
baz danych 

 Promotor – J. Koszela 
 

 
5.3. Prace inżynierskie 
 
[Inż1] Patryk Bandurski – Budowa warstwy 

usług identyfikacji jednostek 
chorobowych oraz wsparcia ratownictwa 
medycznego w wykorzystującej 
technologię SOA 

 Promotor – J. Rulka 
 

[Inż2] Cezary Bartosiak – Analiza związku 
między metodami wyznaczania 
podobieństwa grafów i sieci oraz analizy 
sieci złożonych 

 Promotor – Z. Tarapata 
 
[Inż3] Paweł Bujalski – Metody i techniki 

monitorowania zabezpieczeń  
w systemach teleinformatycznych 

 Promotor – J. Stanik 
 
[Inż4] Rafał Dawidczyk – Implementacja 

wybranych warunków zapewniających 
interoperacyjność systemu infor-
matycznego 

 Promotor – G. Bliźniuk 
 
[Inż5] Przemysław Dąbrowski – Projekt 

i implementacja interfejsów  
do elektronicznego rekordu pacjenta 
(EHR) w technologii usług sieciowych 
Promotor – G. Bliźniuk 

 
[Inż6] Adrian Dmoch – Metoda zapewnienia 

interoperacyjności technicznej systemu 
informatycznego z wykorzystaniem 
standardu XML 

 Promotor – G. Bliźniuk 
 
[Inż7] Marek Dobkowski – Projekt  

i implementacja interfejsów  
do rozliczeniowego rekordu pacjenta 
(EMR) w technologii usług sieciowych 
Promotor – G. Bliźniuk 

 
[Inż8] Jan Donart – Projekt i implementacja 

aplikacji wspomagającej funkcjonowanie 
internetowego centrum  
diagnostyki medycznej 

 Promotor – I. Skórska 
 
[Inż9] Tomasz Florczak – Moduł zobrazowania 

wyników przebiegu symulacji działań 
bojowych w środowisku GIS 

 Promotor – R. Wantoch-Rekowski 
 
[Inż10] Jakub Golik – Analiza SWOT w procesie 

zarządzania projektami informatycznymi 
 Promotor – J. Stanik 
 
[Inż11] Piotr Grzywacz – Metoda wykorzystania 

danych biometrycznych w systemach 
identyfikacji użytkowników systemów 
informatycznych 

 Promotor – M. Kiedrowicz 
 
[Inż12] Mariusz Herman – Moduł nauczania 

zdalnego wybranych języków 
programowania 

 Promotor – D. Pierzchała 
 
[Inż13] Paweł Kądziela – Projekt e-systemu 

rezerwacji usług hotelowych 
 Promotor – G. Konopacki 
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[Inż14] Katarzyna Kowalewska – Podpis 
elektroniczny w realizacji zadań  
drogą elektroniczną 

 Promotor – B. Szafrański 
 
[Inż15] Damian Kowalewski –  Projekt systemu 

informatycznego do nadzoru projektu 
realizowanego w ramach przetargu 
publicznego  

 Promotor – T. Górski 
 
[Inż16] Michał Kozłowski – Projekt i implemen-

tacja wizualnego edytora dokumentów 
elektronicznych formatu ebForm 

 Promotor – J. Koszela 
 
[Inż17] Adrian Kowalik – Biblioteka procedur 

obliczeń numerycznych na wybraną 
platformę mobilną 
Promotor – T. Tarnawski 

 
[Inż18] Przemysław Kundzicz – Model i im-

plementacja systemu monitorującego 
Strategiczną Kartę Wyników  
w przedsiębiorstwie 

 Promotor – J. Olejniczak 
 
[Inż19] Grzegorz Kwiatkowski – Projekt i im-

plementacja systemu wspomagającego 
zarządzanie danymi wrażliwymi 
Promotor – M. Kiedrowicz 

 
[Inż20] Jakub Kwieciński – Analiza 

porównawcza wybranych implementacji 
tablic haszowanych 

 Promotor – K. Worwa 
 
[Inż21] Paweł Madejski – Moduł zarządzania 

danymi terenowymi symulatora działań 
bojowych w środowisku GIS 

 Promotor – R. Wantoch-Rekowski 
 
[Inż22] Sebastian Malinowski – Mechanizm 

transformacji dokumentu elek-
tronicznego formatu ebForm do formatu 
standardowego dokumentu XML 

 Promotor – J. Koszela 
 
[Inż23] Hubert Masiak – Projekt i implementacja 

aplikacji wspomagającej funkcjonowanie 
internetowej giełdy towarowej 

 Promotor – I. Skórska 
 
[Inż24] Witold Matuszewski – Budowa 

mobilnych narzędzi wsparcia 
identyfikacji jednostek chorobowych  
oraz ratownictwa medycznego 

 Promotor – J. Rulka 
 

[Inż25] Mariusz Lis – Metody oceny 
podstawowych parametrów projektów 
informatycznych 
Promotor – J. Stanik 

 

[Inż26] Anna Liponoga – Projekt systemu 
obsługi zgłoszeń uszkodzeń sprzętu  
i oprogramowania w wybranej klasie 
małego przedsiębiorstwa 

 Promotor – R. Hoffmann 
 
[Inż27] Kamil Ostaszewski – Aplikacja obliczeń 

numerycznych na wybraną  
platformę mobilną 

 Promotor – T. Tarnawski 
 
[Inż28] Stefan Palicki – Projekt i implementacja 

symulatora ścieżek klinicznych 
 Promotor – G. Bliźniuk 
 
[Inż29]  Krzysztof Pasternak – Środowisko 

programowe serwera rozwiązywania 
zadań optymalizacji 
Promotor – T. Tarnawski 
 

[Inż30] Zbigniew Piwowarski – Analiza 
porównawcza efektywności 
przetwarzania drzew AVL 
i drzew czerwono-czarnych 

 Promotor – K. Worwa 
 
[Inż31] Karol Pomaski – Projekt 

informatycznego systemu 
ubezpieczeniowego obsługi polis 
inwestycyjnych 

 Promotor – T. Górski 
 
[Inż32] Arkadiusz Prymek – Projekt i realizacja 

internetowej aplikacji wspomagającej 
funkcjonowanie poradni dietetycznej 

 Promotor – G. Konopacki 
 
[Inż33] Piotr Pszczoła – Instrumenty oceny  

skuteczności zabezpieczania  
systemów informatycznych 

 Promotor – J. Stanik 
 
[Inż34] Mariusz Pyżanowski – Projekt  

i implementacja modułu do budowania 
i wizualizacji środowiska  
gry zręcznościowej 

 Promotor – T. Tarnawski 
 
[Inż35] Piotr Rusinowski – Analiza 

porównawcza wybranych implementacji 
kolejek priorytetowych 

 Promotor – K. Worwa 
 
[Inż36] Andrzej Sobolewski – Projekt i im-

plementacja demonstratora wybranych 
algorytmów równoważenia drzew BST 

 Promotor – K. Worwa 
 
[Inż37] Piotr Stąpor – Informatyczne narzędzia 

wyszukiwania i oceny powiązań 
semantycznych w bazach wiedzy 

 Promotor – W. Kulas 
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[Inż38] Krzysztof Stępniak – Testowanie 
wydolności programów  
w środowisku Eclipse 

 Promotor – P. Kosiuczenko 
 
[Inż39] Sebastian Suchanowski – Narzędzia 

budowy interfejsu semantycznego 
zarządzania usługami na platformie 
przenośnej IPhoneOS 

 Promotor – W. Kulas 
 
[Inż40] Michał Świętochowski – Analiza 

porównawcza efektywności 
przetwarzania drzew BST i drzew  
typu splay. 

 Promotor – K. Worwa 
 

[Inż41] Piotr Szeruda – Projekt modelu FOM 
integrującego symulatory konstruktywne 

 Promotor – D. Pierzchała 
 
[Inż42] Krzysztof Wódkiewicz – Opracowanie 

metody dostępu do danych wrażliwych  
z wykorzystaniem mechanizmów 
podpisu elektronicznego 

 Promotor – M. Kiedrowicz 
 
[Inż43] Paweł Wrzosek – Ocena wybranych 

algorytmów pozycjonowania  
stron internetowych 

 Promotor – M. Chudy 
 
[Inż44] Paweł Wrzosek – Analiza porównawcza 

efektywności wybranych algorytmów 
sortowania wewnętrznego 

 Promotor – K. Worwa 
 
[Inż45] Piotr Zagórski – Projekt i implementacja 

internetowej aplikacji wspomagającej 
funkcjonowanie kancelarii prawnej 

 Promotor – I. Skórska 
 
[Inż46] Kamil Zień – Paradygmat przekazywania 

komunikatów w przetwarzaniu 
równoległym 

 Promotor – M. Nowak 
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właściwego do spraw nauki 
 
[Pub1] R. Antkiewicz, A. Najgebauer,  

J. Rulka, Z. Tarapata, R. Wantoch- 
-Rekowski − ”Knowledge-Based Pattern 
Recognition Method and Tool to Support 
Mission Planing and Simulation”, 
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Instytutu Systemów Informatycznych,  
Nr 8, str. 9−16 (2011). 
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[Pub10] G. Bliźniuk (współautor) − ”Selected 
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Vol. 13, Nr 3, str. 219−228 (2011). 
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(współautorzy) − „Technologie 
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Inżynieria Biomedyczna, Vol. 17,  
Nr 2/2011, str. 144−148 (2011). 

 
[Pub13] G. Bliźniuk, A. Ameljańczyk 

(współautorzy) − „Komputerowe 
systemy wspomagania decyzji 
medycznych − historia, rozwój, analiza 
porównawcza w wybranych krajach 
europejskich i w Stanach 
Zjednoczonych”, Fizjoterapia Polska, 
Vol. 11, Nr 2, str. 91−106 (2011) 

 
[Pub14] T. Dawidowicz (doktorant) − ”Properties 

of a meshless simulation method of 
diffusion from a finite source”, Biuletyn 
Instytutu Systemów Informatycznych,  
Nr 8, str. 25−33 (2011). 

 
[Pub15] T. Górski, J. Stanik − ”Selected aspects 

and mechanisms of integration 
platform's security”, Information 
Management, Nr 3, str. 97−107 (2011). 

 
[Pub16] T. Górski, J. Stanik − ”Concept of 

integration platform's security model”,  
Information Management, Nr 3,  
str. 109−119 (2011).  

 
[Pub17] T. Górski − ”Method of framework 

selection for integration platform 
construction”, Information Management, 
Nr 3, str. 323−336 (2011). 

 
[Pub18] T. Górski − ”Performance analysis of 

selected frameworks for an integration 
platform development”, Biuletyn 
Instytutu Systemów Informatycznych,  
Nr 7, str. 9−17 (2011). 
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[Pub19] M. Kapałka − „Symulacja zachowania 
tłumu w dynamicznym otoczeniu”, 
Symulacja w Badaniach i Rozwoju,  
Vol. 2, Nr 2, str. 83−92 (2011). 

 
[Pub20] R. Kasprzyk (współautor) − ”Enhancing 

Usability of the Human-Computer 
Interfaces with Software Architecture”, 
Biuletyn Instytutu Systemów 
Informatycznych, Nr 8, str. 35−43 
(2011). 

 
[Pub21] M. Kiedrowicz − „Wspomaganie 

zarządzania − zasoby publiczne  
w wybranych krajach unijnych”, 
Nowoczesne Systemy Zarządzania, 
Biuletyn Instytutu Organizacji  
i Zarządzania WCY, Nr 6, str. 349−361 
(2011). 

 
[Pub22] G. Konopacki − „Model wielo- 

strefowego obrazu ochrony obiektu 
magazynowego”, Gospodarka 
Materiałowa & Logistyka, Nr 11,  
str. 32−35 (2011). 

 
[Pub23] J. Koszela (współautor) − ”Architecture 

of Object DataBase MUTDOD”, STUDIA 
INFORMATICA, Vol. 32, Nr 3B(99),  
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Nr 7, str. 25−29 (2011). 
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network”, Biuletyn Instytutu Systemów 
Informatycznych, Nr 7, str. 47−52 
(2011). 

 
[Pub39] Z. Wesołowski − "Identification of 

systems reliability", Studia Informatica: 
Systems and information technology, 
Vol. 1−2(15), str. 43-54 (2011). 

 
[Pub40] J. Wiśniewska − ”Constructing quantum 

circuits for unitary operations”, Biuletyn 
Instytutu Systemów Informatycznych,  
Nr 7, str. 53−59 (2011). 

 
[Pub41] K. Witan (doktorantka) − ”The 

optimization of SQL queries by means 
of drawing up query diagrams”, Biuletyn 
Instytutu Systemów Informatycznych,  
Nr 7, str. 61−68 (2011). 

 
[Pub42] K. Worwa − „Analiza porównawcza 

wybranych strategii losowego 
testowania oprogramowania”, 
Symulacja w Badaniach i Rozwoju,  
Vol. 1, Nr 3, str. 309−321 (2010)  
wydany w 2011 r. 

 
[Pub43] K. Worwa − „Formalna metoda 

wyznaczania najlepszego producenta 
oprogramowania”, Gospodarka 
Materiałowa & Logistyka, Nr 11,  
str. 60−63 (2011). 

 
[Pub44] K. Worwa − ”Using an optimization 

methods to selection the best software 
developer”, Symulacja w Badaniach  
i Rozwoju, Vol. 2, Nr 2, str. 113−123 
(2011). 

 
[Pub45] K. Worwa, J. Stanik − ”On some 

challenges in Web information retrieval", 
Information Management, Nr 3,  
str. 165−182 (2011). 

 
[Pub46] K. Worwa, J. Stanik − ”Comparision 

Study of Test Case Allocation Schemes  
in Software Partition Testing”, Biuletyn 
Instytutu Systemów Informatycznych,  
Nr 8, str. 59−66 (2011). 

 
[Pub47] K. Worwa, J. Stanik − ”Optimal resource 

allocation for reliability of modular 
software systems”, Biuletyn Instytutu 
Systemów Informatycznych, Nr 7,  
str. 69−76 (2011). 

 
[Pub48] K. Worwa, J. Stanik − ”Quality modelling 

for Web-based information systems”, 
Biuletyn Instytutu Systemów 

Informatycznych, Nr 7, str. 77−86 
(2011). 

 
6.1.3. Publikacja w innym czasopiśmie 
recenzowanym (spoza listy MNiSW) 
 
[Pub49] A. Ameljańczyk (współautor) − „Pacjenci 

typu ’HEAVY USER’ − istotny segment 
optymalizacji efektów i kosztów 
medycznych”, Farmakoekonomika 
Szpitalna, Nr 17, str. 12−14 (2011). 

 
[Pub50] M. Kiedrowicz − „Biometria  

w dokumentach identyfikacyjnych”, 
STUDIA Bezpieczeństwa Narodowego, 
Nr 2, str. 361−371 (2011). 

 
6.2. Monografie, podręczniki akademickie 
 
6.2.1.  Autorstwo monografii w języku 
angielskim lub podstawowym dla danej 
dziedziny 
 
[Pub51] Z. Tarapata − Models and Algorithms for 

Knowledge-Based Decision Support and 
Simulation in Defence and Transport 
Applications, Wojskowa Akademia 
Techniczna, Warszawa, 2011 (234 str.). 

 
6.2.2.  Autorstwo rozdziału w monografii  
w języku angielskim lub podstawowym  
dla danej dziedziny 
 
[Pub52] M. Chmielewski (współautor) − 

”Biomedical sensor analysis using 
mobile technologies for cardiovascular 
disease identification − a case study”,  
in: Man-Machine Interactions 2, in the 
series ADVANCES IN INTELLIGENT 
AND SOFT COMPUTING,  
T. Czachórski, S. Kozielski, U. Stańczyk 
(Eds.), Vol. 103, str. 127−136, Springer,  
Berlin, 2011. 

 
[Pub53] G. Konopacki − ”Model Multi-Zone 

Protection Area Warehouse”,  
in: Selected logistics problems and 
solutions, K. Grzybowska, P. Golińska 
(eds.), str. 97−106, Publishing House of 
Poznan University of Technology, 
Poznań, 2011. 

 
[Pub54] T. Nowicki (współautor) − ”A new 

Genetic Algorithm for transportation 
problem”, in: Selected logistics problems 
and solutions, K. Grzybowska, 
P. Golińska (eds.), str. 37−48, 
Publishing House of Poznan University 
of Technology, Poznań, 2011. 

 
[Pub55] W. Stecz (współautor) − ”Multiobjective 

optimization of the routes for logistics 
operators”, in: Selected logistics 
problems and solutions, K. Grzybowska, 
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P. Golińska (eds.), str. 23−20, 
Publishing House of Poznan University 
of Technology, Poznań, 2011. 

 
[Pub56] A. Walczak (współautor) − ”Wavelet set 

with swarm intelligence for edge 
extraction in images”, in: Image 
Processing and Communications 
Challenges 3, in the series: ADVANCES 
IN INTELLIGENT AND SOFT 
COMPUTING, Ryszard S. Choraś (Ed.), 
Vol. 102, pp. 131−138, Springer, Berlin, 
2011. 

 
[Pub57] K. Worwa − ”Effectiveness analysis of 

some test case allocation schemes in 
software partition testing”, in: Computer 
Science in the Age of XXI Century,  
A. Jastriebow, M. Raczyńska (eds.),  
str. 131−141, Kazimierz Pułaski 
Technical University of Radom,  
Radom, 2011. 

 
[Pub58] K. Worwa − ”A formal approach to 

selection the best software developer”, 
in: Solutions for supporting  
the processes of administration, logistics 
and manufacturing − Selected aspects, 
K. Grzybowska, P. Pawlewski (eds.),  
str. 7−20, Publishing House of Poznan 
University of Technology, Poznań, 2011. 

 
6.2.3. Autorstwo monografii w języku polskim 
lub innym niż angielski i niepodstawowym 
dla danej dziedziny 
 
[Pub59] M. Chudy − Wprowadzenie do 

Informatyki Kwantowej, Akademicka 
Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 
2011 (83 str.). 

 
6.2.4. Autorstwo rozdziału w monografii  
w języku polskim lub innym niż angielski  
i niepodstawowym dla danej dziedziny 
 
[Pub60] A. Ameljańczyk − „Wielokryterialna 

analiza zagrożeń bezpieczeństwa 
zdrowotnego obywateli”, w: Ochrona 
przed skutkami nadzwyczajnych 
zagrożeń. Tom 2, pod redakcją 
Zygmunta Mierczyka i Romana 
Ostrowskiego, str. 331−344, WAT, 
Warszawa, 2011. 

 
[Pub61] A. Ameljańczyk − „Farmakoekonomika  

a bezpieczeństwo zdrowotne 
człowieka”, w: Ochrona przed skutkami 
nadzwyczajnych zagrożeń. Tom 2, pod 
redakcją Zygmunta Mierczyka i Romana 
Ostrowskiego, str. 345−352, WAT, 
Warszawa, 2011. 

 
[Pub62] A. Ameljańczyk (współautor) − 

„Koncepcja informatycznego systemu 

oceny skutków wprowadzanych leków  
i technologii medycznych”,  
w: IT w służbie efektywnego państwa: 
Technologie informatyczne  
w administracji publicznej i służbie 
zdrowia, pod redakcją Jana Golińskiego, 
Andrzeja Kobylińskiego i Andrzeja 
Sobczaka, str. 39−52, Oficyna 
Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011. 

 
[Pub63] G. Bliźniuk − „Repozytorium 

komputerowo interpretowalnych ścieżek 
klinicznych w projekcie B+R”,  
w: IT w służbie efektywnego państwa: 
Technologie informatyczne  
w administracji publicznej i służbie 
zdrowia, pod redakcją Jana Golińskiego, 
Andrzeja Kobylińskiego i Andrzeja 
Sobczaka, str. 71−90, Oficyna 
Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011. 

 
[Pub64] G. Bliźniuk − „Dyskusja zastosowań 

wybranych technologii komputerowo 
interpretowalnych ścieżek klinicznych”, 
w: IT w służbie efektywnego państwa: 
Technologie informatyczne  
w administracji publicznej i służbie 
zdrowia, pod redakcją Jana Golińskiego, 
Andrzeja Kobylińskiego i Andrzeja 
Sobczaka, str. 91−110, Oficyna 
Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011. 

 
[Pub65] G. Bliźniuk, T. Gzik, J. Koszela − 

„Modelowanie ścieżek klinicznych oraz 
ich generowanie w postaci GLIF  
do XPDL wraz z zapewnieniem 
interoperacyjności z systemem HER”,  
w: Integracja systemów informatycznych 
− nowe wyzwania, pod redakcją 
Janusza Górskiego i Cezarego 
Orłowskiego, str. 129−140, PWNT, 
Gdańsk, 2011. 

 
[Pub66] T. Górski − „Profil ’UML PROFILE FOR 

INTEGRATION PLATFORM’ do 
modelowania architektury platformy 
integracyjnej”, w: Integracja systemów 
informatycznych − nowe wyzwania, pod 
redakcją Janusza Górskiego i Cezarego 
Orłowskiego, str. 109−118, PWNT, 
Gdańsk, 2011. 

 
[Pub67] T. Górski − „Model architektury 

platformy integracyjnej dla Giełdy 
Papierów Wartościowych”, w: Integracja 
systemów informatycznych − nowe 
wyzwania, pod redakcją Janusza 
Górskiego i Cezarego Orłowskiego,  
str. 141−150, PWNT, Gdańsk, 2011 

 
[Pub68] T. Górski − „Metoda modelowania 

architektury platformy integracyjnej,  
1+5’ ”, w: Integracja systemów 
informatycznych − nowe wyzwania,  
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pod redakcją Janusza Górskiego  
i Cezarego Orłowskiego, str. 173−182, 
PWNT, Gdańsk, 2011. 

 
[Pub69] T. Górski − „Zastosowanie podejścia 

ukierunkowanego na architekturę  
przy projektowaniu oprogramowania 
eksperymentalnego ścieżek 
klinicznych”, w: IT w służbie 
efektywnego państwa: Technologie 
informatyczne w administracji publicznej 
i służbie zdrowia, pod redakcją Jana 
Golińskiego, Andrzeja Kobylińskiego  
i Andrzeja Sobczaka, str. 119−213, 
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 
2011. 

 
[Pub70] T. Górski (współautor) − „Wzorce 

integracyjne”, w: Integracja systemów 
informatycznych − nowe wyzwania, pod 
redakcją Janusza Górskiego i Cezarego 
Orłowskiego, str. 93−98, PWNT, 
Gdańsk, 2011. 

 
[Pub71] M. Kiedrowicz − „Dostosowanie 

organizacji do wdrożenia platformy 
integracyjnej”, w: Integracja systemów 
informatycznych − nowe wyzwania, pod 
redakcją Janusza Górskiego i Cezarego 
Orłowskiego, str. 43−50, PWNT, 
Gdańsk, 2011. 

 
[Pub72] M. Kiedrowicz − „Bezpieczeństwo 

danych w dokumentach 
identyfikacyjnych”, w: INTERNET. 
Ochrona wolności i bezpieczeństwa, 
pod redakcją Grażyny Szpor,  
str. 246−257, UKSW, Warszawa, 2011. 

 
[Pub73] M. Mazurek − „Metody wdrażania 

procesów biznesowych na platformie 
integracyjnej”, w: Integracja systemów 
informatycznych − nowe wyzwania, pod 
redakcją Janusza Górskiego i Cezarego 
Orłowskiego, str. 389−396, PWNT, 
Gdańsk, 2011. 

 
[Pub74] J. Stanik,  T. Górski − „Model 

bezpieczeństwa platformy 
integracyjnej”, w: Integracja systemów 
informatycznych − nowe wyzwania,  
pod redakcją Janusza Górskiego  
i Cezarego Orłowskiego, str. 183−192, 
PWNT, Gdańsk, 2011. 

 
[Pub75] B. Szafrański (współautor) − „System 

ocen informatyzacji na rzecz 
transformacji administracji publicznej 
(SOI/TAP) − propozycja”,  
w: IT w służbie efektywnego państwa: 
Technologie informatyczne w 
administracji publicznej i służbie 
zdrowia, pod redakcją Jana Golińskiego, 

Andrzeja Kobylińskiego  
i Andrzeja Sobczaka, str. 397−404, 
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 
2011. 

 
[Pub76] Ł. Ślęzak (doktorant, współautor)  

− „Bezpieczeństwo statystycznych baz 
danych jako element architektury 
bezpieczeństwa jednostek administracji 
publicznej − propozycja”, w: IT w służbie 
efektywnego państwa: Technologie 
informatyczne w administracji publicznej 
i służbie zdrowia, pod redakcją Jana 
Golińskiego, Andrzeja Kobylińskiego  
i Andrzeja Sobczaka, str. 405−418, 
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 
2011. 

 
6.2.5. Referaty konferencyjne opublikowane 
w materiałach konferencyjnych 
 
[Pub77] T. Nowicki (współautor) – ”Modeling and 

simulation of food-borne epidemic 
spread”, Proceedings of 11th European 
Nutrition Conference FENS, Madrid, 
Spain, 2011, 26−29 October. 

 
[Pub78] A. Walczak (współautor) – ”Building  

a model of disease Symptoms Using 
Text Processing and learning from 
examples”, Proceedings of the 
Federated Conference on Computer 
Science and Information Systems, 
Medical College, pp. 187−194, IEEE 
Catalog Number CFP1185N-USB, 2011. 

 
[Pub79] A. Walczak (współautor) – ”Learning 

medical diagnostics Knowledge from 
patient cases”, Proceedings of  
the International Workshop CS&P 2011, 
pp. 238−249, Pułtusk, 2011. 
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7. Konferencje naukowe i seminaria 
 
7.1. Udział w zorganizowaniu konferencji  
 
[Konf1] A. Ameljańczyk (Komitet Naukowy)  

– XXV Międzynarodowa Konferencja 
Naukowo-Techniczna EKOMILITARIS 
2011, pt. „Ochrona ludności przed 
skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”, 
Zakopane, 13-16 września 2011 r. 

 
[Konf2] R. Antkiewicz (Komitet Naukowy), 

T. Nowicki (przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego), W. Kulas, J. Koszela, 
T. Drozdowski (Komitet Organizacyjny) 
– XVIII Warsztaty Naukowe Polskiego 
Towarzystwa Symulacji Komputerowej 
(PTSK), Zakopane, 26-28 września 
2011 r. 

 
[Konf3] R. Antkiewicz, D. Pierzchała,  

A. Najgebauer (współorganizacja)  
– International Cryptologic Conference 
Recent Advances in Cryptology and 
National Telecommunication Security 
Systems, WAT, Warszawa, 25 maja 
2011 r. 

 
[Konf4] A. Najgebauer (współorganizacja)  

–  Konferencja Naukowa z okazji 
jubileuszu 60-lecia WAT „Wiedza –
Ambicja – Technologia, Warszawa,  
25-26 października 2011 r. 

 
[Konf5] B. Szafrański (przewodniczący Rady 

Programowej) – XVII Forum 
Teleinformatyki, Warszawa,  
22-23 września 2011 r.  

 
 
7.2. Udział w konferencjach  
 
7.2.1. Konferencje zagraniczne 
[Konf6] R. Antkiewicz, A. Najgebauer,  

J. Koszela, D. Pierzchała, J. Rulka,  
Z. Tarapata, R. Wantoch-Rekowski 
– 13th International Conference  
on Modelling and Simulation (UKSim), 
Cambridge, Londyn, Wielka Brytania,  
29 marca-2 kwietnia 2011 r. 

 
[Konf7] P. Moszczyński, A. Walczak  

– PHOTONICS PRAGUE 2011,  
23-26 sierpnia 2011 r. 

 
[Konf8] T. Nowicki – 11th European Nutrition  

Conference FENS, Madrid, Spain,  
26-29 października 2011 r. 

 
[Konf9] A. Walczak – 14th International Topical 

Meeting on Optics of Liquid Crystals 
2011, Yerevan, Armenia, 25 września- 
-1 października 2011 r. 

 

7.2.2. Konferencje międzynarodowe i krajowe 
w Polsce 
 
[Konf10] A. Ameljańczyk, T. Górski, J. Koszela, 

M. Mazurek, T. Nowicki – III edycja 
konferencji Technologie Informatyczne 
w Administracji Publicznej i Służbie 
Zdrowia (TIAPiSZ 2011), Warszawa,  
8 grudnia 2011 r. 

 
[Konf11] A. Ameljańczyk, A. Walczak  

–  IX Międzynarodowa Konferencja 
Polskiego Towarzystwa 
Farmakoekonomicznego  
nt. „Farmakoekonomika a reformy 
ochrony zdrowia – wpływ na jakość”, 
(ISPOR 2011), Warszawa,  
1-2 grudnia 2011 r. 

 
[Konf12] A. Ameljańczyk – XXV Między-

narodowa Konferencja Naukowo- 
-Techniczna EKOMILITARIS  
pt. „Ochrona ludności przed skutkami 
nadzwyczajnych zagrożeń”, Zakopane, 
13-16 września 2011 r. 

 
[Konf13] A. Ameljańczyk, R. Antkiewicz,  

M. Chmielewski, T. Drozdowski,  
M. Kapałka, W. Kulas, J. Koszela,  
M. Lignowska, A. Najgebauer,  
T. Nowicki, D. Pierzchała, J. Rulka,  
Z. Tarapata, T. Tarnawski, R. Wantoch-
-Rekowski, K. Worwa – XVIII Warsztaty 
Naukowe Polskiego Towarzystwa 
Symulacji Komputerowej (PTSK), 
Zakopane, 26-28 września 2011 r. 

 
[Konf14] R. Antkiewicz, R. Kasprzyk,  

A. Najgebauer, D. Pierzchała  
–  XXVII Krajowe Sympozjum 
Telekomunikacji i Teleinformatyki 
(KSTiT 2011) nt. „Telekomunikacja  
z Teleinformatyką dla ratowania życia 
i ochrony zdrowia”, Łódź,  
14-16 września 2011 r. 

 
[Konf15] R. Antkiewicz, J. Koszela,  

A. Najgebauer, D. Pierzchała, J. Rulka, 
Z. Tarapata, R. Wantoch-Rekowski  
–  Konferencja Naukowa nt. „10 lat 
Polski w Afganistanie”, Warszawa,  
7 grudnia 2011 r. 

 
[Konf16] R. Antkiewicz, A. Najgebauer,  

D. Pierzchała, Z. Tarapata, –  
Konferencja Naukowa z okazji 
jubileuszu 60-lecia WAT „Wiedza –
Ambicja – Technologia, Warszawa,  
25-26 października 2011 r. 

 
[Konf17] R. Antkiewicz, D. Pierzchała,  

A. Najgebauer – International 
Cryptologic Conference ”Recent 
Advances in Cryptology and National 
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Telecommunication Security Systems”, 
WAT, Warszawa, 25 maja 2011 r. 

 
[Konf18] R. Antkiewicz, M. Chmielewski,  

R. Kasprzyk, A. Najgebauer, 
D. Pierzchała, J. Rulka, Z. Tarapata 
 – 3rd International Conference on 
Computational  Collective Intelligence  
– Technologies and Applications 
(ICCCI 2011), Gdynia, 21-23 września 
2011 r. 

 
[Konf19] W. Barcikowski – III Konferencja 

Naukowa nt. „Nowoczesne koncepcje  
i metody zarządzania: w kierunku 
zarządzania drugiej generacji”, 
Warszawa, 2 grudnia 2011 r. 

 
[Konf20] W. Barcikowski – Konferencja Naukowa 

nt. „Współpraca sektorów biznesu  
i nauki w zakresie innowacji 
informatycznych – szanse  
i możliwości”, Poznań, 16 grudnia  
2011 r. 

 
[Konf21] G. Bliźniuk, T. Gzik, M. Kiedrowicz,  

J. Koszela, M. Mazurek, J. Stanik  
– XIII Krajowa Konferencja Inżynierii 
Oprogramowania (KKIO 2011),  
Czarna Góra k. Ustrzyk Dolnych,  
12-15 września 2011 r. 

 
[Konf22] G. Bliźniuk – III Ogólnopolska 

Konferencja nt. „Promieniowanie 
Jonizujące w Medycynie” (PJOMED 
2011), Łódź, 6-7 czerwca 2011 r.  

 
[Konf23] M. Chmielewski – International 

Conference on Man-Machine (ICMMI 
2011), Kocierz k. Andrychowa,  
8-9 października 2011 r. 

 
[Konf24] T. Górski – VIII edycja konferencji 

INTEGRACJA SYSTEMÓW 
INFORMATYCZNYCH, Warszawa,  
21 września 2011 r. 

 
[Konf25] T. Górski, J. Stanik, K. Worwa  

– 10th International Conference  
on Information Management, Gdańsk,  
7-10 czerwca 2011 r. 

 
[Konf26] R. Kapałka – Międzynarodowa 

Konferencja Naukowo-Techniczna  
pt. „Emergency Evacuation of People 
from Buildings” (EMEVAC), Warszawa,  
31 marca-1 kwietnia 2011 r. 

 
[Konf27] R. Kasprzyk – 9th International 

Conference on Decision Support  
for Telecommunications and 
Information Society, Warszawa,  
5-6 września 2011 r. 

 

[Konf28] M. Kiedrowicz, J. Koszela – 
„Europejskie Forum Podpisu 
Elektronicznego 2011”, Międzyzdroje, 
5-9 czerwca 2011 r. 

 
[Konf29] M. Kiedrowicz, B. Szafrański 

 – III Konferencja Naukowa 
BEZPIECZEŃSTWO w INTERNECIE, 
Warszawa, 5-9 czerwca 2011 r. 

 
[Konf30] M. Kiedrowicz – Konferencja Naukowa 

nt. „Bezpieczeństwo technologii 
biometrycznych – ochrona danych 
biometrycznych”, Warszawa, 9 grudnia 
2011 r. 

 
[Konf31] G. Konopacki, T. Nowicki, K. Worwa  

– Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa nt. „Oszczędność  
i efektywność – współczesne 
rozwiązania w logistyce i produkcji”, 
Prusim, 15-18 listopada  
2011 r. 

 
[Konf32] J. Koszela – VII Krajowa Konferencja 

Bazy Danych: Aplikacje i Systemy, 
Ustroń, 31 maja-6 czerwca 2011 r. 

 
[Konf33] M. Mazurek – XXVI Jesienne Spotkania 

PTI, Warszawa, 2 marca 2011 r. 
 
[Konf34] B. Szafrański – XV Konferencja 

Naukowa nt. „Miasta w Internecie”, 
Zakopane, 15-17 czerwca 2011 r. 

 
[Konf35] B. Szafrański – XVII Forum 

Teleinformatyki, Warszawa,  
22-23 września 2011 r. 

 
[Konf36] B. Szafrański (zaproszony) – 

Konferencja Naukowa nt. „KRUS plus 
modernizacja i nowoczesne 
rozwiązania”, Warszawa, 20 grudnia 
2011 r. 

 
[Konf37] Z. Tarapata – Konferencja Naukowa  

nt. Systemy Logistyczne TEORIA  
i PRAKTYKA, Waplewo, Polska 
6-9 września 2011 r. 

 
[Konf38] A. Walczak – Federated Conference  

on Computer Science and Information 
Systems (FedCSIS 2011), Szczecin, 
18-21 września 2011 r. 

 
[Konf39] A. Walczak – 3rd International 

Conference on Image Processing  
and Communications (IPC 2011), 
Bydgoszcz, 7-9 września 2011 r. 

 
[Konf40] A. Walczak – International Workshop 

CS&P 2011, Pułtusk, 2011 r. 
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[Konf41] A. Walczak – XV edycja Konferencji 
Polskiego Towarzystwa Diagnostyki 
Termograficznej w Medycynie  
nt. „Zastosowanie termografii  
w diagnostyce medycznej”, Zakopane, 
18-20 marca 2011 r. 

 
7.3. Seminaria 
 
[Konf42] R. Antkiewicz, M. Jasiński  

– „Ukryte sieci PERT”  
(WAT/WCY/ISI, maj 2011). 

 
[Konf43] M. Chmielewski – „Metoda oceny 

asocjacji semantycznych 
wykorzystująca mechanizmy 
wnioskowania”  
(WAT/WCY/ISI, październik 2011). 

 
[Konf44] M. Chmielewski, W. Kulas,  

T. Tarnawski – „Środowisko 
wspomagania decyzji Athena” 
(WAT/WCY/ISI, kwiecień 2011). 

 
[Konf45] T. Górski – „Metoda modelowania 

architektury platformy integracyjnej 
‘1+5’ ” 
(WAT/WCY/ISI, marzec 2010). 

 
[Konf46] T. Górski – „Zwinność i dyscyplina  

w podnoszeniu efektywności zespołu 
projektowego” 
(WAT/WCY/ISI, marzec 2011). 

 
[Konf47] R. Kasprzyk – „Metody badania 

charakterystyk sieci złożonych dla 
potrzeb komputerowej identyfikacji 
sytuacji kryzysowych” 
(WAT/WCY/ISI, kwiecień 2011). 

 
[Konf48] P. Kędzierski – „Hurtownie schematów 

dla modelowania procesów 
biznesowych” 
(WAT/WCY/ISI, maj 2011). 

 
[Konf49] M. Kiedrowicz – IX edycja seminarium  

z serii: „Jakość danych w systemach 
informatycznych zakładów ubez-
pieczeń”, Polska Izba Ubezpieczeń, 
Warszawa, 15 kwietnia 2011 r. 

 
[Konf50] G. Konopacki, T. Nowicki – „Metodyka 

posługiwania się oprogramowaniem 
matematycznym Maxima” 
(WAT/WCY/ISI, styczeń 2011). 

 
[Konf51] P. Kosiuczenko – „Wystarczająco 

trwałe struktury danych i ich 
zastosowania” (IPI PAN, kwiecień 
2011). 

 
[Konf52] P. Kosiuczenko  – „Metody inżynierii 

oprogramowania w konstrukcji systemu 

wspierającego diagnostykę i leczenie 
pacjenta” (UW/IM, maj 2011). 

 
[Konf53] M. Mazurek – „Metody eksploracji 

danych wielorelacyjnych” 
(WAT/WCY/ISI, listopad 2011). 

 
[Konf54] T. Nowicki – „Optymalizacja strategii 

redundancji w pewnej klasie systemów 
komputerowych” 
(WAT/WCY/ISI, maj 2011). 

 
[Konf55] B. Szafrański – X edycja seminarium 

Polskiej Izby Ubezpieczeń 
nt. „Jakość danych w systemach 
informatycznych zakładów 
ubezpieczeniowych”, Warszawa,  
10 października 2011 r. 

 
[Konf56] Z. Wesołowski – „Identyfikacja układów 

dynamicznych”  
(WAT/WCY/ISI, listopad 2011). 
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