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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 stopień doktora nauk technicznych. Są to poszukiwani na rynku pracy 

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

związanych z wytwarzaniem i wdrażaniem systemów informatycznych.  

Główne obszary działalności Instytutu to: 

− kształcenie na studiach inżynierskich, magisterskich i doktoranckich, 

− prace naukowe, badawcze i rozwojowe, 

− wdrożenia. 

Kształcenie prowadzone jest w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych 

na kierunkach: informatyka, informatyka w medycynie oraz kryptologia i cyberbezpieczeństwo.  

Na kierunku informatyka (studia I, II i III stopnia) profilowane są dwie specjalności: systemy 

informatyczne, informatyczne systemy zarządzania. 

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) zwiększania efektywności procesów biznesowych, 

6) metodyk strukturalnych i obiektowych wytwarzania systemów informatycznych, 

7) modeli i metod planowania i harmonogramowania procesów, 

8) metod symulacji komputerowej, systemów eksperckich, wybranych modeli i metod badań 

operacyjnych oraz ich praktycznych zastosowań. 
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Na kierunku informatyka w medycynie (studia I stopnia) profilowane są dwie specjalności: 

informatyczne systemy zarządzania w medycynie oraz inżynieria diagnozowania medycznego. 

Specjalności te kształcą przyszłych projektantów i administratorów systemów komputerowego 

wspomagania decyzji w procesie diagnostyki i terapii medycznej w zakresie:  

1) modelowania procesów i wzorców medycznych,  

2) zarządzania systemami służby zdrowia,  

3) przetwarzania danych o zdarzeniach medycznych,  

4) integracji danych medycznych, 

5) analizy jakości technologii medycznych,  

6) przetwarzania obrazów medycznych,  

7) wykorzystania symulacji komputerowej w medycynie. 

Na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo (studia I stopnia) profilowana jest specjalność 

bezpieczeństwo informacyjne. Proces kształcenia obejmuje m.in. tematykę z zakresu: 

1) bezpieczeństwa informacji, 

2) inżynierii systemów bezpieczeństwa,  

3) zarządzania bezpieczeństwem informacji,  

4) budowy systemów ochrony informacji,  

5) bezpieczeństwa systemów informatycznych,  

6) zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz metod przeciwdziałania tym zagrożeniom. 

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. Dzięki uzyskanym środkom finansowym z funduszy 

europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, baza dydaktyczno- 

-naukowa została poszerzona o Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT. 

Centrum to budynek z nowoczesnymi salami dydaktycznymi i innowacyjnymi laboratoriami 

specjalistycznymi: podstaw technologii komputerowych, mikrokontrolerów i systemów wbudowanych; 

zaawansowanych technik grafiki komputerowej i biometrii; sieci komputerowych i telefonii IP; technik 

multimedialnych; robotyki; telemetrycznym; kryptologicznym; zobrazowania wielkoformatowego oraz 

symulacji rozszerzonej; zarządzania kryzysowego; inżynierii systemów informatycznych. Wyposażenie 

Centrum w najnowszą infrastrukturę ICT umożliwia prowadzenie badań naukowych oraz kształcenie 

studentów (studiów wyższych I, II i III stopnia) na najwyższym poziomie. 

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

− projektowania informatycznych systemów wspomagania decyzji, 

− modelowania i algorytmizacji procesów decyzyjnych w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych, 

− modelowania i projektowania komputerowych systemów wspomagania decyzji medycznych, 

− 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, 
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− 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. 

W celu pozyskiwania i realizacji zadań badawczych powołano w Instytucie Systemów 

Informatycznych trzy zespoły naukowe: Zespół Badawczy Modelowania, Symulacji i Wspomagania 

Decyzji w Sytuacjach Kryzysowych i Konfliktowych (pod kierownictwem dr. hab. inż. Andrzeja 

Najgebauera), Zespół Badawczy Analiz Numerycznych i Przetwarzania Informacji Wizyjnych  

w Systemach Wspomagania Decyzji w Medycynie (pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Andrzeja 

Walczaka) oraz Interdyscyplinarny Zespół Zadaniowy i Centrum Kompetencyjne w Dziedzinie Badania 

i Rozwiązywania Problemów Naukowych oraz Projektowania Infrastruktury Informacyjnej Państwa 

(pod kierownictwem dr. hab. inż. Bolesława Szafrańskiego). W oparciu o dobrany zasób kadrowy  

i bazę sprzętową zespoły te oferują usługi w zakresie prac projektowych i wdrożeniowych,  

wykonują badania, analizy i ekspertyzy w obrębie swoich specjalizacji.  

Instytut Systemów Informatycznych współpracuje z Instytutem Badań Systemowych PAN, 

Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia, 

SAS Institute Polska, Biurem Informacji Kredytowej, Politechniką Białostocką, Szkołą Główną Służby 

Pożarniczej, Akademią Obrony Narodowej, Uniwersytetem Białostockim, Politechniką Warszawską, 

Politechniką Rzeszowską, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wojskowym 

Instytutem Higieny i Epidemiologii, Wojskowym Instytutem Łączności, Przemysłowym Instytutem 

Telekomunikacji, Centrum Techniki Morskiej, Southampton University w Wielkiej Brytanii oraz 

Instytutem Fizyki Uniwersytetu Kijowskiego. 

W 2017 roku w Instytucie zakończono realizację trzech projektów i trzech prac badawczych, tj.: 

1) projekt nr PBR 080/2013 pt. Elektroniczny system zarządzania cyklem życia dokumentów  

o różnych poziomach wrażliwości;  

2) projekt nr PBR 362/2015 pt. Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją  

i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania (WAZkA); 

3) projekt badawczy nr PBU 523/2017 – umowa na wykonanie oprogramowania; 

4) praca badawcza nr PBS 927/2016 pt. Analiza, modelowanie i projektowanie systemów 

informatycznych na potrzeby bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa; 

5) praca badawcza nr RMN 762/2015 pt. Modelowanie, symulacja i analiza cyberzagrożeń; 

6) praca badawcza nr RMN 858/2017 pt. Wyznaczenie czułości i swoistości klasyfikatorów  

w diagnostyce medycznej. 
 

W trakcie realizacji pozostaje pięć projektów i sześć prac badawczych, tj.:  

1) projekt nr PBR 283/2012 pt. Zaawansowane technologie informatyczne wspierające procesy 

analizy danych (gł. finansowych) w obszarze przestępczości finansowej; 
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2) projekt nr PBR 476/2013 pt. Wirtualny system doskonalenia taktyki ochrony granicy państwowej 

oraz kontroli ruchu granicznego; 

3) projekt nr PBU 087/2017 –  umowa na wykonanie oprogramowania; 

4) projekt nr PPFN/34-546/2017 pt. Nowy model opieki medycznej z wykorzystaniem nowoczesnych 

metod nieinwazyjnej oceny klinicznej i telemedycyny u chorych z niewydolnością serca; 

5) projekt nr FS 32-560 pt. Opracowanie inteligentnego systemu zarządzania procesami 

biznesowymi z uwzględnieniem rozwiązań inteligentnych systemów wspierających integrację 

tradycyjnych oraz elektronicznych kanałów sprzedaży w rentalu odzieży roboczej (sektor B2B); 

6) praca badawcza nr RMN 815/2016 pt. Metoda wnioskowania aplikowania w mobilnych 

narzędziach monitoringu medycznego; 

7) praca badawcza nr RMN 816/2016 pt. Modelowanie, symulacja i analiza cyberzagrożeń; 

8) praca badawcza nr RMN 817/2016 pt. Zaawansowanie modeli prognostycznych w algorytmach 

decyzyjnych dedykowanych mobilnym narzędziom diagnostyki medycznej; 

9) praca badawcza nr RMN 818/2016 pt. Symulacja numeryczna samoorganizujących się 

światłowodów w warstwach ciekły kryształ–półprzewodnik; 

10) praca badawcza nr RMN 864/2017 pt. Zastosowanie bazy wiedzy w klasteryzacji wyników 

wyszukiwania; 

11) praca badawcza nr RMN 868/2017 pt. Metody i narzędzia symulacyjnych badań 

wielokryterialnych i wielorozdzielczych algorytmów przemieszczania w planowaniu i szkoleniu 

służb. 

W 2017 r. pracownicy naukowi Instytutu Systemów Informatycznych byli autorami ponad stu 

publikacji, głównie artykułów w czasopismach i w punktowanych materiałach konferen- 

cyjnych. Zgodnie z planem wydawniczym Instytutu w 2017 r. opublikowaliśmy dwa kolejne numery 

własnego czasopisma naukowego pt. „Computer Science and Mathematical Modelling”. Czasopismo 

jest punktowane (5 pkt. wg listy MNiSW), indeksowane w BazTech i Index Copernicus. 

W 2017 r. pracownicy Instytutu Systemów Informatycznych uczestniczyli w komitetach or-

ganizacyjnych i naukowych dziesięciu konferencji, wzięli udział w dziewięciu zagranicznych oraz  

w ponad trzydziestu konferencjach międzynarodowych i krajowych organizowanych w Polsce. 

Od wielu lat studenckie zespoły naukowo-badawcze z WCY WAT, których mentorami są 

M. Chmielewski i R. Kasprzyk (adiunkci z Instytutu), skutecznie zaznaczają swoją obecność na 

międzynarodowych targach i wystawach wynalazków, odnoszą też sukcesy w prestiżowych 

międzynarodowych konkursach technologicznych. W 2017 r. na międzynarodowych wystawach 

wynalazków, tj. Concours Lépine, KIDE, IWIS, zespoły te otrzymały sześć medali oraz dodatkowo 

dwie nagrody i trzy specjalne wyróżnienia. Nagrodzone projekty informatyczne to: ELEPHANT, 

MANIFY, projekt SymSG – Wirtualny System Doskonalenia Taktyki Ochrony Granicy Państwowej oraz 

Kontroli Ruchu Granicznego, projekt Mobilne narzędzie wspomagające planowanie i realizację 

operacji ochrony granicy państwowej z wykorzystaniem narzędzi GIS i mechanizmów rozszerzonej 

rzeczywistości. Sukcesy studentów w międzynarodowych konkursach technologicznych w 2017 r. to: 

• I miejsce w krajowych finałach Imagine Cup w kategorii WorldCitizenship; 

• II miejsce w natowskim konkursie Enterprise Architecture Hackathon w kategorii kodowanie; 

• awans dwóch zespołów do ścisłego finału konkursu Cyber 9/12 Student Challenge; 

• student WCY WAT wśród laureatów konkursu Huawei „Seeds for the Future”. 
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Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej, biorąc pod uwagę znaczne osiągnięcia 

dydaktyczne w pracy ze studentami oraz sukcesy odnoszone na międzynarodowych wystawach 

wynalazczości, wyróżnił (po raz szósty) M. Chmielewskiego i R. Kasprzyka Zespołową Nagrodą 

Rektorską.  

Podczas uroczystości związanych z obchodami Dnia Wojska Polskiego, a także Święta Edukacji 

Narodowej w 2017 r. uhonorowano awansem i odznakami czterech pracowników Instytutu:  

• mjr. dr. inż. M. Chmielewskiego (awans do stopnia ppłk.); 

• mjr. dr. inż. R. Kasprzyka (awans do stopnia ppłk., odznaka III stopnia tytułu honorowego 

„Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej”); 

• ppłk. dr. inż. J. Koszelę (odznaka III stopnia tytułu honorowego „Zasłużony Żołnierz 

Rzeczypospolitej Polskiej”); 

• dr. inż. R. Hoffmanna (tytuł i odznaka „Zasłużony Nauczyciel WAT”).  

W 2017 r. w Instytucie Systemów Informatycznych wypromowano dwóch doktorów, 44 magistrów 

i 74 inżynierów, przeprowadzono zajęcia dydaktyczne z ponad 120 przedmiotów. Stopień doktora 

nauk technicznych, w dyscyplinie elektronika, uzyskał mgr inż. Paweł Moszczyński. Stopień ten 

nadała Rada Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. 

 

1.2. Biuro Dyrektora Instytutu 

Dyrektor 

dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. nadzw. WAT 
tel. 261 839 504 
e-mail: zbigniew.tarapata@wat.edu.pl 

 

 
Z-cy dyrektora 
Zastępca dyrektora instytutu ds. kształcenia 
i rozwoju 
dr inż. Dariusz Pierzchała, adiunkt n-d 
tel. 261 837 338 
e-mail: dariusz.pierzchala@wat.edu.pl 
 

Zastępca dyrektora instytutu ds. studenckich 
dr inż. Jerzy Stanik, adiunkt n-d 
tel. 261 837 338 
e-mail: jerzy.stanik@wat.edu.pl 

Zespół administracyjno-techniczny 

mgr inż. Krzysztof Chlebicki, starszy referent (do IX 2017 r.) 
e-mail: krzysztof.chlebicki@wat.edu.pl 

Barbara Fedyna, samodzielny referent administracyjny 
tel. 261 837 018 
e-mail: csmm@wat.edu.pl;  barbara.fedyna@wat.edu.pl 
Bogumiła Fronczak, samodzielny referent techniczny, 1/4 
tel. 261 837 408 
e-mail: bogumila.fronczak@wat.edu.pl 
Agnieszka Kacprzak, starszy referent administracyjny 
tel. 261 837 408 
e-mail: agnieszka.kacprzak@wat.edu.pl 

mgr Ewa Skowrońska, samodzielny referent administracyjny 
tel. 261 839 504, 261 837 338 
fax 261 837 858 
e-mail: sekretariat.isi@wat.edu.pl;  ewa.skowronska@wat.edu.pl 

Jan Staruch, starszy technik 
tel. 261 837 018 
e-mail: jan.staruch@wat.edu.pl 
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1.3. Organizacja Instytutu 
Instytut Systemów Informatycznych tworzy pięć zakładów: 

1. Zakład Inżynierii Oprogramowania, 

2. Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych, 

3. Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji, 

4. Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania, 

5. Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia. 
 
1.3.1. Zakład Inżynierii Oprogramowania 
Kierownik zakładu 

prof. dr hab. inż. Andrzej Walczak 
tel. 261 839 246 
e-mail: andrzej.walczak@wat.edu.pl 

 

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

w zakresie podstaw informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw programowania, 

algorytmiki, 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  

• sieci komputerowych 

• 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,  

pracują również 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 
dr hab. inż. Kazimierz Worwa, profesor nadzw. WAT 
dr inż. Piotr Marciniak, (od 1 X 2017) adiunkt n-d  
dr inż. Paweł Moszczyński, (od 1 X 2017) adiunkt n-d 
dr Irena Skórska, starszy wykładowca d 

mgr inż. Piotr Adamczyk, asystent n-d, 1/2 
mgr inż. Tomasz Derski, asystent n-d 
mgr inż. Grzegorz Kiryk, asystent n-d, 1/2 
mgr inż. Sławomir Wysocki, wykładowca, 1/2 

 
Liczba doktorantów, których opiekunami naukowymi są pracownicy zakładu: 4. 

 
 
 
1.3.2. Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych 
Kierownik zakładu 

dr hab. inż. Tadeusz Nowicki, prof. WAT 
tel. 261 837 118 
e-mail: tadeusz.nowicki@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 ZISI 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  

• projektowanie systemów współbieżnych i równoległych  

• projektowanie systemów rozproszonych  

• projektowanie systemów czasu rzeczywistego  
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• 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 jego organizacja  

• zarządzanie zmianami i konfiguracja oprogramowania  

• metody i narzędzia projektowania systemów informatycznych  

• modele niezawodnościowe oprogramowania  

• standardy i certyfikacja. 
 
Pracownicy etatowi: 

dr hab. inż. Tadeusz Nowicki, prof. nadzw. WAT 
dr hab. inż. Bolesław Szafrański, prof. nadzw. WAT 
dr hab. Piotr Kosiuczenko, prof. nadzw. WAT 
dr inż. Wiesław Barcikowski, adiunkt n-d, 1/2 
dr inż. Grzegorz Bliźniuk, adiunkt n-d 
dr inż. Tomasz Górski, adiunkt n-d 
dr inż. Wojciech Kulas, adiunkt n-d 
dr inż. Stefan Rozmus, adiunkt n-d  
dr inż. Robert Waszkowski, adiunkt n-d 
 

(od 1 III 2017) mgr inż. Piotr Durbajło, 
asystent 1/2 
mgr inż. Tomasz Gzik, asystent n-d 
mgr inż. Jarosław Napiórkowski, asystent n-d 
mgr inż. Adrian Woźniak, asystent n-d 
mgr inż. Tomasz Gumowski, st. wykładowca d 
mgr inż. Arkadiusz Kowalski, st. wykładowca 
d, 1/2 

 

Liczba doktorantów, których opiekunami naukowymi są pracownicy zakładu: 5. 

 
 
 
1.3.3. Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji 
Kierownik zakładu 

dr hab. inż. Ryszard Antkiewicz, prof. nadzw. WAT 
tel. 261 839 427 
e-mail: ryszard.antkiewicz@wat.edu.pl 

 

 

Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji realizuje zarówno zadania dydaktyczne,  

jak i naukowo-badawcze. 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 
• metody eksploracji danych. 
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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 dyskretna 

• optymalizacja wielokryterialna 

• 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 badania 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 
prof. dr hab. inż. Marian Chudy 
dr hab. inż. Ryszard Antkiewicz, prof. nadzw. WAT 
dr hab. inż. Andrzej Chojnacki, prof. nadzw. WAT 
dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. nadzw. WAT 
 

dr inż. Marcin Mazurek, adiunkt n-d 
dr inż. Dariusz Pierzchała, adiunkt n-d 
dr inż. Roman Wantoch-Rekowski, adiunkt n-d 
dr inż. Joanna Wiśniewska, adiunkt n-d 
mgr inż. Krzysztof Mierzejewski, asystent n-d 
mgr inż. Piotr Stąpor, asystent n-d 

 

Liczba doktorantów, których opiekunami naukowymi są pracownicy zakładu: 16. 
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1.3.4. Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania 

Kierownik zakładu 

dr Jarosław Olejniczak, adiunkt n-d 
tel. 261 839 910 
e-mail: jaroslaw.olejniczak@wat.edu.pl 

 

 
Merytorycznie zakład odpowiada za prowadzenie przedmiotów z następujących grup 

tematycznych: 

1) analiza i modelowanie procesów biznesowych, 

2) metody analityczne stosowane w zarządzaniu, 

3) systemy informatyczne stosowane w zarządzaniu, 

4) architektury korporacyjne i platformy integracyjne, 

5) systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji. 

 

W ramach pierwszej grupy tematycznej prowadzone są przedmioty obejmujące:  

• analizę, modelowanie i algorytmizację procesów biznesowych w organizacjach gospodarczych 

• zastosowanie technik symulacyjnych do optymalizacji i reengineeringu procesów biznesowych 

• definiowanie wymagań dla systemów informatycznych na podstawie analizy procesów 

zdefiniowanych dla organizacji. 

W ramach drugiej grupy tematycznej zakład koncentruje się na:  

• metodach harmonogramowania zadań w systemach zarządzania 

• metodach projektowania i wdrażania systemów informatycznych 

• metodach szacowania ryzyka finansowego i zarządzania nim 

• metodach analizy i wizualizacji danych dla potrzeb decyzyjnych 

• hurtowniach danych i metodach data miningu 

• metodach symulacji dla potrzeb zarządzania z uwzględnieniem metod dynamiki systemów. 

Trzecia grupa tematyczna obejmuje przedmioty związane z: 

• informatycznymi systemami zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem systemów klasy 

Business Intelligence 

• organizacją typu usługowego czy produkcyjnego (w ramach zajęć laboratoryjnych wykorzystywane 

jest oprogramowanie firm IFS, SAP i IDS Sheer).  

W ramach czwartej grupy tematycznej zakład koncentruje się na: 

• paradygmacie SOA i wzorcach integracji 

• metodykach projektowania platform integracyjnych 

• metodach dostosowania organizacji do wdrożenia platformy integracyjnej 

• metodach, technikach i narzędziach budowy i wdrażania platform integracyjnych.  

Piąta grupa tematyczna obejmuje przedmioty związane z projektowaniem i wdrażaniem systemów 

zarządzania jakością i systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w korporacjach. 

Prace naukowo-badawcze zakładu koncentrują się na następujących zagadnieniach: 
• symulacja funkcjonowania i badanie efektywności złożonych procesów biznesowych 

• projektowanie i budowa zintegrowanych wieloszczeblowych systemów dla potrzeb logistyki  

• projektowanie rozwiązań informatycznych do celów diagnostyki ekonomicznej 
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• zastosowanie metod eksploracji danych do ekstrakcji wiedzy o procesach biznesowych, a także 

wyszukiwanie złożonych zależności pomiędzy danymi 

• zarządzanie bezpieczeństwem informacji. 
 

Pracownicy etatowi: 

dr inż. Romuald Hoffmann, adiunkt n-d 
dr inż. Maciej Kiedrowicz, adiunkt n-d 
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. Kamil Banach, asystent n-d (od 1 X 2017) 
mgr inż. Tomasz Protasowicki, asystent n-d 
 

 
 
1.3.5. Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia 

Kierownik zakładu 

Ppłk dr inż. Jarosław Koszela, adiunkt n-d 
tel. 261 837 293 
e-mail: jaroslaw.koszela@wat.edu.pl 

(od X 2017) dr hab. inż. Andrzej Najgebauer, prof. WAT  
tel. 261 839 724 
e-mail: andrzej.najgebauer@wat.edu.pl 

 

Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia (ZSSiWD) powstał na podstawie 

Zarządzenia Rektora Wojskowej Akademii Technicznej z dnia 24 maja 2011 r. i realizuje zadania 

dydaktyczne i naukowo-badawcze. 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 wojskowych przedmiotów specjalistycznych. 

Pracownicy zakładu prowadzą badania naukowe w następujących obszarach: 

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

ekonomicznych, walki) 
• symulacja rozproszona i interaktywne gry rozproszone 
• metody wspomagania dowodzenia 
• metody i narzędzia analizy decyzyjnej w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych 
• metody i narzędzia rozpoznawania wzorców w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych 
• budowa i rozwój eksperckich systemów wspomagania decyzji 
• metoda analizy i syntezy informacji przestrzennej. 

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

dowodzenia 
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• 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 kon-

fliktowych. 
 

Pracownicy etatowi: 

dr hab. inż. Andrzej Najgebauer, profesor nadzw. WAT 
mjr dr inż. Mariusz Chmielewski, adiunkt n-d 
mjr dr inż. Rafał Kasprzyk, asystent n-d 
ppłk dr inż. Jarosław Koszela, adiunkt n-d, 1/2  
(1 X 2017–30 IX 2018) 
  

dr inż. Jarosław Rulka, adiunkt n-d 
mgr inż. Michał Dyk, asystent n-d 
mgr inż. Michał Kapałka, asystent n-d 
mgr inż. Marcin Kukiełka, asystent n-d 
mgr inż. Marcin Paź, asystent n-d, 1/2 
(1 X 2017–30 IX 2019) 

 

Liczba doktorantów, których opiekunami naukowymi są pracownicy zakładu: 4. 
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2. Pracownicy Instytutu 
 
2.1. Profesorowie zwyczajni 
 

 
 
Andrzej Ameljańczyk 
tel. 261 838 003 
aameljanczyk@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('73), Dr ('75), Hab. ('79), Prof. ('87) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji; 
Członek Senatu WAT (kadencja 2016–2020); 
Członek Rady Wydziału Cybernetyki (kadencja 2016–2020); 
Członek Międzynarodowej Rady Naukowej czasopisma pt. Computer 
Science and Mathematical Modelling; 
W 2017 r. opiekun naukowy czterech doktorantów; 
Poza WAT członek Komitetu Informatyki PAN (kadencja 2016–2019). 
[Edu46], [Edu48], [Edu97], [Edu101], [Edu114], [Edu118]  
[Pro16] 
[Pub4] 
[Konf1], [Konf53] 
 

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

 
 
Marian Chudy 
tel. 261 839 060 
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 Wydziału Cybernetyki (kadencja 2016–2020); 
Redaktor naczelny wydawnictw Instytutu Systemów Informatycznych; 
W 2017 r. opiekun naukowy dwóch doktorantów; 
Poza WAT członek Rady Naukowej IBS PAN (kadencja 2015–2018) 
oraz członek Komitetu Informatyki PAN (kadencja 2016–2019). 
[Edu3], [Edu4], [Edu63], [Edu96], [Edu117], [Edu118] 
[Pub11] 
 

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

 
 
Andrzej Walczak 
tel. 261 839 246 
andrzej.walczak@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('79), Dr ('85), Hab. ('99), Prof. ('11) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Kierownik Zakładu Inżynierii Oprogramowania;  
Członek Rady Wydziału Cybernetyki (kadencja 2016–2020); 
Członek Rady Naukowej Biuletynu WAT; 
Kierownik Zespołu Badawczego Analiz Numerycznych i Przetwarzania 
Informacji Wizyjnych w Systemach Wspomagania Decyzji  
w Medycynie; 
Członek zespołu redakcyjnego czasopisma pt. Computer Science and 
Mathematical Modelling; 
W 2017 r. opiekun naukowy trzech doktorantów, promotor jednego 
doktoranta oraz jednej pracy magisterskiej; 
Poza WAT członek Rady Naukowej Wojskowego Instytutu 
Medycznego w Warszawie, członek stowarzyszenia naukowego SPIE, 
członek założyciel Centrum Doskonałości: Nowe Materiały dla 
Fotoniki, członek Polskiego Towarzystwa Fotonicznego, członek grupy 
eksperckiej NCBiR. 
[Edu2], [Edu49], [Edu69], [Edu75], [Edu87], [Edu118], [Edu119] 
[Pro1], [Pro3], [Pro9], [Pro15], [Pro16], [Pro17] 
[Dr3] 
[Mgr2] 
[Pub48], [Pub56], [Pub80], [Pub85], [Pub98], [Pub99], [Pub105] 
[Konf5], [Konf9], [Konf11], [Konf13], [Konf22], [Konf36], [Konf38], 
[Konf49] 
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2.2.  Profesorowie nadzwyczajni 
 

 
 
Ryszard Antkiewicz 
tel. 261 839 427 
ryszard.antkiewicz@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('84), Dr ('89), Hab. ('04) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Kierownik Zakładu Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji;  
Członek Senatu WAT (kadencja 2016–2020); 
Członek Rady Wydziału Cybernetyki (kadencja 2016–2020); 
Zastępca kierownika Zespołu Badawczego Modelowania, 
Symulacji i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach 
Konfliktowych i Kryzysowych; 
Członek zespołu redakcyjnego czasopisma pt. Computer Science 
and Mathematical Modelling; 
W 2017 r. opiekun naukowy pięciu doktorantów; 
Poza WAT członek zespołu ds. cyberbezpieczeństwa w BBN. 
[Edu18], [Edu38], [Edu39], [Edu67], [Edu68], [Edu112], [Edu118] 
[Pro2], [Pro3], [Pro13] 
[Pub40], [Pub55], [Pub102] 
[Konf5], [Konf20], [Konf21], [Konf22], [Konf23], [Konf24] 

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

 
 
Andrzej Chojnacki 
tel. 261 839 545 
andrzej.chojnacki@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('70), Dr ('77), Hab. ('87) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji;  
Członek Rady Wydziału Cybernetyki (kadencja 2016–2020); 
Kierownik studiów doktoranckich w WCY WAT; 
Członek zespołu redakcyjnego czasopisma pt. Computer Science 
and Mathematical Modelling; 
W 2017 r. opiekun naukowy dwóch doktorantów; 
[Edu37], [Edu54], [Edu113], [Edu115], [Edu118] 
[Pub58]  

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

 
 
Piotr Kosiuczenko 
tel. 261 837 284 
piotr.kosiuczenko@wat.edu.pl 

Mgr ('90), Dr ('95), Hab. ('10) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych; 
Członek Rady Wydziału Cybernetyki (kadencja 2016–2020); 
Kierownik seminariów w Instytucie Systemów Informatycznych; 
Zastępca redaktora naczelnego czasopisma pt. Computer Science 
and Mathematical Modelling; 
[Edu35] 
[Pub113], [Pub114] 
[Konf4], [Konf34] 

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

 
 
Andrzej Najgebauer 
tel. 261 839 724 
andrzej.najgebauer@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('81), Dr ('88), Hab. ('99) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Od X 2017 r. kierownik Zakładu Systemów Symulacyjnych  
i Wspomagania Dowodzenia;  
Członek Senatu WAT (kadencja 2016–2020); 
Członek Rady Wydziału Cybernetyki (kadencja 2016–2020); 
Polski przedstawiciel w panelu NATO/RTA; 
Kierownik Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji  
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach 
Konfliktowych i Kryzysowych; 
Członek zespołu redakcyjnego czasopisma pt. Computer Science 
and Mathematical Modelling; 
W 2017 r. opiekun naukowy czterech doktorantów. 
[Edu40], [Edu50], [Edu65], [Edu89]; [Edu121]; [Edu123], [Edu124] 
[Pro2], [Pro13] 
[Pub40], [Pub55], [Pub91] 
[Konf5], [Konf11], [Konf13], [Konf17], [Konf21], [Konf22], [Konf23], 
[Konf35], [Konf37], [Konf39] 
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Tadeusz Nowicki 
tel. 261 837 118 
tadeusz.nowicki@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('80), Dr ('84), Hab. ('92) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Kierownik Zakładu Inżynierii Systemów Informatycznych; 
Członek Rady WCY (kadencja 2016–2020); 
Członek zespołu redakcyjnego czasopisma pt. Computer Science 
and Mathematical Modelling; 
W 2017 r. opiekun naukowy trzech doktorantów, promotor 
jednego doktoranta i dwóch prac magisterskich; 
Poza WAT – ekspert w Zespole Nauk Technicznych Państwowej 
Komisji Akredytacyjnej, prezes PTSK, członek PTBOiS oraz 
International Federation of Operational Research Societies,  
od 1.03.2017 zastępca przewodniczącego Rady Rewizyjnej 
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 
[Edu51], [Edu52], [Edu53], [Edu56], [Edu75], [Edu80], [Edu116], 
[Edu118], [Edu120] 
[Pro1], [Pro16], [Pro17] 
[Dr1] 
[Mgr3], [Mgr37] 
[Pub2], [Pub27], [Pub28], [Pub52], [Pub53], [Pub61], [Pub71], 
[Pub72], [Pub73], [Pub74], [Pub75], [Pub92], [Pub93], [Pub94], 
[Pub104], [Pub105], [Pub106], [Pub107], [Pub108] 
[Konf5], [Konf11], [Konf12], [Konf22], [Konf25], [Konf36], 
[Konf40], [Konf41], [Konf42] 

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

 
 
Bolesław Szafrański 
tel. 261 837 305 
boleslaw.szafranski@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('71), Dr ('79), Hab. ('87) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych; 
Członek Rady Wydziału Cybernetyki (kadencja 2016–2020); 
Kierownik studiów podyplomowych z zakresu projektowania  
i architektury systemów informatycznych dla średniej kadry 
zarządzającej oraz pozostałych pracowników merytorycznych 
komórek odpowiedzialnych za teleinformatykę w jednostkach 
centralnej administracji rządowej; 
Kierownik organizacyjny i naukowy Ogólnopolskiego Seminarium 
Międzyuczelnianego pt. Problemy badawcze i projektowe 
informatyzacji państwa; 
Kierownik Interdyscyplinarnego Zespołu Zadaniowego i Centrum 
Kompetencyjnego w Dziedzinie Badania i Rozwiązywania 
Problemów Naukowych oraz Projektowych Infrastruktury 
Informacyjnej Państwa; 
Członek zespołu redakcyjnego czasopisma pt. Computer Science 
and Mathematical Modelling; 
W 2017 r. opiekun naukowy dwóch doktorantów i promotor jednej 
pracy doktorskiej; 
Poza WAT – wiceprezes dużej firmy informatycznej. 
[Edu9], [Edu24], [Edu30], [Edu81], [Edu106], [Edu118], [Edu122] 
[Dr2] 
[Pub38], [Pub39], [Pub83], [Pub96], [Pub97] 
[Konf7], [Konf13] 
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Zbigniew Tarapata 
tel. 261 839 504 
zbigniew.tarapata@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('95), Dr ('98), Hab. ('12) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji; 
Członek Rady Wydziału Cybernetyki (kadencja 2016–2020);  
Dyrektor Instytutu Systemów Informatycznych (kadencja 
2012−2016 i 2016–2020); 
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji  
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach 
Konfliktowych i Kryzysowych; 
Zastępca redaktora naczelnego czasopisma pt. Computer Science 
and Mathematical Modelling; 
W 2017 r. opiekun naukowy trzech doktorantów, promotor trzech 
prac inżynierskich; 
Poza WAT − członek PTSK, PTBOiS, European Association for 
Theoretical Computer Science oraz Military Operations Research 
Society. 
[Edu54], [Edu57], [Edu75], [Edu90], [Edu98], [Edu107], [Edu111], 
[Edu125] 
[Inż9], [Inż37], [Inż67] 
[Pro2], [Pro3], [Pro12], [Pro13] 
[Pub20], [Pub21], [Pub40], [Pub48], [Pub55], [Pub84], [Pub103] 
[Konf2], [Konf5], [Konf8], [Konf11], [Konf22], [Konf23], [Konf24], 
[Konf28], [Konf29], [Konf35], [Konf37], [Konf43], [Konf46], [Konf47], 
[Konf48] 

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

 
 
Kazimierz Worwa 
tel. 261 837 305 
kazimierz.worwa@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('78), Dr ('84), Hab. ('05) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Inżynierii Oprogramowania; 
Dziekan Wydziału Cybernetyki WAT i przewodniczący Rady 
Wydziału Cybernetyki (kadencja 2016–2020); 
Członek Rady Programowej Biuletynu WAT; 
Członek zespołu redakcyjnego czasopisma pt. Computer Science 
and Mathematical Modelling; 
W 2017 r. opiekun naukowy jednego doktoranta, promotor trzech 
prac magisterskich i czterech inżynierskich; 
Poza WAT – ekspert w Zespole Nauk Technicznych Państwowej 
Komisji Akredytacyjnej. 
[Edu2], [Edu55], [Edu69], [Edu75], [Edu118] 
[Mgr30], [Mgr35], [Mgr40] 
[Inż25], [Inż26], [Inż33], [Inż44] 
[Pro1], [Pro16] 
[Pub45], [Pub53], [Pub61], [Pub71], [Pub72], [Pub73], [Pub74], 
[Pub75], [Pub92] 
[Konf11], [Konf12], [Konf22], [Konf25], [Konf42] 
 
 
 
 
 

2.3. Adiunkci 
 
 

 
 
Wiesław Barcikowski 
tel. 261 837 118 
wieslaw.barcikowski@wat.edu.pl 
 

Mgr inż. ('80), Dr ('97) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny (1/2);  
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych; 
W 2017 r. promotor trzech prac inżynierskich. 
[Edu75], [Edu76] 
[Inż18], [Inż24], [Inż70] 
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Grzegorz Bliźniuk 
tel. 261 837 341 
grzegorz.blizniuk@wat.edu.pl 
 

Mgr inż. ('92), Dr ('00) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny; 
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych; 
W 2017 r. promotor czterech prac magisterskich i trzech 
inżynierskich; 
Poza WAT członek Zespołu do spraw rozwoju e-zdrowia, w tym 
systemów informacyjnych w ochronie zdrowia. 
[Edu31], [Edu33], [Edu75], [Edu103] 
[Mgr9], [Mgr19], [Mgr27], [Mgr33] 
[Pro16] 
[Inż3], [Inż13], [Inż74] 
[Pub6], [Pub59], [Pub60], [Pub66], [Pub69], [Pub70] 
.................................................... 

 
 
Mariusz Chmielewski 
tel. 261 837 355 
mariusz.chmielewski@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('04), Dr ('12) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia; 
Zastępca dziekana Wydziału Cybernetyki WAT oraz członek 
Rady Wydziału Cybernetyki (kadencja 2016–2020); 
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji  
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach 
Konfliktowych i Kryzysowych; 
W 2017 r. promotor czterech prac magisterskich; 
Mentor studenckich zespołów naukowych WCY WAT, 
zdobywców I miejsca w krajowych finałach międzynarodowego 
konkursu Imagine Cup 2017 oraz wielu nagród i medali na 
międzynarodowych wystawach wynalazków;  
W 2017 r. wyróżniony Zespołową Nagrodą Rektorską oraz 
awansem do stopnia ppłk. 
[Edu75], [Edu85], [Edu88], [Edu93], [Edu94], [Edu96], [Edu109] 
[Pro2], [Pro6], [Pro8], [Pro12], [Pro13], [Pro14] 
[Mgr4], [Mgr29], [Mgr31], [Mgr32] 
[Pub7], [Pub8], [Pub9], [Pub10], [Pub40], [Pub47], [Pub55], 
[Pub62], [Pub90], [Pub91] 
[Konf2], [Konf11], [Konf12], [Konf13], [Kon14], [Konf21], [Konf22], 
[Konf23], [Konf24], [Konf37] 
 

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

 
 
Tomasz Górski 
tel. 261 839 914 
tomasz.gorski@rightsolution.pl; 
gorski@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('97), Dr ('00) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny; 
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych; 
W 2017 r. promotor jednej pracy magisterskiej. 
[Edu16], [Edu75] 
[Pro1] 
[Mgr43] 
[Pub14] 
[Konf26], [Konf55] 
 

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

 
 
Romuald Hoffmann 
tel. 261 839 915 
rhoffmann@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('86), Dr ('90) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania; 
W 2017 r. promotor sześciu prac inżynierskich; 
Wyróżniony tytułem i odznaką „Zasłużony Nauczyciel WAT". 
[Edu12], [Edu21], [Edu28], [Edu59], [Edu66], [Edu75], [Edu83], 
[Edu110] 
[Inż7], [Inż11], [Inż22], [Inż39], [Inż43], [Inż47] 
[Pub16], [Pub17], [Pub18], [Pub36] 
[Konf16], [Konf27], [Konf54] 
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Rafał Kasprzyk 
tel. 261 837 355 
rafal.kasprzyk@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('05), Dr ('12) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny; 
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia; 
Członek Rady Wydziału Cybernetyki (kadencja 2016–2020); 
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji  
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach 
Konfliktowych i Kryzysowych; 
W 2017 r. promotor sześciu prac magisterskich i dwóch prac 
inżynierskich; 
Mentor studenckich zespołów naukowych WCY WAT, które  
w 2017 r. odniosły sukcesy w prestiżowych międzynarodowych 
konkursach technologicznych oraz zdobyły wiele nagród i medali 
na międzynarodowych wystawach wynalazków;  
W 2017 wyróżniony zespołową Nagrodą Rektorską oraz 
awansem do stopnia ppłk. 
[Edu5], [Edu8], [Edu19], [Edu57], [Edu64], [Edu74], [Edu75], 
[Edu78], [Edu79], [Edu97], [Edu98], [Edu99], [Edu100], [Edu103] 
[Pro2], [Pro4], [Pro7], [Pro12], [Pro13] 
[Mgr1], [Mgr11], [Mgr15], [Mgr21], [Mgr24], [Mgr38] 
[Inż41], [Inż65] 
[Pub19], [Pub20], [Pub21], [Pub40], [Pub42], [Pub43], [Pub48], 
[Pub55], [Pub84], [Pub103] 
[Konf10], [Konf11], [Konf22], [Konf23], [Konf28], [Konf29] 

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

 
 
Maciej Kiedrowicz 
tel. 261 837 293; 261 837 338 
maciej.kiedrowicz@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('87), Dr ('99) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania; 
Prodziekan Wydziału Cybernetyki ds. rozwoju i współpracy oraz 
członek Rady Wydziału Cybernetyki (kadencja 2016−2020); 
W 2017 r. promotor trzech prac magisterskich i dziewięciu 
inżynierskich. 
[Edu13], [Edu24], [Edu29], [Edu75] 
[Pro1], [Pro12], [Pro16] 
[Mgr7], [Mgr26], [Mgr34] 
[Inż10], [Inż17], [Inż21], [Inż31], [Inż35], [Inż52], [Inż53], [Inż54], 
[Inż57] 
[Pub8], [Pub22], [Pub23], [Pub24], [Pub27], [Pub28], [Pub37], 
[Pub49], [Pub59], [Pub60], [Pub66], [Pub67], [Pub68], [Pub69], 
[Pub70], [Pub71], [Pub72], [Pub73], [Pub74], [Pub75], [Pub76], 
[Pub77], [Pub78], [Pub109], [Pub110], [Pub111], [Pub112] 
[Konf2], [Konf3], [Konf9], [Konf11], [Konf12], [Konf14], [Konf16], 
[Konf22], [Konf27], [Konf30], [Konf31], [Konf32] 
 
 

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

 
 
Gustaw Konopacki 
tel. 261 839 473 
gustaw.konopacki@wat.edu.pl 
 

Mgr inż. ('69), Dr ('82) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania; 
W 2017 r. promotor trzech prac magisterskich i pięciu 
inżynierskich. 
[Edu11], [Edu14], [Edu58], [Edu75] 
[Mgr10], [Mgr12], [Mgr41] 
[Inż6], [Inż32], [Inż55], [Inż71], [Inż73] 
[Pub25] 
[Konf33] 
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Jarosław Koszela 
tel. 261 837 293 
jaroslaw.koszela@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('95), Dr ('07) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny (od 1 X 2017 r. 1/2 etatu);  
Do X 2017 r. kierownik Zakładu Systemów Symulacyjnych  
i Wspomagania Dowodzenia; 
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji  
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach 
Konfliktowych i Kryzysowych; 
W 2017 r. promotor jednej pracy magisterskiej i pięciu prac 
inżynierskich; 
W 2017 r. wyróżniony odznaką III stopnia tytułu honorowego 
„Zasłużony Żołnierz Rzeczpospolitej Polskiej”. 
[Edu1], [Edu13], [Edu34], [Edu75], [Edu84], [Edu92] 
[Pro1], [Pro12], [Pro13], [Pro16], [Pro17] 
[Mgr44] 
[Inż1], [Inż34], [Inż50], [Inż58], [Inż72] 
[Pub22], [Pub23], [Pub51], [Pub59], [Pub60], [Pu68], [Pub69], 
[Pub70], [Pub79], [Pub80], [Pub105] 
[Konf11], [Konf22], [Konf31], [Konf35], [Konf36], [Konf37] 
 

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

 
 
Wojciech Kulas 
tel. 261 839 354 
wojciech.kulas@wat.edu.pl 
 

Mgr inż. ('86), Dr ('01) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych; 
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji  
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach 
Konfliktowych i Kryzysowych. 
[Edu36], [Edu43], [Edu44], [Edu102] 
[Pro2], [Pro13] 
[Pub40], [Pub55] 
[Konf22], [Konf22], [Konf24] 

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

 
 
Marcin Mazurek 
tel. 261 839 910 
marcin.mazurek@wat.edu.pl 
 

Mgr inż. ('00), Dr ('08) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny; 
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji; 
W 2017 r. promotor jednej pracy magisterskiej i dwóch prac 
inżynierskich. 
[Edu20], [Edu38], [Edu41], [Edu73], [Edu75] 
[Pro16] 
[Mgr23] 
[Inż8], [Inż15] 
[Konf31] 

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

 
 
Paweł Moszczyński 
tel. 261 839 473 
pawel.moszczynski@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('08), Dr ('17) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny (adiunkt od 1 X 2017 r.);  
Zakład Inżynierii Oprogramowania; 
Członek Zespołu Badawczego Analiz Numerycznych  
i Przetwarzania Informacji Wizyjnych w Systemach 
Wspomagania Decyzji w Medycynie; 
W 2017 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych  
w dyscyplinie elektronika; rozprawa doktorska pt. „Symulacja 
numeryczna samoorganizujących się światłowodów w warstwach 
ciekły kryształ – półprzewodnik”. 
[Edu63], [Edu96] 
[Pro1], [Pro9] 
[Pub1] 
[Konf22], [Konf38] 
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Piotr Marciniak 
tel. 261 839 473 
pmarciniak@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('98), Dr ('05) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny (od 1 X 2017 r. adiunkt n-d);  
Zakład Inżynierii Oprogramowania; 
Członek Zespołu Badawczego Analiz Numerycznych  
i Przetwarzania Informacji Wizyjnych w Systemach 
Wspomagania Decyzji w Medycynie. 
[Edu45] 
[Pro1], [Pro9] 
[Konf22], [Konf38] 
 

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

 
 
Jarosław Olejniczak 
tel. 261 839 910 
jolej@onet.pl 

Mgr ('96), Dr ('01) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Kierownik Zakładu Informatycznych Systemów Zarządzania; 
Poza WAT − sekretarz PLAIS (Polish Chapter of Association of 
Information System), członek NTIE (Naukowe Towarzystwo 
Informatyki Ekonomicznej) oraz członek Rady Naukowej 
Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. 
[Edu6], [Edu22], [Edu40], [Edu89] 
 

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

 
 
Dariusz Pierzchała 
tel. 261 839 264 
dariusz.pierzchala@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('97), Dr ('02) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny; 
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji; 
Członek Rady Wydziału Cybernetyki (kadencja 2016–2020); 
Zastępca dyrektora Instytutu Systemów Informatycznych  
ds. kształcenia i rozwoju (kadencja 2016–2020); 
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji  
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach 
Konfliktowych i Kryzysowych; 
W 2017 r. promotor czterech prac inżynierskich; 
Poza WAT członek Zarządu PTSK. 
[Edu2], [Edu42], [Edu65], [Edu75], [Edu103] 
[Pro1], [Pro2], [Pro7], [Pro13], [Pro16] 
[Inż12], [Inż19], [Inż46], [Inż49] 
[Pub40], [Pub53], [Pub55], [Pub61], [Pub92] 
[Konf5], [Konf6], [Konf11], [Konf21], [Konf22], [Konf23], [Konf25], 
[Konf29], [Konf43] 
 
.................................................... 

 
 

Stefan Rozmus 
tel. 261 839 914 
stefan.rozmus@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('78), Dr ('94) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych; 
Kierownik Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii 
Systemów (CIS); 
W 2017 r. promotor trzech prac magisterskich i sześciu 
inżynierskich. 
[Edu7], [Edu20], [Edu44], [Edu75] 
[Mgr17], [Mgr20], [Mgr28] 
[Inż2], [Inż4], [Inż38], [Inż42], [Inż45], [Inż69] 
[Pub31], [Pub32], [Pub33], [Pub81] 
[Konf16], [Konf27], [Konf44] 
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Jarosław Rulka 
tel. 261 839 264 
jaroslaw.rulka@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('97), Dr ('02) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia;  
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji  
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach 
Konfliktowych i Kryzysowych; 
Poza WAT członek PTSK. 
[Edu65], [Edu69], [Edu70], [Edu101] 
[Pro2], [Pro13] 
[Pub40], [Pub55] 
[Konf11], [Konf21] 
 
.................................................... 

 
 
Jerzy Stanik 
tel. 261 837 338 
jerzy.stanik@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('78), Dr ('86) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania; 
Członek Rady Wydziału Cybernetyki (kadencja 2016–2020) 
Zastępca dyrektora Instytutu Systemów Informatycznych  
ds. studenckich (kadencja 2012–2016 i 2016–2020); 
W 2017 r. promotor sześciu prac magisterskich i dziesięciu prac 
inżynierskich. 
[Edu10], [Edu15], [Edu29], [Edu61], [Edu71], [Edu72], [Edu75], 
[Edu86], [Edu95], [Edu104], [Edu108], [Edu109] 
[Pro1], [Pro12] 
[Mgr3], [Mgr5], [Mgr13], [Mgr14], [Mgr22], [Mgr42] 
[Inż16], [Inż20], [Inż29], [Inż36], [Inż56], [Inż59], [Inż60], [Inż62], 
[Inż64], [Inż68] 
[Pub18], [Pub24], [Pub26], [Pub30], [Pub36], [Pub37], [Pub54], 
[Pub76], [Pub82] 
[Konf11], [Konf16], [Konf27], [Konf28], [Konf30] 

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

 
 
Wojciech Stecz 
tel. 261 837 128 
wojciech.stecz@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('97), Dr ('04) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania; 
W 2017 r. promotor jednej pracy magisterskiej. 
[Edu17], [Edu23], [Edu25], [Edu51], [Edu52], [Edu56], [Edu75], 
[Edu91] 
[Mgr8] 
[Pub95] 
[Konf45] 
 

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

 
 
Roman Wantoch-Rekowski 
tel. 261 837 341 
rrekowski@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('92), Dr ('98) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji;  
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji  
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach 
Konfliktowych i Kryzysowych; 
W 2017 r. promotor jednej pracy magisterskiej i jednej 
inżynierskiej. 
[Edu75], [Edu77], [Edu82] 
[Pro1], [Pro6], [Pro12], [Pro13], [Pro17] 
[Mgr16] 
[Inż66] 
[Pub57], [Pub104] 
[Konf11], [Konf22], [Konf36] 
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Robert Waszkowski 
tel. 261 837 410 
robert.waszkowski@wat.edu.pl 
 

Mgr inż. ('98), Dr ('12) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych; 
W 2016 r. promotor jednej pracy magisterskiej. 
[Edu26], [Edu27], [Edu33] 
[Pro1] 
[Mgr44] 
[Pub20], [Pub21], [Pub27], [Pub28], [Pub41], [Pub42], [Pub43], 
[Pub53], [Pub61], [Pub74], [Pub77], [Pub78], [Pub86], [Pub87], 
[Pub88], [Pub89], [Pub90], [Pub94], [Pub107], [Pub108] 
[Konf10], [Konf11], [Konf12], [Konf18], [Konf21], [Konf22], 
[Konf25], [Konf27], [Konf30], [Konf40], [Konf41], [Konf42], 
[Konf50], [Konf51] 

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

 
 
Joanna Wiśniewska 
tel. 261 837 408 
joanna.wisniewska@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('04), Dr ('12) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji; 
W 2016 r. promotorka trzech prac inżynierskich. 
[Edu3], [Edu58], [Edu96] 
[Inż41], [Inż43], [Inż61] 
[Pub3], [Pub100], [Pub101] 
[Konf19], [Kon52] 
 
 
 
 
 

2.4. Asystenci 
 
 

 
 
Piotr Adamczyk 
piotr.adamczyk@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('99) 
Od 1 X 2016 r. pracownik naukowo-dydaktyczny (1/2); 
Zakład Inżynierii Oprogramowania. 
[Edu2], [Edu35], [Edu103] 
[Pro8] 
[Pub56], [Pub80], [Pub85] 
[Konf11], [Konf57] 
 

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

  
 
Kamil Banach 
kamil.banach@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('17) 
Od 1 IX 2017 r. pracownik naukowo-dydaktyczny; 
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania. 
[Edu104] 

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

 
 
Tomasz Derski 
tel. 261 839 473 
tomasz.derski@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('15) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny; 
Zakład Inżynierii Oprogramowania. 
[Edu2], [Edu69] 
[Konf19], [Konf24] 
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Piotr Durbajło 
piotr.durbajlo@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('05) 
Od 1 III 2017 r. pracownik naukowo-dydaktyczny (1/2); 
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych. 
[Edu12] 
[Pub63], [Pub64] 
[Konf2] 

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

 
 
Michał Dyk 
tel. 261 839 264 
michal.dyk@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('10) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny; 
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia. 
[Edu40], [Edu42], [Edu69], [Edu93], [Edu94] 
[Pro2], [Pro7], [Pro13] 
[Pub40], [Pub55], [Pub91], 
[Konf11], [Konf13], [Konf15], [Konf22], [Konf23] 

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

 
 
Tomasz Gzik 
tel. 261 837 410 
tomasz.gzik@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('07) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny (1/2); 
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych; 
Członek Zespołu Badawczego Analiz Numerycznych  
i Przetwarzania Informacji Wizyjnych w Systemach 
Wspomagania Decyzji w Medycynie. 
[Edu9], [Edu47], [Edu86], [Edu103], [Edu109] 
[Pub15], [Pub65] 
 

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

 
 
Michał Kapałka 
tel. 261 839 473 
michal.kapalka@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('08) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny; 
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia. 
[Edu54], [Edu80], [Edu90] 
[Konf19] 

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

 
 
Grzegorz Kiryk 
grzegorz.kiryk@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('02) 
Od 1 X 2016 r. pracownik naukowo-dydaktyczny (1/2); 
Zakład Inżynierii Oprogramowania. 
[Edu2], [Edu84] 
[Pub56], [Pub80], [Pub85] 
[Konf11] 
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Marcin Kukiełka 
tel. 261 837 293 
marcin.kukielka@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('14) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania 
Dowodzenia; 
Współtwórca projektu PATRON nagrodzonego w 2016 r. 
złotym medalem na Międzynarodowej Wystawie Technologii  
i Innowacji IPITEX w Bangkoku. 
[Edu36], [Edu38] 
[Pub9] 
[Konf11], [Konf21] 
 
................................................... 

 
 
Krzysztof Mierzejewski 
krzysztof.mierzejewski@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('09) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny; 
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji. 
[Edu11], [Edu34], [Edu41], [Edu97], [Edu98] 
[Pro2] 
[Konf22], [Konf56] 

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

 
 

Jarosław Napiórkowski 
tel. 261 837 410 
jaroslaw.napiorkowski@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('99) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych; 
Członek Zespołu Badawczego Analiz Numerycznych  
i Przetwarzania Informacji Wizyjnych w Systemach 
Wspomagania Decyzji w Medycynie.  
[Edu2], [Edu69], [Edu109] 
[Pub18], [Pub26], [Pub56], [Pub80], [Pub85] 
[Konf11], [Konf16], [Konf30], [Konf57] 
 
 

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

 
 

Marcin Paź 
marcin.paz@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('05) 
Od 1 IV 2017 r. pracownik naukowo-dydaktyczny (1/2);  
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia. 
[Edu70], [Edu98] 
[Pub48] 
[Konf11] 

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

 
 
Tomasz Protasowicki 
tel. 261 839 915 
tomasz.protasowicki@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('07) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny; 
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania. 
[Edu21], [Edu59], [Edu110] 
[Pub17], [Pub29], [Pub30] 
[Konf16], [Konf28], [Konf30] 
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Piotr Stąpor 
tel. 261 837 355 
piotr.stapor@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('12) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji. 
[Edu40], [Edu50], [Edu70], [Edu89], [Edu90], [Edu98] 
[Pub9], [Pub62], [Pub90] 
[Konf12] 
 

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

 
 
Adrian Woźniak 
tel. 261 839 914 
adrian.wozniak@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('12) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych. 
[Edu32], [Edu33], [Edu52], [Edu56] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. Starsi wykładowcy 
 

 
 
Tomasz Gumowski 
tel. 261 837 293 
tomasz.gumowski@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('86) 
Pracownik dydaktyczny;  
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych. 
[Edu2], [Edu33], [Edu36], [Edu44], [Edu62] 
 

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

 
 
Arkadiusz Kowalski 
tel. 261 837 410 
arkadiusz.kowalski@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('84) 
Pracownik dydaktyczny (1/2); 
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych. 
[Edu13], [Edu20], [Edu25], [Edu91], [Edu105] 
 

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

 
 
Irena Skórska 
tel. 261 839 915 
irena.skorska@wat.edu.pl 

Mgr ('80), Dr ('87) 
Pracownik dydaktyczny;  
Zakład Inżynierii Oprogramowania; 
W 2017 r. promotorka jednej pracy magisterskiej i siedmiu 
inżynierskich. 
[Edu25], [Edu60], [Edu75] 
[Mgr23] 
[Inż5], [Inż14], [Inż23], [Inż30], [Inż48], [Inż61], [Inż63] 
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2.6. Wykładowca 
 

 
 
Sławomir Wysocki 
tel. 261 837 410 
slawomir.wysocki@wat.edu.pl 
 

Mgr inż. ('97) 
Pracownik dydaktyczny (1/2);  
Zakład Inżynierii Oprogramowania. 
[Edu2], [Edu109] 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.7. Pozostali pracownicy 
 

 
 
Krzysztof Chlebicki  
krzysztof.chlebicki@wat.edu.pl 
 

Mgr inż. ('10) 
Do IX 2017 r. pracownik administracyjny – starszy referent. 
[Pro2], [Pro7] 
[Pub53], [Pub61], [Pub92] 
[Konf11], [Konf22], [Konf25] 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
Barbara Fedyna 
tel. 261 837 018  
barbara.fedyna@wat.edu.pl  

 

Samodzielny referent ds. administracyjnych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
Bogumiła Fronczak 
tel. 261 837 408 
bogumila.fronczak@wat.edu.pl 

 

Samodzielny referent techniczny (1/4) 
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Agnieszka Kacprzak 
tel. 261 837 408 
agnieszka.kacprzak@wat.edu.pl 

 

Starszy referent administracyjny 
 

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

 
 
Ewa Skowrońska 
tel. 261 839 504 
ewa.skowronska@wat.edu.pl 

 

Mgr 
Samodzielny referent ds. administracyjnych 
 

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

 
 
Jan Staruch 
tel. 261 837 018 
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. Adamczyk, T. Derski, T. Gumowski, 
G. Kiryk, J. Napiórkowski, D. Pierzchała, 
A. Walczak, K. Worwa, S. Wysocki 

 
[Edu3]  Algorytmy kwantowe 

 M. Chudy, J. Wiśniewska 
 
[Edu4]  Algorytmy optymalizacji 

 M. Chudy 
 
[Edu5]  Analiza i projektowanie informatycznych 

 systemów wspomagania decyzji 
 R. Kasprzyk 

 
[Edu6]  Analiza i wizualizacja danych 

 J. Olejniczak 
 
[Edu7]  Analiza strukturalna systemów  

 informatycznych 
 S. Rozmus 

 
[Edu8]  Aplikacje internetowe 

 R. Kasprzyk 
 
[Edu9]  Architektura korporacyjna 

 T. Gzik, B. Szafrański 
 
[Edu10]  Audyt informatyczny 

 J. Stanik 
 
[Edu11]  Badania operacyjne  

 i teoria optymalizacji 
 G. Konopacki, K. Mierzejewski 

 
[Edu12]  Badania operacyjne w bezpieczeństwie 

 P. Durbajło, R. Hoffmann 
 
[Edu13]  Bazy danych 

 M. Kiedrowicz, J. Koszela, A. Kowalski 
 
[Edu14]  Bezpieczeństwo i ochrona obiektów 

 G. Konopacki 
 
[Edu15]  Bezpieczeństwo systemów  

 informatycznych 
 J. Stanik 

 
[Edu16]  Business modeling in UML 

 T. Górski 
 
[Edu17]  E-biznes 

 W. Stecz 
 

 
[Edu18]  Efektywność systemów informatycznych 

 R. Antkiewicz 
 
[Edu19]  Grafy i sieci uwarunkowane czasowo 

 R. Kasprzyk 
 
[Edu20]  Hurtownie danych 

 A. Kowalski, M. Mazurek, S. Rozmus 
 

[Edu21]  Informatyczne aspekty zarządzania 
 efektywnością organizacji 
 R. Hoffmann, T. Protasowicki 

 
[Edu22]  Informatyczne podstawy projektowania  

 i wdrażania strategii organizacji 
 J. Olejniczak 

 
[Edu23]  Informatyczne systemy wspomagania 

 decyzji 
 W. Stecz 

 
[Edu24]  Informatyczne wspomaganie 

 zarządzania kadrami 
 M. Kiedrowicz, B. Szafrański 

 
[Edu25]  Informatyka 

 A. Kowalski, I. Skórska, W. Stecz 
 
[Edu26]  Informatyka w medycznych procesach 

 biznesowych 
 R. Waszkowski 

 
[Edu27]  Informatyka w procesach biznesowych 

 R. Waszkowski 
 
[Edu28]  Informatyka w systemach 

 bezpieczeństwa 
 R. Hoffmann 

 
[Edu29]  Informatyka w zarządzaniu 

 M. Kiedrowicz, J. Stanik 
 
[Edu30]  Informatyka w zarządzaniu kadrami 

 B. Szafrański 
 
[Edu31]  Integracja i interoperacyjność  

 w informatycznych systemach  
 medycznych 
 G. Bliźniuk 

 
[Edu32]  Integracja systemów informatycznych 

 A. Woźniak 
 
[Edu33]  Inżynieria oprogramowania 

 P. Bączyk, G. Bliźniuk, T. Gumowski,  
 R. Waszkowski, A. Woźniak 

 
[Edu34]  Języki formalne i kompilatory 

 J. Koszela, K. Mierzejewski 
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[Edu35]  Języki i techniki programowania 
 P. Adamczyk, P. Kosiuczenko 

 
[Edu36]  Komputerowe wsparcie wytwarzania  

 oprogramowania 
 T. Gumowski, W. Kulas, P. Stąpor 

 
[Edu37]  Matematyka dyskretna  

 A. Chojnacki 
 
[Edu38]  Metody eksploracji danych 

 R. Antkiewicz, M. Mazurek, P. Stąpor 
 
[Edu39]  Metody ilościowe analizy ryzyka 

 R. Antkiewicz 
 
[Edu40]  Metody i narzędzia informatycznego 

 wspomagania decyzji 
 M. Dyk, A. Najgebauer, J. Olejniczak,  
P. Stąpor 

 
[Edu41]  Metody i systemy wspomagania decyzji  

 medycznych 
 M. Mazurek, K. Mierzejwski 

 
[Edu42]  Metody i techniki symulacji  

 komputerowej  
 M. Dyk, D. Pierzchała 

 
[Edu43]  Metodyki obiektowe 

 W. Kulas 
 
[Edu44]  Metodyki wytwarzania SI 

 T. Gumowski, W. Kulas, S. Rozmus 
 
[Edu45]  Metody numeryczne 

 P. Marciniak 
 
[Edu46]  Metody optymalizacji  

 A. Ameljańczyk 
 
[Edu47]  Metody projektowania i wdrażania SI  

 w medycynie 
 T. Gzik 

 
[Edu48]  Metody optymalizacji wielokryterialnej 

 A. Ameljańczyk 
 
[Edu49]  Metody syntezy i analizy sygnałów 

 A. Walczak 
 
[Edu50]  Metody sztucznej inteligencji 

 A. Najgebauer, P. Stąpor 
 
[Edu51]  Modelowanie i algorytmizacja procesów 

 przedsiębiorstw 
 T. Nowicki, W. Stecz 

 
[Edu52]  Modelowanie i analiza procesów 

 biznesowych 
 T. Nowicki, W. Stecz, A. Woźniak 

 

[Edu53]  Modelowanie i symulacja procesów 
 biznesowych 
 T. Nowicki 

 
[Edu54]  Modelowanie matematyczne 

 A. Chojnacki, M. Kapałka, Z. Tarapata 
 
[Edu55]  Niezawodność oprogramowania  

 K. Worwa 
 
[Edu56]  Niezawodność systemów  

 komputerowych 
 T. Nowicki, W. Stecz, A. Woźniak 

 
[Edu57]  Obliczenia równoległe i rozproszone 

 R. Kasprzyk, Z. Tarapata 
 
[Edu58]  Podstawy badań operacyjnych 

 G. Konopacki, J. Wiśniewska 
 
[Edu59]  Podstawy informatycznych systemów 

 zarządzania 
 R. Hoffmann, T. Protasowicki 

 
[Edu60]  Podstawy informatyki 

 I. Skórska 
 
[Edu61]  Podstawy inżynierii systemów 

 J. Stanik 
 
[Edu62]  Podstawy metodyk obiektowych 

 T. Gumowski 
 
[Edu63]  Podstawy optymalizacji 

 M. Chudy, P. Moszczyński  
 
[Edu64]  Podstawy projektowania bezpiecznego 

oprogramowania 
 R. Kasprzyk 

 
[Edu65]  Podstawy symulacji  

 A. Najgebauer, D. Pierzchała, J. Rulka 
 
[Edu66] Procesy stochastyczne 

 R. Hoffmann 
 
[Edu67]  Prognozowanie i symulacja sytuacji 

 kryzysowych 
 R. Antkiewicz 

 
[Edu68]  Prognozowanie i symulacja zagrożeń 

 R. Antkiewicz 
 
[Edu69]  Programowanie obiektowe 

 T. Derski, M. Dyk, J. Napiórkowski,  
 J. Rulka, A. Walczak, K. Worwa 

 
[Edu70]  Programowanie współbieżne 

 M. Paź, J. Rulka, P. Stąpor 
 
[Edu71]  Projekt zespołowy 

 J. Stanik 
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[Edu72]  Projektowanie zabezpieczeń  
 organizacyjnych 
 J. Stanik 

 
[Edu73]  Przetwarzanie strumieniowe danych 

 masowych 
 M. Mazurek 

 
[Edu74]  Rzeczywistość mieszana 

 R. Kasprzyk 
 
[Edu75]  Seminarium dyplomowe 

 W. Barcikowski, G. Bliźniuk, 
 M. Chmielewski, T. Górski,  
 R. Hoffmann, R. Kasprzyk,  
 M. Kiedrowicz, G. Konopacki,  
 J. Koszela, M. Mazurek, T. Nowicki,  
 D. Pierzchała, S. Rozmus, J. Skórska, 
 J. Stanik, W. Stecz, Z. Tarapata,  
 A. Walczak, R. Wantoch-Rekowski,  
 K. Worwa 

 
[Edu76]  Seminarium przeddyplomowe 

 W. Barcikowski 
 
[Edu77]  Sieci neuronowe 

 R. Wantoch-Rekowski 
 
[Edu78]  Sieci semantyczne 

 R. Kasprzyk 
 
[Edu79]  Sieci złożone 

 R. Kasprzyk 
 
[Edu80]  Stochastyczne modele eksploatacji SK 

 M. Kapałka, T. Nowicki 
 
[Edu81]  Systemy baz danych 

 B. Szafrański 
 
[Edu82]  Systemy eksperckie  

 R. Wantoch-Rekowski 
 
[Edu83]  Systemy MRP i ERP 

 R. Hoffmann, T. Protasowicki 
 
[Edu84]  Systemy pracy grupowej 

 T. Gzik, G. Kiryk, J. Koszela 
 
[Edu85]  Systemy telemedyczne 

 M. Chmielewski 
 
[Edu86]  Systemy zarządzania bezpieczeństwem 

 informacji 
 J. Stanik 

 
[Edu87]  Systemy zobrazowania i modelowanie 

geometryczne 
 A. Walczak 

 
[Edu88]  Szkolenie w modułach 

 M. Chmielewski 
 

[Edu89]   Sztuczna inteligencja 
  A. Najgebauer, J. Olejniczak, P. Stąpor  

 
[Edu90]   Techniki algorytmiczne 

  M. Kapałka, P. Stąpor, Z. Tarapata 
 
[Edu91]   Technologia informacyjna 

  A. Kowalski, W. Stecz 
 
[Edu92]   Technologia i metody rzeczywistości 

  rozszerzonej i wirtualnej 
 J. Koszela 

 
[Edu93]   Technologie internetowe i mobilne 

  M. Chmielewski, M. Dyk 
 
[Edu94]   Technologie usługowe i mobilne 

  M. Chmielewski, M. Dyk 
 
[Edu95]   Teleinformatyczne systemy  

  bezpieczeństwa 
  J. Stanik 

 
[Edu96]   Teoretyczne podstawy informatyki 

  M. Chmielewski, M. Chudy, 
  P. Moszczyński, J. Wiśniewska 

 
[Edu97]  Teoria gier 

 A. Ameljańczyk, R. Kasprzyk,  
 K. Mierzejewski 

 
[Edu98]   Teoria grafów i sieci 

  R. Kasprzyk, K. Mierzejewski, M. Paź, 
  P. Stąpor, Z. Tarapata 

 
[Edu99]   Uczenie maszynowe 

  R. Kasprzyk 
 
[Edu100] Web 2.0 w zarządzaniu 

   R. Kasprzyk 
 
[Edu101] Wielokryterialne metody oceny  

   i optymalizacji 
   A. Ameljańczyk, J. Rulka 

 
[Edu102] Wprowadzenie do metodyk 

   obiektowych 
   W. Kulas 

 
[Edu103] Wprowadzenie do programowania 

   P. Adamczyk, K. Banach, G. Bliźniuk, 
   T. Gzik, R. Kasprzyk, J. Napiórkowski,  
   D. Pierzchała, S. Wysocki 

 
[Edu104] Współczesne metodyki projektowania 

 i wdrażania 
 J. Stanik 

 
[Edu105] Wstęp do baz danych 

 A. Kowalski 
 
[Edu106] Wybrane problemy społeczno-  

-zawodowe informatyki 
B. Szafrański 
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[Edu107] Wybrane zagadnienia badań 
operacyjnych 
Z. Tarapata 

 
[Edu108] Zarządzanie bezpieczeństwem 

aglomeracji 
 J. Stanik 

 
[Edu109] Zarządzanie projektami w praktyce 

M. Chmielewski, T. Gzik, J. Stanik 
 
[Edu110] Zintegrowane informatyczne systemy 

zarządzania 
R. Hoffmann, T. Protasowicki 

 
3.2. Przedmioty prowadzone w ramach 
studiów doktoranckich 
 
[Edu111] Analiza algorytmów III 

Z. Tarapata 
 
[Edu112] Elementy teorii prognozy III 

R. Antkiewicz 
 
[Edu113] Matematyka dyskretna III 

A. Chojnacki 
 
[Edu114] Metody optymalizacji wielokryterialnej 

A. Ameljańczyk 
 
[Edu115] Modelowanie matematyczne III 

A. Chojnacki 
 
[Edu116] Niezawodność systemów 

T. Nowicki 
 
[Edu117] Optymalizacja III 

M. Chudy 
 
[Edu118] Seminaria doktoranckie 

A. Ameljańczyk, R. Antkiewicz,  
A. Chojnacki, M. Chudy, T. Nowicki,  
B. Szafrański, A. Walczak, K. Worwa 

 
[Edu119] Sieci neuronowe i logika rozmyta III 

A. Walczak 
 
[Edu120] Stochastyczne modele eksploracji 

T. Nowicki 
 
[Edu121] Symulacja komputerowa III 

A. Najgebauer 
 
[Edu122] Systemy baz danych III 

B. Szafrański 
 
[Edu123] Systemy wspomagania decyzji III 

A. Najgebauer 
 
[Edu124] Sztuczna inteligencja III 

A. Najgebauer 
 
[Edu125] Teoria grafów i sieci III 

Z. Tarapata 
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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 nr PBR 080/2013 

 pt. Elektroniczny system zarządzania 
cyklem życia dokumentów o różnych 
poziomach wrażliwości 

 
Wykonawcami projektu są: M. Kiedrowicz – 
kierownik projektu, P. Adamczyk, T. Górski,  
J. Koszela, P. Marciniak, P. Moszczyński, 
T. Nowicki, D. Pierzchała, J. Stanik, A. Walczak, 
R. Wantoch-Rekowski, R. Waszkowski,  
K. Worwa.  

 
Okres realizacji: 23.12.2013−22.04.2017. 
 

Projekt obejmuje wykorzystanie nowoczesnych 
technologii teleinformatycznych związanych  
z zastosowaniem RFID oraz biometrii. Efektem 
realizacji tego zadania jest projekt oraz im-
plementacja nowoczesnej kancelarii, przy-
stosowanej do obsługi dokumentów o różnych 
poziomach wrażliwości. Projekt obejmuje 
wszystkie procesy zachodzące w kancelarii  
z wykorzystaniem urządzeń wyposażonych  
w nadajniki/odbiorniki RFID. Dotyczy to zarówno 
samych dokumentów i nośników danych, jak  
i wyposażenia kancelarii (szafy/regały, biurka, 
urządzenia kopiujące oraz urządzenia kontroli 
wejść/wyjść).  
Integracja wszystkich elementów w jednym 
systemie, zarządzanym z wykorzystaniem 
przeznaczonego do tego systemu infor-
matycznego, pozwoli na podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa oraz kontroli związanej z infor-
macjami posiadającymi różne klauzule 
poufności. 
 
[Pro2] Projekt nr PBR 362/2015 

 pt. Integracja i wsparcie procesów 
zarządzania informacją i optymalizacji 
decyzji systemu ostrzegania  
i alarmowania (WAZkA) 

 
Wykonawcami projektu są:  
Z. Tarapata (kierownik), M. Dyk, R. Kasprzyk,  
W. Kulas, D. Pierzchała (główni wykonawcy),  
R. Antkiewicz, M. Chmielewski, K. Chlebicki,  
A. Najgebauer, J. Rulka, K. Mierzejewski 

 
Okres realizacji: 22.12.2015−21.12.2017. 

 
Głównym celem projektu było opracowanie  
i wykonanie na potrzeby podmiotów 
wchodzących w skład Krajowego Systemu 
Wykrywania Skażeń i Alarmowania wysoko 
zaawansowanego narzędzia teleinformatycz-
nego wspierającego procesy: wymiany informacji 
pomiędzy elementami systemu, koordynacji jego 

działania oraz przygotowania dla organów 
decyzyjnych ocen i analiz eksperckich 
dotyczących sytuacji zagrożeń podczas katastrof 
naturalnych, awarii technicznych lub innych 
zdarzeń skutkujących skażeniami biologicznymi, 
chemicznymi lub promieniotwórczymi. 
 
[Pro3] Praca badawcza nr PBS 927/2016 

 pt. Analiza, modelowanie i projektowanie 
systemów informatycznych na potrzeby 
bezpieczeństwa wewnętrznego  
i zewnętrznego państwa 

 
Wykonawcami pracy są: Z. Tarapata (kierownik), 
R. Antkiewicz, A. Walczak (główni wykonawcy). 

 
Okres realizacji: 4.01.2016−31.12.2017. 

 
Zaplanowane cele pracy przekładają się na 
następujące zadania:  
• Modelowanie i optymalizacja procesów  

(w tym decyzyjnych) na potrzeby 
bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrz-
nego państwa; 

•  Algorytmizacja procesów (w tym decyzyj-
nych) na potrzeby bezpieczeństwa 
wewnętrznego i zewnętrznego państwa; 

• Kalibracja i weryfikacja modeli i algorytmów 
wspomagania decyzji na potrzeby bez-
pieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego 
państwa; 

• Opracowanie elementów metodyki kon-
struowania i integrowania informatycznych 
systemów wspomagania decyzji oraz 
szkolenia na potrzeby bezpieczeństwa we-
wnętrznego i zewnętrznego państwa; 

• Opracowanie miar i metod badania 
efektywności i niezawodności systemów 
wspomagania decyzji i szkolenia oraz 
oprogramowania tych systemów na 
potrzeby bezpieczeństwa wewnętrznego  
i zewnętrznego państwa. 

 
[Pro4] Praca badawcza nr RMN 762/2015 

 pt. Modelowanie, symulacja i analiza 
cyberzagrożeń 

 
Kierownik pracy – R. Kasprzyk. 

 
Okres realizacji: 1.06.2015−31.12.2017. 

 
Głównym celem projektu było „Opracowanie 
modeli wybranych cyberzagrożeń oraz 
środowiska umożliwiającego ich symulację  
i analizę” w celu zwiększenia efektywności 
wykrywania cyberzagrożeń, przeciwdziałania ich 
skutkom oraz ich neutralizacji. Potrzeba 
wypracowania tego typu metod i narzędzi wynika 
z coraz większego uzależnienia administracji 
państwowej, instytucji prywatnych i całego 
społeczeństwa od prawidłowego funkcjonowania 
sieci komunikacyjnych i systemów infor-
matycznych. Przykładowo Internet coraz 
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częściej jest postrzegany jako infrastruktura 
niezwykle wrażliwa, od której zależy 
bezpieczeństwo państwa. Aby przeprowadzić 
skuteczny atak na tę infrastrukturę, nie trzeba 
mobilizować sił zbrojnych. Człowiek wyposażony 
w standardowe technologie komputerowe, 
posiadający odpowiednią wiedzę, może 
przeprowadzić cyberatak o skutkach wręcz 
katastrofalnych dla współczesnego systemu 
polityczno-gospodarczego. W wyniku realizacji 
projektu opracowano wymagania symulatora,  
a następnie projekt i implementację wybranych 
jego elementów. Wykorzystanie symulatora 
pozwoli na ocenę wpływu cyberzagrożeń na 
funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, jak 
również identyfikację podatności badanych 
systemów. Wypracowana koncepcja symulatora 
będzie stanowić oryginalny pomysł wsparcia dla 
różnego rodzaju służb państwowych oraz 
organizacji o charakterze CERT-owym. 
Opracowana koncepcja symulatora powinna 
również umożliwić szybkie przygotowanie  
i efektywne (oraz efektowne) przeprowadzenie 
ćwiczeń z ochrony bezpieczeństwa infrastruktury 
IT zarówno dla sektora państwowego, jak  
i prywatnego. 
 
[Pro5] Praca badawcza nr RMN 858/2017 

 pt. Wyznaczenie czułości i swoistości 
klasyfikatorów w diagnostyce medycznej 

 
Kierownik pracy – K. Antczak (doktorant) 

 
Okres realizacji: 1.06.2017−31.12.2017. 

 
Celem pracy było opracowanie metody 
wyznaczania czułości i swoistości klasyfikatorów 
dla diagnostyki medycznej. Obecnie czułość 
i swoistość klasyfikatorów diagnostycznych 
wyznacza się na podstawie testów klinicznych 
(najczęściej są to tzw. testy ślepej próby). 
Przeprowadzanie takich testów jest kosztowne  
i pracochłonne, dodatkowo niesie ze sobą 
ryzyko wystąpienia zjawiska biasu, które 
zaburza uzyskane wyniki. W ramach niniejszej 
pracy były prowadzone badania mające na celu 
wyznaczanie czułości i swoistości na  
podstawie „sztucznych” przypadków klinicznych, 
generowanych w oparciu o bazę wiedzy. 
Opracowanie metody wyznaczania parametrów 
jakościowych klasyfikatora na podstawie bazy 
wiedzy rozwiąże dwa istotne problemy.  
Po pierwsze, umożliwi łatwe porównywanie  
ze sobą klasyfikatorów, zwłaszcza opartych o tę 
samą bazę wiedzy. Po drugie, wpłynie to  
na poziom bezpieczeństwa użytkowników 
korzystających z systemów wsparcia diagnostyki 
medycznej.  
 
[Pro6] Projekt nr PBU 523/2017 

 Umowa na wykonanie oprogramowania 
Kierownik pracy – R. Wantoch-Rekowski 
 
Okres realizacji: 14.03.2017−20.03.2017. 

Umowa została zawarta z firmą Squadron 
Sp. z o.o. z Gdańska na wykonanie 
oprogramowania stacji roboczej bezzałogowego 
statku powietrznego z oprogramowaniem 
symulacyjnym VBS3 oraz wykonanie wirtual-
nego modelu tego bezzałogowego statku 
powietrznego i naziemnej stacji sterowania. 
 
4.1.2. Projekty i prace badawcze w trakcie 
realizacji 
 
[Pro6] Praca badawcza nr RMN 815/2016 

 pt. Metoda wnioskowania aplikowania  
w mobilnych narzędziach monitoringu 
medycznego 

 
Kierownik pracy – D. Bugajewski, 
Główny wykonawca – M. Chmielewski. 

 
Okres realizacji: 1.06.2016−31.12.2018. 

 
Głównym celem pracy jest budowa metody 
analitycznej, która pozwoliłaby na wnioskowanie  
(w językach logiki) na bazie danych 
pozyskanych w ramach monitoringu medycz-
nego. 
 
[Pro7] Praca badawcza nr RMN 816/2016 

 pt. Modelowanie, symulacja i analiza 
cyberzagrożeń 

 
Kierownik pracy – M. Dyk, 
Główni wykonawcy: D. Pierzchała, R. Kasprzyk, 
K. Chlebicki. 

 
Okres realizacji: 1.06.2016−31.12.2018. 

 
Głównym celem pracy jest opracowanie 
symulatora i środowiska eksperymentalnego na 
potrzeby badania cyberzagrożeń występujących 
w Internecie Rzeczy (IoT). 
 
[Pro8] Praca badawcza nr RMN 817/2016 

 pt. Zastosowanie modeli 
prognostycznych w algorytmach 
decyzyjnych dedykowanych mobilnym 
narzędziom diagnostyki medycznej 

 
Kierownik pracy – D. Frąszczak (doktorant), 
Główny wykonawca: M. Chmielewski. 

 
Okres realizacji: 1.06.2016−31.12.2018. 

 
Celem pracy jest opracowanie metody 
analitycznej wykorzystującej modele pro-
gnostyczne w algorytmach decyzyjnych 
dedykowanych mobilnym narzędziom 
diagnostyki pacjentów. Istotą badań jest praca 
teoretyczna z zakresu teorii prognozowania,  
a także interpretacji oraz integracji danych 
pozwalająca na uzyskanie prognozy  
dotyczącej trendów poziomu cukru we krwi  
badanej osoby.  



.......................Działalność naukowo-badawcza...................... 

................................................................... 35 

W zaproponowanym rozwiązaniu prze-
prowadzono badania obejmujące analizę 
czynników wpływających na poziom cukru we 
krwi pacjenta, w celu ich aplikacji w modelu 
prognostycznym wykorzystywanym do predykcji 
stanu zdrowia osoby badanej. Sednem metody 
jest bazowanie na bardzo rzadko pobieranych 
danych dokładnych (nakłuciowa metoda 
pomiaru) i uzupełnienie tych danych pomiarami 
danych trendów poziomu cukru we krwi (metoda 
optoelektroniczna, bezinwazyjna). Opracowane 
rozwiązanie mogłoby zwiększyć bezpieczeństwo 
diabetyka poprzez przewidywanie reakcji 
organizmu na daną akcję, jak np. aktywność 
fizyczna, zjedzony posiłek czy zaaplikowany lek.  
 
[Pro9] Praca badawcza nr RMN 818/2016 

 pt. Symulacja numeryczna 
samoorganizujących się światłowodów  
w warstwach ciekły kryształ- 
-półprzewodnik 

 
Kierownik pracy – P. Moszczyński, 
Główni wykonawcy: A. Walczak, P. Marciniak. 

 
Okres realizacji: 1.06.2016−31.12.2018. 

 
Celem projektu jest zaproponowanie  
metod umożliwiających symulację zjawisk 
zachodzących w niesymetrycznej hybrydowej 
komórce ciekłokrystalicznej, w której propaguje 
się wiązka lasera. Zaproponowane metody 
powinny umożliwić numeryczne wyznaczenie 
rozkładu współczynnika załamania warstwy 
ciekłego kryształu w komórce, w której 
propaguje się wiązka lasera. Stosowane w nich 
modele opisujące wpływ pola sterującego  
i oświetlenia na uporządkowanie molekuł 
ciekłego kryształu muszą uwzględniać budowę 
komórki oraz parametry materiałów, z których 
składa się komórka ciekłokrystaliczna. 
 
 
[Pro10] Praca badawcza nr RMN 864/2017 

 pt. Zastosowanie bazy wiedzy  
w klasteryzacji wyników wyszukiwania 

 
Kierownik pracy – Ch.T. Quang (doktorant) 

 
Okres realizacji: 6.06.2017−31.12.2018. 

 
Klasteryzacja wyników wyszukiwania jest 
jednym ze sposobów poprawiania jakości 
uzyskiwania informacji. Istotnym problemem 
tego zadania jest sformułowanie opisujących 
nazw klastrów, które później zostaną 
zaproponowane dla użytkownika. Klasyczne 
podejścia traktują zadanie klasteryzacji wyników 
wyszukiwania jako zadanie klasteryzacji zbioru 
krótkich dokumentów i uzyskały już wiele 
wyników, natomiast problem sformułowania 
nazw klastrów nadal istnieje. W ostatnich latach, 
za pomocą ogromnych ilości danych tekstowych, 
bazy wiedzy są rozbudowywane nie tylko  

z wykorzystaniem ręcznego wprowadzania 
danych, ale również poprzez automatyczne 
narzędzia. Bazy wiedzy składają się z koncepcji  
i relacji między nimi. Coraz więcej aplikacji 
stosuje się w bazach wiedzy do rozumienia 
tekstów. Dlatego celem projektu będzie analiza 
porównawcza możliwości zastosowania baz 
wiedzy, m.in. DBpedia, Google’s Knowledge 
Graph, do znajdowania powiązanych ze sobą 
wyników wyszukiwania w przypadku ogólnym 
oraz w wybranych dziedzinach. Przedstawione 
zostaną zalety i wady metod klasycznych,  
oraz dokonana analiza niektórych zaawan-
sowanych technik w dziedzinie przetwarzania 
języków naturalnych. Kombinacja tych technik  
z wykorzystaniem baz wiedzy dostarcza nam 
nowy sposób klasteryzacji wyników 
wyszukiwania. 
 
[Pro11] Praca badawcza nr RMN 868/2017 

 pt. Metody i narzędzia symulacyjnych 
badań wielokryterialnych  
i wielorozdzielczych algorytmów 
przemieszczania w planowaniu 
i szkoleniu służb 

 
Kierownik pracy – J. Kędzior (doktorant) 
 

Okres realizacji: 3.07.2017−31.05.2018. 
 
Celem naukowym pracy jest opracowanie  
metod i narzędzi symulacyjnych badań 
wielokryterialnych i wielorozdzielczych al-
gorytmów przemieszczania wykorzystywanych  
w procesie planowania i szkolenia służb,  
w szczególności uzbrojonych formacji mun-
durowych.  
Planuje się praktyczne aplikacje wytworzonych 
metod i narzędzi w postaci oprogramowania 
przeznaczonego do ewaluacji wieloroz-
dzielczych i wielokryterialnych algorytmów 
przemieszczania.  
Opracowane metody i narzędzia badań 
symulacyjnych będą aplikowane w wielo-
kryterialnej ewaluacji algorytmów wskazanej we 
wniosku klasy. Ewaluacja uwzględniać będzie 
czas wykonywania, rozmiar problemu, 
wrażliwość algorytmu na rozmiar i jakość 
danych, kierunek poprawy względem 
klasycznych algorytmów wyszukiwania najkrót-
szej ścieżki.  
W zakresie zastosowań w bezpieczeństwie 
zakłada się konstrukcję i selekcję wieloroz-
dzielczych i wielokryterialnych algorytmów 
przemieszczania uwzględniających znaczące 
cechy przemieszczającego się obiektu, strukturę 
terenu oraz niepewność źródła danych 
terenowych. Planuje się zastosować wyselek-
cjonowane algorytmy w projektach badawczo-
rozwojowych (m.in. PBR 15-476).  
Opracowane metody i narzędzia zostaną 
zaprogramowane i wdrożone w postaci 
oprogramowania automatyzującego proces 
ewaluacji wielokryterialnych i wielorozdzielczych 
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algorytmów. Planuje się wielokrotne testy 
obciążeniowe algorytmów dla zadań 
przemieszczania nad rozległymi obszarami 
terenowymi. 
 
[Pro12] Projekt nr PBR 283/2012 

 pt. Zaawansowane technologie
 informatyczne wspierające procesy 
 analizy danych (gł. finansowych)  
w obszarze przestępczości finansowej 

 
Do realizacji projektu zostało powołane 
konsorcjum w składzie: 
 Wojskowa Akademia Techniczna − lider 
 Kancelaria prawna SD & Partners z siedzibą  

w Warszawie 
 ZETO–Świdnica z siedzibą w Świdnicy. 
Wykonawcami ze strony WAT są pracownicy 
naukowi z Instytutu Systemów Informatycznych: 
M. Kiedrowicz (kierownik projektu), R. Kasprzyk, 
J. Koszela, Z. Tarapata, R. Wantoch-Rekowski, 
M. Chmielewski, J. Stanik. 

 
Okres realizacji: 19.12.2012 − 18.04.2018. 

 
Projekt został sfinansowany przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju. 
W ramach projektu opracowano autonomiczne 
narzędzia informatyczne wspomagające 
zwalczanie przestępczości finansowej. Posłużą 
one do wspomagania organów ścigania  
w zakresie analizy, wykrywania zdarzeń 
przestępczych oraz przeciwdziałania im w ob-
szarze przestępczości finansowej. Będą mogły 
być wykorzystywane do analizy danych 
historycznych, wykrywania symptomów prze-
stępstw finansowych oraz do prognozowania 
możliwych do wystąpienia w przyszłości prze-
stępstw finansowych.  

Zaprojektowane mechanizmy mają wspierać 
służby, organy państwowe oraz instytucje 
finansowe. Wykorzystano zaawansowane 
modele formalne oraz wzorce: przepływów 
środków finansowych, przestępstw finansowych, 
incydentów oraz podmiotów funkcjonujących  
w tym obszarze. Opracowane modele i wzorce 
posłużą do budowy modelu ontologicznego 
stanowiącego podstawę do dalszych analiz. 
 
[Pro13] Projekt nr PBR 476/2013 

 pt. Wirtualny system doskonalenia 
taktyki ochrony granicy państwowej oraz 
kontroli ruchu granicznego 

 
Do realizacji projektu zostało powołane 
konsorcjum, w którym WAT jest liderem. 
Wykonawcami ze strony WAT są pracownicy 
naukowi z Instytutu Systemów Informatycznych:  
M. Chmielewski (kierownik projektu ze strony 
WAT), R. Antkiewicz, M. Dyk, R. Kasprzyk, 
J. Koszela, W. Kulas, A. Najgebauer, 
D. Pierzchała, J. Rulka, Z. Tarapata, 
R. Wantoch-Rekowski. 

 

Okres realizacji: 17.05.2013−16.02.2018. 
 

Głównym celem projektu jest opracowanie  
i wdrożenie symulacyjnego systemu szkolenia 
funkcjonariuszy i dowódców Straży Granicznej 
oraz metodyki przeprowadzania ćwiczeń typu 
CAX z wykorzystaniem tego systemu. 
Opracowane oprogramowanie ma służyć 
wspomaganiu praktycznego przygotowania funk-
cjonowania funkcjonariuszy i dowódców Straży 
Granicznej na różnych poziomach dowodzenia  
i odpowiedzialności: od pojedynczej kontroli, 
przez przejście graniczne, do obszarów 
terenowych i zurbanizowanych. 
 
[Pro14] Projekt nr PBU 087/2017 

 Umowa na wykonanie oprogramowania 
 

Kierownik pracy – M. Chmielewski 
 
Okres realizacji: 14.08.2017−31.05.2018. 

 
Umowa została podpisana z firmą IQ Pharma 
S.A. z Warszawy na wykonanie oprogramowania 
w celu prowadzenia badań klinicznych w tej 
firmie. Realizacja projektu przebiega w kilku 
etapach.  
Etap 1:  
Opracowanie metody analitycznej oceny terapii 
choroby Parkinsona z wykorzystaniem sygnałów 
inercjalnych, EMG oraz sensorów klasy 
wearable i urządzeń mobilnych.  
Etap 2:  
Opracowanie projektu (architektury) mobilnego 
systemu prowadzenia badań klinicznych leków 
na schorzenie Parkinsona wykorzystujących 
wytypowane sensory klasy wearable do 
obiektywizacji wyników badania.  
Etap 3:  
Opracowanie aplikacji mobilnej zintegrowanej  
z wybranym/wybranymi sensorem/sensorami 
klasy wearable oraz usługami portalu 
zarządzającego badaniem klinicznym w firmie 
IQPharma.  
Etap 4:  
Testy integracyjne i akceptacyjne opracowanych 
aplikacji mobilnych i mechanizmów integracyj-
nych współpracujących z portalem zarządzania 
badaniami klinicznymi w firmie IQPharma. 
 
[Pro15] Projekt nr PPFN/34-546/2017 

 pt. Nowy model opieki medycznej  
z wykorzystaniem nowoczesnych metod 
nieinwazyjnej oceny klinicznej  
i telemedycyny u chorych  
z niewydolnością serca 

 
Do realizacji projektu zostało powołane 
konsorcjum: 
 Wojskowy Instytut Medyczny – lider 
 WAT (Wydział Cybernetyki) 
 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich 

we Wrocławiu 
 Gdański Uniwersytet Medyczny 
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 Infoscan S.A. 
 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP 

ZOZ. 
Kierownik projektu po stronie WAT –  
A. Walczak. 
 

Okres realizacji: 01.05.2017−30.04.2020. 
 
Głównym celem projektu jest zbudowanie 
innowacyjnego systemu opieki poszpitalnej dla 
pacjentów po incydencie kardiologicznym. 
System wykorzystuje nową technologię 
diagnozowania pacjenta opartą o pomiary 
impedancji klatki piersiowej, a nie tylko EKG. 
Wykorzystywana jest platforma telemetryczna do 
akwizycji i transmisji danych oraz innowacyjne 
algorytmy przetwarzania pozyskanych danych 
pacjenta. Zespół Modelowania oraz Symulacji 
Numerycznej i Wizyjnej w Systemach 
Wspomagania Decyzji integruje komponenty 
informatyczne i jest autorem koncepcji systemu 
IT wspomagającego decyzje lekarzy. 
 
[Pro16] Projekt nr FS 32-560 

 pt. Opracowanie inteligentnego systemu 
zarządzania procesami biznesowymi  
z uwzględnieniem rozwiązań 
inteligentnych systemów wspierających 
integrację tradycyjnych oraz 
elektronicznych kanałów sprzedaży  
w rentalu odzieży roboczej (sektor B2B) 

 
Wykonawcy: 
 CRL Sp. z o.o. (lider) 
 Tecna Sp. z o.o. 
 WAT 
Wykonawcy z WAT: T. Nowicki (kier. projektu), 
A. Ameljańczyk, A. Walczak, K. Worwa,  
R. Pytlak (PW), M. Mazurek, G. Bliźniuk,  
D. Pierzchała, M. Kiedrowicz, J. Koszela.  
 

Okres realizacji: 30.05.2017−30.09.2018. 
 
Projekt obejmuje stworzenie inteligentnego 
systemu zarządzania procesami biznesowymi  
z uwzględnieniem rozwiązań inteligentnych 
systemów wspierających integrację tradycyjnych 
oraz elektronicznych kanałów sprzedaży  
w rentalu odzieży roboczej dla sektora B2B. 
Założeniem projektu jest stworzenie innowacyj-
nych usług informatycznych w zakresie  
wynajmu odzieży roboczej dla sektora B2B 
poprzez opracowanie innowacji produktowych, 
procesowych, organizacyjnych przy współpracy 
z partnerami oraz współudziale użytkowników 
końcowych (klientów firmy). Projekt odpowiada 
na niezaspokojone dotychczas potrzeby klientów 
w sektorze B2B, takie jak poprawa rzetelności 
rozliczenia efektywnego czasu pracy pracow-
ników i jednostkowy wzrost efektywności pracy. 
Sektorami i branżami najbardziej powiązanymi  
z realizacją projektu będą branża automotive, 
centra realizacji zamówień i obsługi, branża 

spożywcza oraz meblarska, a także sektor opieki 
zdrowotnej. Grupą docelową oraz bezpośrednimi 
użytkownikami wdrażanych innowacji będą 
pracownicy produkcyjni zatrudnieni u naszych 
klientów (segment B2B), a także działy w fir-
mach klientów odpowiedzialne za obszary: HR, 
rachubę płac, kadry, kontrolę i bezpieczeństwo 
produkcji. W wyniku realizacji projektu powstaną 
innowacyjne, niewystępujące w Polsce ani 
Europie usługi dla biznesu (B2B). 
 
4.1.3. Udział pracowników w projektach 
zewnętrznych 

 
[Pro17] Projekt nr PBR 366/2015 

 pt. Budowa pojazdów pożarniczych  
z zachowaniem ergonomii użytkownika 

 
Do realizacji projektu zostało powołane 
konsorcjum w składzie: 
• Wydział Mechaniczny WAT (lider),  

Wydział Cybernetyki WAT,  
• Wojskowy Instytut Techniki Pancernej 

i Samochodowej 
• Szkoła Aspirantów Państwowej Straży 

Pożarnej w Krakowie 
• SZCZEŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. 
 
W realizacji projektu (po stronie WCY WAT) 
udział biorą: A. Walczak, T. Nowicki, J. Koszela,  
R. Wantoch-Rekowski, Ł. Matuszelański.  

 
Okres realizacji: 22.12.2015−21.12.2017. 

 
Głównym celem projektu (w zakresie zadań 
WCY WAT) jest opracowanie symulatora 
wirtualnego do prowadzenia badań  
w zakresie ergonomii wyposażenia i obsługi 
specjalizowanego pojazdu pożarniczego, w tym:  
1. Opracowanie metodyki badawczej do 

symulacji wirtualnej pojazdu pożarniczego; 
2. Oprogramowanie symulatora wirtualnego 

pojazdu pożarniczego; 
3. Opracowanie metodyki badawczej er-

gonomii rozmieszczenia i wykorzystania 
osprzętu pojazdu pożarniczego wg 
wybranych scenariuszy akcji pożarniczych; 

4. Symulacja wirtualna wykorzystania 
osprzętu pojazdu pożarniczego dla 
symulowanych rozmieszczeń osprzętu oraz 
wyliczania  osprzętu, a także wyliczanie 
zbiorów wartości wskaźników ergonomicz-
nych; 

5. Opracowanie i implementacja ergonomicz-
nych rozmieszczeń wirtualnego osprzętu do 
wybranych scenariuszy działania w akcji 
pożarniczej. 
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4.2. Szczególne osiągnięcia 
 

1. Złoty medal z wyróżnieniem na  
XI Międzynarodowej Warszawskiej 
Wystawie Wynalazków IWIS 2017,  
9–11 października 2017 r. 

 

 
 
Nagrodzony projekt: ELEPHANT. 
 
Projekt ELEPHANT – biomedyczny system  
i ubranie textroniczne dla dzieci i niemowląt 
dostarczające funkcje monitorowania 
medycznego, diagnostyki, fizjoterapii oraz 
wsparcia w sytuacjach zagrożenia zdrowia  
i życia.  

ELEPHANT – jest pierwszym tak 
rozbudowanym inteligentnym ubrankiem 
cybernetycznym i systemem teleinformatycznym 
wykorzystującym niemowlęcą odzież 
zintegrowaną z aplikacją mobilną na smartfony 
wykorzystywaną do pomiaru napięcia wybranych 
partii mięśniowych, monitoringu serca, 
przewodnictwa skóry i monitorowania tem-
peratury, dodatkowo wyposażonym w funkcje 

fizjoterapeutyczne (jednostki wibracyjne) w celu 
pobudzenia układu mięśniowego. System składa 
się z modułu integratora elektroniki  połączonego 
z czujnikami medycznymi, aplikacją na 
smartfony i usługami chmurowymi, które oferują 
mechanizmy przetwarzania danych medycz-
nych. System oferuje kilka kanałów sygnałów 
biomedycznych: elektromiografię, elektro-
kardiografię, dane bezwładnościowe ciała, 
działanie elektrochemiczne i temperaturę. 
Wszystkie elektrody biomedyczne wraz  
z urządzeniami wibracyjnymi są zintegrowane  
w ubranku dziecka i z modułem integratora 
dostarczającym algorytmy przetwarzania 
sygnałów zaimplementowane w aplikacji 
mobilnej. 

Aplikacja Android Elephant jest spe-
cjalistyczną aplikacją do przetwarzania sygnałów 
biomedycznych, rozpoznawania wzorców 
sygnałów i wnioskowania regułowego. Aplikacja 
oferuje usługi rozpoznawania zagrożeń stanu 
zdrowia dziecka, przygotowywanie programów 
fizjoterapeutycznych i stymulujących organizm 
dziecka, aby zapobiec możliwym niepełno-
sprawnościom.  

Aplikacja oferowana jest rodzicom  
oraz opiekunom i wspomaga automatyczne 
notyfikowania i retencję danych medycznych 
zdrowych i chorych dzieci. System może być 
stosowany w leczeniu spastyczności, zaburzenia 
rozwoju i pracy mięśni, bezdechów  
i zaburzeń pracy serca, śmierci łóżeczkowej oraz 
monitorowaniu niewydolności oddechowej, 
infekcji, epilepsji i napadów drgawkowych.  

 
Autorzy projektu: Mariusz Chmielewski (opiekun 
naukowy), Magdalena Lebiedziewicz, Paweł 
Pieczonka, Bartosz Miłosz, Michał Olek, Sylwia 
Sławińska, Piotr Witowski. 

 
Na zdjęciu autorzy nagrodzonego projektu ELEPHANT 
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2. Złoty medal na XI Międzynarodowej 

Warszawskiej Wystawie Wynalazków 
IWIS 2017, 9–11 października 2017 r. 

 
Nagrodzony projekt: SymSG – Wirtualny System 
Doskonalenia Taktyki Ochrony Granicy 
Państwowej oraz Kontroli Ruchu Granicznego. 
 
Projekt SymSG oferuje kompleksowy 
rozproszony komputerowy system szkoleniowy 
wykorzystujący techniki wirtualnej rzeczywistości 
i wspierający szkolenie Straży Granicznej wraz  
z dedykowanymi stanowiskami symulacyj- 
nymi. Środowisko symulacji składa się  
z dwóch modułów symulacyjnych: symulatora 
sztabowego, symulatora wirtualnego wysokiej 
rozdzielczości i zestawu aplikacji wspierających 
działanie środowiska, w tym systemu 
wspomagania decyzji (SWK), emulatora 
systemów łączności, aplikacji kierownika 
ćwiczenia nadzorującej i wizualizującej dane 
przeprowadzonych ćwiczeń. System dostarcza 
moduł after-action-review umożliwiający 
odtwarzanie zarejestrowanych ćwiczeń za 
pomocą oprogramowania symulacyjnego 
uzupełnionego nagraniem wideo zachowań  
i komend ćwiczącego. System koncentruje się 
na procesach szkolenia kierowników Straży 
Granicznej, dostarczając narzędzi, które 
wymagają planowania operacyjnego i wsparcia 
realizacji przy użyciu rzeczywistego systemu 
wspomagania decyzji Straży Granicznej. 
Funkcje środowiska symulacji pozwalają na 
szkolenie i weryfikację procesu decyzyjnego 
dowódców zmiany oraz kierujących działaniami. 
Symulator wysokiej rozdzielczości (wirtualny) 
koncentruje się na wspieraniu szkolenia 
funkcjonariuszy, których zadaniem jest 
planowanie i realizacja zadań w ramach 
konkretnych typów scenariuszy. Obejmują one 
działania pirotechnika na lotnisku, procedury 
sprawdzania tożsamości na przejściach 
granicznych, a także planowanie i realizację 
blokad drogowych i punktów kontrolnych. 
System SymSG Border Tactics dostarcza szereg 
interaktywnych innowacyjnych technik wirtualnej 
rzeczywistości wykorzystywanych do szkolenia 
funkcjonariuszy Straży Granicznej i innych służb 
MSWiA. Funkcjonalność zapewnia szkolenia 
mające na celu ochronę granic wewnętrznych 
Polski oraz zewnętrznych granic UE. System 
będzie mógł uczestniczyć w wielopoziomowych 
ćwiczeniach symulacyjnych innych oddziałów, 
działających jako jeden z modułów 
domenowych, dostarczających różne zakresy 
zadań związanych z ochroną graniczną  
i kontrolą ruchu granicznego. 
 
Autorzy projektu badawczo-rozwojowego: 
pracownicy z Wydziału Cybernetyki WAT pod 
kierownictwem Mariusza Chmielewskiego. 
  

3. Srebrny medal na XI Międzynarodowej 
Warszawskiej Wystawie Wynalazków 
IWIS 2017, 9–11 października 2017 r. 

 

 
 

Nagrodzony projekt: Mobilne narzędzie 
wspomagające planowanie i realizację operacji 
ochrony granicy państwowej z wykorzystaniem 
narzędzi GIS i mechanizmów rozszerzonej 
rzeczywistości. 
 
Projekt – aplikacja mobilna przeznaczona dla 
funkcjonariuszy Straży Granicznej i innych 
służb. Oferuje automatyczną budowę 
świadomości sytuacyjnej i mechanizmy 
wizualizacji aktualnego planu działań służb  
i sprawców. Aplikacja dostarcza zdolności 
planowania i nadzoru realizowanych działań, 
automatyzując orientowanie taktyczne  
i topograficzne, wykorzystując mechanizmy 
rozszerzonej rzeczywistości. Mechanizmy te 
wykorzystują fuzję sensorów urządzenia 
mobilnego (GPS, akcelerometr, żyroskop, 
magnetometr), orientując urządzenie  
w przestrzeni i nanosząc na obraz z kamery 
aktualną sytuację taktyczną, wspomagając 
funkcjonariuszy w identyfikowaniu położenia  
i odległości do poszczególnych obiektów  
i elementów sytuacji taktycznej. Narzędzie 
umożliwia dystrybucję tej informacji do 
wskazanych funkcjonariuszy i współdzielenie 
sytuacji operacyjnej. Narzędzie pozwala na 
przygotowanie szkiców sytuacyjnych działań 
granicznych, a w szczególności organizacji 
działań blokadowych i pościgowych. Moduł 
raportowy narzędzia umożliwia automatyzację 
przygotowania dokumentacji działań granicznych 
i ich automatyczną dystrybucję. Aplikacja 
wyposażona jest również w kompas  
i mechanizmy kalkulacji taktycznych 
pozwalające na pomiary odległości, profile 
terenu i strefy zalewowe wspomagające funkcje 
zarządzania kryzysowego.  
 
Autorzy projektu: Krystian Kisicki, Jakub 
Kucharski, pod kierownictwem Mariusza 
Chmielewskiego. 
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4. Nagroda specjalna dla najlepszego 

wynalazku krajowego – Special Award of 
Association of Polish Inventors & 
Rationalizers THE BEST DOMESTIC 
INVENTION, na IWIS 2017. 

 
Nagroda zespołowa dla projektu ELEPHANT. 

 
5. Nagroda specjalna – INNOVATION PRIZE 

od Organizacji Saudi Innovation Window 
na IWIS 2017. 

 
Nagroda zespołowa dla projektu ELEPHANT. 

 
 

6. Srebrny medal oraz specjalne 
wyróżnienie przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych Francji na 116. 
Międzynarodowych Targach 
Wynalazczości Concours Lépine, Paryż, 
27 kwietnia – 8 maja 2017 r. 

 
Nagrodzony projekt systemu MANIFY. 

 
Platforma MANIFY umożliwia efektywną 
współpracę między właściwymi służbami, 
organizacjami i użytkownikami końcowymi  
w każdym przypadku. Wyróżniającą zaletą 
platformy Manify jest możliwość utrzymania 
komunikacji w sytuacji braku sygnału GSM, 
poprzez tworzenie sieci ad hoc bezpośrednich 
połączeń między urządzeniami mobilnymi  
z zainstalowaną aplikacją Manify. 
 
Autorzy projektu: Mateusz Dendera, Kamil 
Małysz i Piotr Szczepańczyk, pod kierownictwem 
Rafała Kasprzyka. 
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7. Brązowy medal oraz specjalne wyróżnienie SPECIAL HONOUR OF INNOVATION na 
Międzynarodowych Targach Wynalazczości i Designu KIDE 2017, Kaohsiung, Tajwan,  
8–9 grudnia 2017 r. 

 
 Nagrodzony projekt systemu MANIFY. 
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8. Wyróżnienie Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii dla twórców 
MANIFY za zdobycie medali na 116. Międzynarodowych Targach Wynalazczości Concours 
Lépine 2017 w Paryżu. 

 

 
 
9. I miejsce w krajowych finałach międzynarodowego konkursu Imagine Cup 2017 w kategorii 

World Citizenship oraz dwie nagrody dodatkowe: 
1. Nagroda Publiczności.  
2. Nagroda specjalna (przyznana przez Software Hut – loty we Flyspot) za największy potencjał 

techniczny rozwiązania w zgłoszonym projekcie konkursowym ELEPHANT. 
Autorami nagrodzonego projektu jest zespół IdeaHunters w składzie: Magdalena Lebiedziewicz,  
sierż. pchor. inż. Paweł Pieczonka, Bartosz Dudziński, ppłk dr inż. Mariusz Chmielewski – 
opiekun naukowy. 
 

 
Na zdjęciu zespół IdeaHunters podczas odbierania nagród w konkursie Imagine Cup 2017 

 
 



.......................Działalność naukowo-badawcza...................... 

................................................................... 43 

10. Dwa zespoły z Wydziału Cybernetyki WAT w finale światowego konkursu Cyber 9/12 
Student Challenge 2017.  
Coroczny ogólnoświatowy konkurs Cyber 9/12 jest organizowany przez Atlantic Council oraz 
Geneva Centre for Security Policy (GCSP). Uczestniczą w nim przedstawiciele elitarnych 
cywilnych i wojskowych uczelni wyższych. Konkurs polega na opracowaniu autorskich rozwiązań 
z zakresu zarządzania kryzysowego, a w szczególności na analizie i opracowaniu rekomendacji  
i polityki bezpieczeństwa, w reakcji na hipotetyczny scenariusz zagrożenia cyberprzestrzeni.  
Do ścisłego finału tego konkursu, który odbył się w kwietniu 2017 r w Genewie, zakwalifikowały 
się nasze dwie drużyny:  
1) zespół Zombie w składzie: ppor. mgr inż. Maciej Szymczyk, ppor. mgr inż. Paulina Wysocka- 
-Szczepańczyk, sierż. pchor. inż. Mateusz Dendera, sierż. pchor. inż. Piotr Szczepańczyk,  
ppłk dr inż. Rafał Kasprzyk (mentor) 
2) zespół CyberCadets w składzie: sierż. pchor. Paweł Pieczonka, sierż. chor. inż. Tomasz 
Gutowski, sierż. pchor. inż. Wojciech Radziszewski, plut. pchor. inż. Maciej Prus, ppłk dr inż. 
Mariusz Chmielewski (mentor). 
 

11. Absolwenci i doktoranci z WAT w czołówce programistów NATO.  
W dniach 27–31 marca br. w Londynie odbyła się druga edycja konkursu Enterprise Architecture 
Hackathon organizowanego przez NATO Supreme Allied Command Transformation (SACT)  
w Norfolk. W konkursie udział wzięły międzynarodowe zespoły z instytucji wojskowych, środowisk 
akademickich oraz firm komercyjnych. Rywalizacja odbyła się w trzech kategoriach i dotyczyła 
modelowania (ang. Modeling Challenge), kodowania (ang. Coding Challenge) oraz wykorzystania 
możliwości Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things). 
Drużyna z WAT w składzie: ppor. mgr inż. Marcin Cieślewicz, ppor. mgr inż. Marcin Perka,  
ppor. mgr inż. Artur Stachurski zajęła II miejsce w konkursie w kategorii kodowanie. 
Zespół wykonał prototyp systemu analitycznego bazującego na znormalizowanej bazie danych, 
zasilanej plikami o różnych strukturach. Architekturę systemową oparto na chmurze 
obliczeniowej, na której umieszczono również w pełni responsywną aplikację internetową 
wizualizującą analizowane dane w postaci zróżnicowanych wykresów i tabel. Zaprezentowane 
rozwiązanie zostało wysoko ocenione przez jury m.in. za możliwości funkcjonalne i złożoność 
prototypu, nowoczesny interfejs oraz sposób prezentacji rozwiązania.  
Polscy wojskowi informatycy utrzymują się w czołówce najlepszych natowskich programistów,  
w 2016 r., w pierwszej edycji tego konkursu, nasza drużyna zajęła I miejsce. 
 

12. Pchor. Piotr Szczepańczyk z Instytutu Systemów Informatycznych WCY WAT wśród 
zwycięzców IV edycji konkursu Huawei „Seeds for the Future”.  
Projekt prowadzony jest w Polsce od roku 2014 i obejmuje swoim zasięgiem 96 krajów, 
angażując 20 tys. studentów z ponad 280 uczelni świata. 
Celem konkursu jest wyłonienie uzdolnionych studentów na uczelniach wyższych i zapewnienie 
im możliwości zdobycia praktycznego doświadczenia w zakresie nowych technologii.  
Konkurs objęty jest patronatem: Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego oraz Instytutu Badawczego NASK. 
Nagrodą dla zwycięzców jest dwutygodniowy wyjazd do Chin połączony z warsztatami. 

 
13. Doktoranci z Instytutu Systemów Informatycznych laureatami Forum Młodych Mistrzów 

2017. 
Sesja Młodych Mistrzów jest stałym elementem programu Forum Teleinformatyki, w niej zostają 
wyróżnione najlepsze, zakwalifikowane do prezentacji, prace studentów i doktorantów  
z uczelnianych kół zainteresowań naukowych. 
W 2017 r. nagrodę Ministra Cyfryzacji w kategorii najlepsza prezentacja z zakresu informatyzacji 
administracji publicznej otrzymał Michał Andrzejczak, a nagrodę Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych w kategorii najlepsza prezentacja z zakresu ochrony danych 
osobowych otrzymała Olga Dzięgielewska. Opiekunem naukowym wyróżnionych doktorantów 
jest B. Szafrański, prof. WAT. 
Dwie inne prezentacje doktorantów z Instytutu Systemów Informatycznych otrzymały 
wyróżnienia Rady Programowej Forum Teleinformatyki.  
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14. Zespołowa Nagroda Rektorska dla 
Mariusza Chmielewskiego i Rafała 
Kasprzyka za „znaczne osiągnięcia 
dydaktyczne w pracy ze studentami oraz 
sukcesy odnoszone na między-
narodowych wystawach wynalazczości”. 
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5. Tytuły i stopnie naukowe 
 
5.1. Doktoraty 
 
[Dr1] Anna Bryzek – Metoda wyznaczania 

harmonogramu zamówień części 
zamiennych do złożonych obiektów 
technicznych na podstawie informacji  
o procesie ich eksploatacji. 

 Promotor – T. Nowicki 
 
[Dr2] Walid Cherifi – Models and methods  

of conflict resolution in data fusion 
process. 

 Promotor – B. Szafrański 
 
[Dr3] Paweł Moszczyński – Symulacja 

numeryczna samoorganizujących się 
światłowodów w warstwach ciekły 
kryształ – półprzewodnik. 

 Promotor – A. Walczak 
 
5.2. Prace magisterskie 
 
[Mgr1] Kamil Banach – Teoriogrowe miary 

centralności. 
 Promotor – R. Kasprzyk 
 
[Mgr2] Piotr Bączyk – Analiza sygnałów  

i danych w diagnostyce przepływów  
w naczyniach serca. 
Promotor – A. Walczak 

 
[Mgr3] Michał Bieliński – Metodyka 

kształtowania ryzyka w cyklu życia 
systemu informatycznego. 
Promotor – J. Stanik 

 
[Mgr4] Łukasz Boryczka – Opracowanie 

algorytmów analitycznych i systemu 
informatycznego wspierających ocenę 
badań klinicznych leków 
neurologicznych wykorzystujących 
aplikacje mobilne i sensory klasy 
wearable. 
Promotor – M. Chmielewski 

 
[Mgr5] Rafał Bućko – Analiza możliwości 

zastosowania metodyk zwinnych  
w procesie zarządzania dużymi 
projektami. 

 Promotor – J. Stanik 
 
[Mgr6] Rafał Burzyński – Projekt i implemen-

tacja algorytmu genetycznego do 
rozwiązywania problemu szeregowania 
zadań. 
Promotor – T. Nowicki 

 
[Mgr7] Artur Chmielak – Opracowanie 

koncepcji wykorzystania danych 
biometrycznych w informatycznych 
systemach publicznych. 
Promotor – M. Kiedrowicz 

 

[Mgr8] Piotr Cybulski – Modele poszukiwania 
celów i ataku roju dronów. 
Promotor – W. Stecz 

 
[Mgr9] Filip Darmochwał – Mechanizm 

udostępniania danych z systemu 
elektronicznego rekordu pacjenta. 

 Promotor – G. Bliźniuk 
 
[Mgr10] Kamil Darmofalski – Modelowanie 

biznesowe procesów informacyjnych  
w sferze zarządzania ośrodkiem SPA 
w wybranym zakresie oraz 
opracowanie koncepcji informatycz-
nego wsparcia zarządzania tym 
obiektem. 
Promotor – G. Konopacki 

 
[Mgr11] Mateusz Dendera – Usługi do 

zarządzania danymi na potrzeby 
komunikacji pomiędzy grupą osób 
definiowaną ad hoc. 
Promotor – R. Kasprzyk 

 
[Mgr12] Piotr Gołębniak – Metoda oceny 

zdolności strefowego systemu ochrony 
obiektu stacjonarnego do wykrywania 
intruza pasywnego dla znanej alokacji 
czujek w strefie ochrony. 
Promotor – G. Konopacki 

 
[Mgr13] Marcin Jucha – Charakterystyka 

porównawcza oprogramowania 
instalowanego na urządzeniach 
mobilnych. 

 Promotor – J. Stanik 
 
[Mgr14] Marcin Karolczuk – Charakterystyka 

porównawcza narzędzi 
wspomagających pracę małych 
zespołów projektowo- 
-programistycznych. 
Promotor – J. Stanik 

 
[Mgr15] Milena Końska – Metoda oceny jakości 

wizualizacji grafów. 
Promotor – R. Kasprzyk 

 
[Mgr16] Kamil Kotecki – Projekt i implemen-

tacja oprogramowania Arduino do 
symulatora wirtualnego. 

 Promotor – R. Wantoch-Rekowski 
 
[Mgr17] Karol Kowalczyk – Koncepcja budowy 

bazy danych w metodyce zwinnej 
Promotor – S. Rozmus 

 
[Mgr18] Piotr Kowalski – Metody i techniki 

doskonalenia systemu informacyjnego 
organizacji. 
Promotor – E. Szkic-Czech 
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[Mgr19] Patryk Łukasiewicz – Workflow 
medyczny dla urządzeń mobilnych. 
Promotor – G. Bliźniuk 

 
[Mgr20] Kamil Małkowski – Koncepcja systemu 

monitorowania temperatury ciała 
pacjenta. 
Promotor – S. Rozmus 

 
[Mgr21] Kamil Małysz – Aplikacja mobilna do 

komunikacji pomiędzy grupą osób 
definiowaną ad hoc. 
Promotor – R. Kasprzyk 

 
[Mgr22] Bartłomiej Nowak – Koncepcja 

utrzymywania wymaganego poziomu 
bezpieczeństwa platformy 
integracyjnej. 

  Promotor – J. Stanik 
 
[Mgr23] Kamil Nowiszewski – System analizy 

danych w chmurze wykorzystujący 
mikroserwisy i technologię AWS 
Lambda. 
Promotor – M. Mazurek 
 

[Mgr24] Wacław Olech – Modelowanie ruchu  
w sieci z wykorzystaniem teorii gier. 
Promotor – R. Kasprzyk 

 
[Mgr25] Adrian Osak – Wspomaganie 

informatyczne ewidencji, wyceny  
i naprawy szkód powypadkowych 
zgłaszanych przez właścicieli 
pojazdów mechanicznych  
w towarzystwach ubezpieczeniowych 
i miejscach napraw. 
Promotor – I. Skórska 

 
[Mgr26] Karolina Pawłowska – Opracowanie 

metody selekcji i sposoby 
zobrazowania danych w systemach BI. 
Promotor – M. Kiedrowicz 

 
[Mgr27] Bartosz Pawłowski – Realizacja 

mechanizmu stabilizacji udostępniania 
danych w profilu IHE XDW. 
Promotor – G. Bliźniuk 

 
[Mgr28] Adrian Pełka – Szacowanie rozmiaru 

oprogramowania metodą punktów 
funkcyjnych. 
Promotor – S. Rozmus 

 
[Mgr29] Paweł Piotrowski – Opracowanie 

algorytmów decyzyjnych diagnostyki 
zaburzeń snu wykorzystujących dane 
pozyskiwane z sensorów inercjalnych  
i biomedycznych w systemie 
teleinformatycznym przeznaczonym do 
monitorowania snu i aktywności  
Promotor – M. Chmielewski 

 

[Mgr30] Bartłomiej Polek – Analizator ruchu  
w sieciach komputerowych. 
Promotor – K. Worwa 

 
[Mgr31] Michał Popieluch – Opracowanie 

algorytmów oceny efektywności snu  
i zmęczenia fizjologicznego 
wykorzystujących dane pozyskiwane  
z sensorów inercjalnych i bio-
medycznych w systemie 
teleinformatycznym przeznaczonym  
do monitorowania snu i aktywności 
fizycznej. 
Promotor – M. Chmielewski 

 
[Mgr32] Przemysław Regulski – Opracowanie 

metody wyznaczenia hipnogramu na 
bazie danych sensorów inercjalnych  
i biomedycznych pozyskiwanych  
z urządzeń klasy wearable w systemie 
teleinformatycznym monitorowania 
snu. 
Promotor – M. Chmielewski 

 
[Mgr33] Jakub Rudnik – Zastosowanie 

terminologii SNOMED CT  
w klasyfikacji wybranych epizodów 
medycznych. 
Promotor – G. Bliźniuk 

 
[Mgr34] Adrian Rzeźnicki – Opracowanie 

metody analizy danych 
wykorzystywanych do wykrywania 
fraudów. 
Promotor – M. Kiedrowicz 

 
[Mgr35] Kamil Słonina – Informatyczne 

wspomaganie procesu udostępniania 
informacji o stanie majątkowym 
żołnierzy zawodowych. 
Promotor – K. Worwa 

 
[Mgr36] Łukasz Socha – Charakterystyka  

i analiza porównawcza narzędzi 
wspomagających zarządzanie 
procesem ocen pracowników. 
Promotor – E. Szkic-Czech 

 
[Mgr37] Marlena Sułek – Modelowanie, 

symulacja i analiza funkcjonowania 
systemu kadrowego w wybranym 
środowisku modelowania procesów 
biznesowych. 
Promotor – T. Nowicki 

 
[Mgr38] Piotr Szczepańczyk – Mechanizm 

komunikacji P2P dla urządzeń 
mobilnych. 
Promotor – R. Kasprzyk 

 
[Mgr39] Adrian Szczepański – Projekt  

i realizacja systemu wbudowanego  
do akwizycji danych z sensorów 
wykonanych w technologii MEMS. 

 Promotor – K. Murawski 
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[Mgr40] Barbara Szwal – Interaktywna 
aplikacja webowa do wstępnego 
diagnozowania medycznego. 
Promotor – K. Worwa 

 
[Mgr41] Arkadiusz Szymański – Modelowanie 

biznesowe procesów informacyjnych  
w sferze zarządzania biblioteką 
miejską oraz opracowanie koncepcji 
informatycznego wsparcia zarządzania 
tym obiektem. 

 Promotor – G. Konopacki 
 
[Mgr42] Rafał Wilczek – Klasyfikacja, podział  

i charakterystyka zagrożeń 
socjotechnicznych. 
Promotor – J. Stanik 

 
[Mgr43] Paweł Zawisza – Metoda podnoszenia 

efektywności procesów biznesowych. 
  Promotor – T. Górski 
 
[Mgr44] Kamil Zima –  Metoda budowania 

dynamicznych procesów biznesowych. 
Promotor – J. Koszela 

 
5.3. Prace inżynierskie 
 
[Inż1] Katarzyna Adamczyk – Projekt i im-

plementacja systemu biznesowego  
z zastosowaniem temporalnej bazy 
danych. 
Promotor – J. Koszela 

 
[Inż2] Adam Boguski – System archiwizacji 

dokumentów zakupowych. 
 Promotor – S. Rozmus 
 
[Inż3] Kamil Borkowski – Projekt i implemen-

tacja systemu do zdalnego umawiania 
wizyt w firmie usługowej. 
Promotor – G. Bliźniuk 

 
[Inż4] Martyna Borowiecka – Tworzenie 

kampanii marketingowych w oparciu  
o tematyczną hurtownię danych. 
Promotor – S. Rozmus 

 
[Inż5] Filip Borucki – Projekt i implementacja 

aplikacji wspomagającej działalność 
logistyczną w wybranej jednostce 
medycznej. 

 Promotor – I. Skórska 
 
[Inż6] Alan Brzozowski – Projekt i implemen-

tacja aplikacji wspomagającej 
rozgrywki ligi rugby  
w wybranym zakresie. 
Promotor – G. Konopacki 

 
[Inż7] Joanna Burzyńska – Badanie 

wydajności systemu operacyjnego  
MS Windows 10 jako platformy 
środowiska wirtualizacji baz danych 

MS SQL osadzonych na systemie 
operacyjnym MS Windows 2008 R2. 
Promotor – R. Hoffmann 

 
[Inż8] Mateusz Cąkała – Wykorzystanie 

ontologii do zarządzania zawartością 
bazy danych NoSQL. 

 Promotor – M. Mazurek 
 
[Inż9] Adrian Cichocki – Środowisko 

programowe do analiz wyników 
meczów piłkarskich w oparciu  
o metody grafowo-sieciowe. 
Promotor – Z. Tarapata 

 
[Inż10] Kamil Chmielewski – Projekt i im-

plementacja systemu 
wspomagającego zarządzanie 
imprezami masowymi. 
Promotor – M. Kiedrowicz 
 

[Inż11] Maciej Czerwiński – Projekt i im-
plementacja systemu informatycznego 
BI wspomagającego zarządzanie 
małym przedsiębiorstwem handlowym. 
Promotor – R. Hoffmann 
 

[Inż12] Przemysław Czuba – Projekt i im-
plementacja pakietu graficznego do 
wieloagentowej symulacji wybranych 
aspektów zachowania tłumu. 
Promotor – D. Pierzchała 

 
[Inż13] Łukasz Domański – Projekt i im-

plementacja systemu dla działu 
serwisowego w firmie informatycznej. 
Promotor – G. Bliźniuk 

 
[Inż14] Magdalena Duchnik – Projekt i im-

plementacja aplikacji wspomagającej 
funkcjonowanie centrum dietetyki  
w wybranym zakresie. 

 Promotor – I. Skórska 
 
[Inż15] Mateusz Gajda – Wzbogacanie bazy 

danych o klientach z wykorzystaniem 
źródeł sieciowych. 
Promotor – M. Mazurek 

 
[Inż16] Konrad Gałązka – Projekt i implemen-

tacja systemu wspomagającego 
proces ustalania i wdrażania 
podstawowych zabezpieczeń 
organizacji. 
Promotor – J. Stanik 

 
[Inż17] Kamila Garczyńska – Projekt i im-

plementacja systemu 
wspomagającego zarządzanie 
zasobami pracy. 
Promotor – M. Kiedrowicz 

 
[Inż18] Damian Gocał – Projekt i implemen-

tacja środowiska wytwórczego dla 
technologii PHP.  
Promotor – W. Barcikowski 
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[Inż19] Tomasz Gutowski – Pakiet 
programowy do zarządzania  
i sterowania przebiegiem gry wojennej 
wg wybranych systemów strategii  
i zasad gier planszowych. 
Promotor – D. Pierzchała 

 
[Inż20] Krystian Jaczyński – Projekt i im-

plementacja aplikacji wspomagającej 
zarządzanie zapewnieniem zgodności 
funkcjonowania organizacji  
z obowiązującymi przepisami  
w zakresie bezpieczeństwa informacji. 

 Promotor – J. Stanik 
 
[Inż21] Piotr Jakubiak – Projekt i implemen-

tacja systemu wspomagającego 
organizację rozgrywek sportów 
zespołowych. 
Promotor  – M. Kiedrowicz 

 
[Inż22] Mateusz Jaraźny – Projekt i implemen-

tacja systemu informatycznego ERP 
wspomagającego zarządzanie małym 
przedsiębiorstwem handlowym. 
Promotor – R. Hoffmann 
 

[Inż23] Paweł Kaczor – Projekt i implemen-
tacja aplikacji wspierającej funk-
cjonowanie placówki handlowej 
wybranej marki samochodowej. 
Promotor – I. Skórska 

 
[Inż24] Sebastian Kasprowicz – Organizacja 

Service Desk wspomagającego 
zarządzanie usługami informatycznymi 
w wybranej instytucji. 
Promotor – W. Barcikowski 

 
[Inż25] Adrian Kępa – Projekt i implementacja 

aplikacji wspomagającej zarządzanie 
plikami graficznymi. 
Promotor – K. Worwa 

 
[Inż26] Artur Kiełbiewski – Projekt i implemen-

tacja aplikacji wspomagającej 
zarządzanie firmą transportową 

 Promotor – K. Worwa 
 
[Inż27] Piotr Klimiuk – Projekt implementacji 

aplikacji wspomagającej sprzedaż 
internetową klubu sportowego.  
Promotor – E. Szkic-Czech 

 
[Inż28] Emil Kłoda – Projekt i implementacja 

aplikacji wspomagającej zarządzanie 
efektywnością działań promocyjnych 
wybranego podmiotu. 
Promotor – E. Szkic-Czech 

 
[Inż29] Łukasz Kołaciński – Projekt i im-

plementacja aplikacji wspomagającej 
zarządzanie incydentami  
i zagrożeniami w organizacji. 
Promotor – J . Stanik 

[Inż30] Damian Konopko – Projekt i implemen-
tacja aplikacji wspomagającej 
administrowanie obiektem sportowym 
w wybranym zakresie 
Promotor – I. Skórska 

 
[Inż31] Joanna Koszela – Projekt i implemen-

tacja narzędzi do migracji zasobów 
danych modeli relacyjnych  
i sieciowych. 
Promotor – M. Kiedrowicz 

 
[Inż32] Marcin Kozikowski – Projekt i im-

plementacja aplikacji wspomagającej 
rozgrywki ligi futsalu w wybranym 
zakresie. 

 Promotor – G. Konopacki 
 
[Inż33] Łukasz Krupa – Projekt i implemen-

tacja środowiska programowego do 
wspomagania oceny wyników 
testowania oprogramowania. 

 Promotor – K. Worwa 
 
[Inż34] Aleksandra Kudła – Projekt i im-

plementacja wirtualnego symulatora 
lotu. 
Promotor – J. Koszela 

 
[Inż35] Anna Kulińska – Projekt i implemen-

tacja systemu wspomagającego 
organizację i zarządzanie treningami. 
Promotor – M. Kiedrowicz 
 

[Inż36] Adrian Kur – Projekt i implementacja 
narzędzia programowego do 
wspierania procesu dydaktycznego na 
wybranym poziomie systemu oświaty. 
Promotor – J. Stanik 

 
[Inż37] Olena Kuzmenko – Środowisko 

programowe do wizualizacji skutków 
zdarzeń typu CBRN.  
Promotor – Z. Tarapata 

 
[Inż38] Maciej Kwaśnik – Projekt i implemen-

tacja systemu do przeprowadzania 
egzaminów w formie testów.  
Promotor – S. Rozmus 

 
[Inż39] Amadeusz Kwiatek – Projekt i im-

plementacja oprogramowania 
wspierającego administrowanie 
wynikami rozgrywek pewnej ligi 
piłkarskiej. 
Promotor – R. Hoffmann 

 
[Inż40] Adrian Kwiatkowski – Projekt aplikacji 

wraz z implementacją krajowego 
systemu efektywnego zarządzania 
specjalistami ratownictwa wodnego. 
Promotor – E. Szkic-Czech 
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[Inż41] Paweł Łuksza – Środowisko 
programowe do analizy procesów 
grafowo-sieciowych. 
Promotor – R. Kasprzyk 

 
[Inż42] Krystian Magdziarz – Projekt i im-

plementacja specjalizowanego 
systemu zarządzania treścią. 
Promotor – S. Rozmus 

 
[Inż43] Magdalena Maliszewska – Projekt  

i implementacja hurtowni danych  
dla pewnego przedsiębiorstwa 
handlowego. 
Promotor – R. Hoffmann 

 
[Inż44] Krystian Mikołajczyk – Projekt i im-

plementacja środowiska 
programowego do wspomagania 
testowania aplikacji mobilnych. 
Promotor – K. Worwa 

 
[Inż45] Mikołaj Mocarski – Aplikacja mobilna 

do sprawdzenia wiedzy w formie testu.  
Promotor – S. Rozmus 

 
[Inż46] Mikołaj Motysek – Projekt i implemen-

tacja elementów systemu komunikacji  
i sterowania bezzałogowym statkiem 
powietrznym typu quadcopter. 

 Promotor – D. Pierzchała 
 
[Inż47] Szymon Muszyński – Projekt i im-

plementacja systemu informatycznego 
CRM wspomagającego zarządzanie 
małym przedsiębiorstwem handlowym. 

 Promotor – R. Hoffmann 
 
[Inż48] Daria Myszka – Projekt i implemen-

tacja aplikacji wspierającej funk-
cjonowanie ratownictwa medycznego 
w wybranym zakresie. 
Promotor – I. Skórska 

 
[Inż49] Adrian Niziałek – Pakiet programowy 

strategii i zasad planszowych gier 
wojennych wg wybranych systemów. 
Promotor – D. Pierzchała 
 

[Inż50] Paweł Pieczonka – Projekt i implem-
entacja gry strategicznej. 
Promotor – J. Koszela 

 
[Inż51] Patryk Pilarski – Aktualizacja aplikacji 

wspomagającej efektywność procesu 
rozliczania czasu pracy  
w przedsiębiorstwie. 

 Promotor – E. Szkic-Czech 
 
[Inż52] Arkadiusz Pszczoła – Projekt i im-

plementacja systemu 
wspomagającego zarządzanie 
zasobami bibliotecznymi  
z wykorzystaniem technologii RFID. 
Promotor – M. Kiedrowicz 

[Inż53] Mateusz Rosa – Projekt i implemen-
tacja systemu wspomagającego 
zarządzanie finansami osobistymi 
Promotor – M. Kiedrowicz 

 
[Inż54] Michał Rybicki – Projekt i implemen-

tacja systemu wspomagającego 
zarządzanie flotą samochodów. 
Promotor – M. Kiedrowicz  

 
[Inż55] Tomasz Rydzewski – Projekt i im-

plementacja aplikacji wspomagającej 
funkcjonowanie mariny w wybranym 
zakresie. 
Promotor – G. Konopacki 

 
[Inż56] Mateusz Sadło – Projekt i implemen-

tacja aplikacji mobilnej wspomagającej 
organizację i zarządzanie dietą oraz 
treningami. 
Promotor – J. Stanik 

 
[Inż57] Łukasz Skierka – Projekt i implemen-

tacja systemu wspomagające 
zarządzanie przedsiębiorstwem 
usługowym. 
Promotor – M. Kiedrowicz 

 
[Inż58] Joanna Sobiepanek – Projekt i im-

plementacja gry platformowej. 
Promotor – J. Koszela 

 
[Inż59] Emilia Sosnowska – Projekt i im-

plementacja systemu 
wspomagającego obsługę klienta  
w sklepie internetowym. 
Promotor – J. Stanik 

 
[Inż60] Jakub Stępień – Projekt i implemen-

tacja aplikacji wspomagającej 
koordynowanie ruchem lotniczym. 
Promotor – J. Stanik 

 
[Inż61] Damian Szczypior – Projekt i im-

plementacja aplikacji wspierającej 
funkcjonowanie centrum fizjoterapeu-
tycznego w wybranym zakresie. 
Promotor – I. Skórska 
 

[Inż62] Lew Szymański – Projekt i implemen-
tacja programu modelującego obiekty 
w przestrzeni trójwymiarowej. 
Promotor – J. Stanik 

 
[Inż63] Mateusz Śledź – Projekt i implemen-

tacja aplikacji wspomagającej pracę 
biura developera w wybranym 
zakresie. 
Promotor – I. Skórska 

 
[Inż64] Adrian Ślubowski – Projekt i implemen-

tacja narzędzia programowego do 
zarządzania zasobami 
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przedsiębiorstwa na potrzeby 
bezpieczeństwa. 
Promotor – J. Stanik 

 
[Inż65] Łukasz Tranda – Przemiany fazowe  

i zjawiska krytyczne na sieciach  
o różnych topologiach. 
Promotor – R. Kasprzyk 

 
[Inż66] Małgorzata Wasiak – Projekt i im-

plementacja systemu zobrazowania 
informacji z wykorzystaniem 
technologii AR/VR. 
Promotor – R. Wantoch-Rekowski 

 
[Inż67] Michał Węgrowski – Projekt i im-

plementacja aplikacji internetowej do 
analizy dorobku publikacyjnego.  
Promotor – Z. Tarapata 

 
[Inż68] Jarosław Wnuk – Projekt i implemen-

tacja aplikacji mobilnej wspomagającej 
zarządzanie plikami graficznymi  
w dedykowanej usłudze internetowej. 
Promotor – J. Stanik 

 
[Inż69] Damian Wolny – Aplikacja mobilna do 

zarządzania budżetem gospodarstwa 
domowego.  
Promotor – S. Rozmus 

 
[Inż70] Karol Wójcik – Projekt i implementacja 

środowiska wytwórczego dla 
technologii .NET.  
Promotor – W. Barcikowski 
 

[Inż71] Piotr Wroński – Projekt i implementacja 
aplikacji wspomagającej rozgrywki ligi 
tenisa stołowego w wybranym 
zakresie. 
Promotor – G. Konopacki 

 
[Inż72] Joanna Zaborowska – Projekt i im-

plementacja narzędzia synchronizacji 
planów zajęć dydaktycznych. 
Promotor – J. Koszela 

 
[Inż73] Adrian Zawiasa – Projekt i implemen-

tacja aplikacji wspomagającej 
funkcjonowanie wybranej placówki 
oświatowej w wybranym zakresie. 

 Promotor – G. Konopacki 
 
[Inż74] Arkadiusz Żmijewski – Projekt i im-

plementacja aplikacji webowej dla 
przeprowadzania testów 
egzaminacyjnych. 
Promotor – G. Bliźniuk 
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6.1. Publikacje w czasopismach 
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6.1.1. Autorstwo publikacji w czasopiśmie 
wyróżnionym w JCR według listy A ministra 
właściwego do spraw nauki 
 
[Pub1] P. Moszczyński (współautorzy: Alina 

Jóźwikowska (SGGW), Krzysztof 
Jóźwikowski, Michał Nietopiel, Mariusz 
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structures”, Optical and Quantum 
Electronics, 49(3):121, 1–8 (2017); DOI: 
10.1007/s11082-017-0941-7. 

 
[Pub2] T. Nowicki (współautorzy: Bogdan Dębski 

(SGGW), Wojciech Zalewski, Jan 
Twardoń, Agnieszka Bartoszewicz 
(Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)) 
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Veterinary Research, Vol. 62(2), 211–
215 (2017) DOI: 10.1515/jvetres-2017-
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[Pub3] J. Wiśniewska (współautor – Marek 

Sawerwain (UZ) – „The Entanglement 
Level and the Detection of Quantum 
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Qutrit Spin Chains”, Wireless Personal 
Communications, An International 
Journal, Vol. 96, Issue 4, 5437–5452 
(2017) Special Issue: SI, DOI: 
10.1007/s11277-016-3749-z. 
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[Pub4] A. Ameljańczyk – „Model ewaluacji ryzyka 
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ryzykiem”, Nowoczesne Systemy 
Zarządzania, Vol. 12(2) (2017). 

 
[Pub5] P. Augustynowicz – doktorant 

(współautorka: Aneta Buraczyńska (PW)) 
– „Comparison between experimental, 
analytical and simulation model of 
distributed computation on ARM 
processors in High-Performance 
Computing”, Computer Science and 
Mathematical Modelling, Nr 5, 5–10 
(2017). 

 
[Pub6] G. Bliźniuk (współautorka: Anna 

Cierniewska) – „Zastosowanie standardu 
HL7FHIR w mobilnej aplikacji 
medycznej”, Roczniki KAE, Nr 46,  
255–266 (2017).  

 
[Pub7] M. Chmielewski (współautorzy: 

Kazimierz Piotrkowski (IOiZ), Piotr 
Medyński (ISOLUTION)) – „Method of 
Quantitative and Qualitative 
Gamification Analysis in Software 
Development Process – A Case 
Study”, Przegląd Organizacji, Nr 11, 
52–62 (2017). 

 
[Pub8] M. Chmielewski, M. Kiedrowicz 

(współautor – Małgorzata 
Paciorkowska (WCY/WAT)) – 
„Ontology similarity assessment based 
on lexical and structural model features 
extraction”, WSEAS Transactions on 
Information Science and Applications, 
Vol. 14, 134–144 (2017). 

 
[Pub9] M. Chmielewski, P. Stąpor,  

M. Kukiełka (współautor – Jakub 
Kędzior (WCY/WAT)) – „Methods and 
tools for generating high detail terrain 
model utilized in movement and 
behavioral models, reflecting border 
control actions”, WSEAS Transactions 
on Environment and Development,  
Vol. 13, 367–378 (2017). 

 
[Pub10] M. Chmielewski (wpółautor – Michał 

Nowotarski (WCY/WAT)) –  
„The method for processing 
electromyography and interial sensors 
supporting chosen set of neurological 
symptoms for clinical trials support and 
treatment assessment”, WSEAS 
Transactions on Biology and 
Biomedicine, Vol. 14, 134–144 (2017). 

 
[Pub11] M. Chudy – „Economical assigning 

weapons to targets”, Computer 
Science and Mathematical Modelling, 
Nr 6, 5–8 (2017). 

 
[Pub12] Damian Dzida (doktorant) – „Using 

complex networks in social impact 
models”, Computer Science and 
Mathematical Modelling, Nr 5, 17–28 
(2017). 

 
[Pub13] O. Dzięgielewska (doktorantka) – 

„Anonymization, tokenization, 
encryption. How to recover 
unrecoverable data”, Computer 
Science and Mathematical Modelling, 
Nr 6, 9–13 (2017). 

 
[Pub14] T. Górski – „Badanie wydajności 

magistral usług ESB typu Open 
Source”, Biuletyn WAT, Vol. LXVI,  
Nr 1, 91–113 (2017);  
DOI: 10.5604/01.3001.0009.9487 
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[Pub15] T. Gzik – „Zarządzanie procesami 
biznesowymi w chmurze 
obliczeniowej”, Ekonomika  
i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 12, 
5–20 (2017). 

 
[Pub16] R. Hoffmann – „Modele wykrywania 

podatności oprogramowania oparte  
na stochastycznych równaniach 
różniczkowych”, Roczniki KAE, Nr 45, 
178–187 (2017). 

 
[Pub17] R. Hoffmann, T. Protasowicki – 

„Klasyczne modele rozprzestrzeniania 
się wirusów komputerowych w ujęciu 
dynamiki systemowej”, Roczniki KAE, 
Nr 45, 189–200 (2017). 

 
[Pub18] R. Hoffmann, J. Stanik, J. Napiórkowski 

– „Modele wykrywania podatności 
oprogramowania w ujęciu dynamiki 
systemowej”, Roczniki KAE, Nr 45, 
201–212 (2017). 

 
[Pub19] R. Kasprzyk, Kamil Banach – 

„Software environment for rapid 
prototyping of graph and network 
algorithms”, Computer Science and 
Mathematical Modelling, Nr 5, 11–16 
(2017). 

 
[Pub20] R. Kasprzyk, Z. Tarapata 

(współautorzy: Paweł Giętkowski, 
Michał Zabielski – doktoranci) – 
„Metoda oceny wybranych zdolności  
w obszarze logistycznego 
zabezpieczenia działań”, Symulacja  
w Badaniach i Rozwoju, Vol. 6, Nr 4, 
273–286 (2015), wydany w 2017. 

 
[Pub21] R. Kasprzyk, Z. Tarapata 

(współautorzy: Krzysztof Szkółka, 
Marcin Cieślewicz – doktoranci) – 
„Grafowa metoda priorytetyzacji 
zdolności sił zbrojnych”, Symulacja  
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241–253 (2015), wydany w 2017. 

 
[Pub22] M. Kiedrowicz, J. Koszela – 

„Architektura systemu informatycznego 
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[Pub23] M. Kiedrowicz, J. Koszela – „Koncepcja 
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przykładzie systemu IAFEC”,  
Roczniki KAE, Nr 46, 123–134 (2017). 

 
[Pub24] M. Kiedrowicz, J. Stanik – „Models and 

methods for the risk assessment of an 
intellectual resource”, WSEAS 

Transactions on Information Science 
and Applications, Vol. 14, 174–183 
(2017). 

 
[Pub25] G. Konopacki – „Optimization potential 

transport of transport company”, 
Information Systems in Management, 
Vol. 6(1), 16–25 (2017). 

 
[Pub26] J. Napiórkowski, J. Stanik – 

„Zastosowanie technologii RFID do 
zarządzania obiegiem dokumentów 
niejawnych”, Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Ekonomiczne Problemy Usług,  
Vol. 1/2017(126/1), 243–255 (2017). 

 
[Pub27] T. Nowicki, M. Kiedrowicz, 

R. Waszkowski (współautorzy: Agata 
Chodowska, Agnieszka Lach (Tecna)) 
– „Access Control System for RFID-
Tagged Documents in Supply Chain 
Management”, LogForum, Vol. 13(1), 
91–101 (2017);  
DOI: 10.17270/J.LOG.2017.1.8. 

 
[Pub28] T. Nowicki, M. Kiedrowicz, 

R. Waszkowski (współautorzy: Agata 
Chodowska, Agnieszka Lach (Tecna 
Sp. z o.o.)) – „Access control system 
for RFID-Tagged documents in supply 
chain management”, Research in 
Logistics & Production, Vol. 7,  
Nr 2, 143–157 (2017). 

 
[Pub29] T. Protasowicki – „Koncepcja nowej 

struktury organizacyjnej i modelu 
operacyjnego Systemu 
Bezpieczeństwa Narodowego RP”, 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Ekonomiczne 
Problemy Usług, Vol. 1/2017(126/1), 
309–324 (2017). 

 
[Pub30] T. Protasowicki, J. Stanik – 

„Zarządzanie technologiami ICT  
w Systemie Bezpieczeństwa 
Narodowego RP”, Roczniki KAE,  
Nr 45, 213–226 (2017). 

 
[Pub31] S. Rozmus – „Czy utrzymanie 
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projektu IT dla administracji publicznej 
jest możliwe? Studium przypadku”, 
Roczniki KAE, Nr 46, 199–213 (2017). 

 
[Pub32] S. Rozmus – „Kompetencje 

informatyczne w administracji 
publicznej – poważna bariera 
wdrażania programu zintegrowanej 
informatyzacji państwa”, Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Ekonomiczne 
Problemy Usług, Vol. 1/2017(126/2),  
407–415 (2017). 
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[Pub33] S. Rozmus – „Transformacje struktury 
organizacyjnej firmy informatycznej – 
studium przypadku”, Zeszyty Naukowe 
Wyższej Szkoły Humanitas 
Zarządzanie, Vol. 18(3), 91–104 
(2017); DOI: 
10.5604/01.3001.0010.6489. 

 
[Pub34]  P. Ryszawa (doktorant) – „Discovering 

grammar of an unknown text as an 
optimisation problem”, Computer 
Science and Mathematical Modelling,  
Nr 6, 15–22 (2017). 

 
[Pub35] P. Ryszawa (doktorant) – „On 

sentence membership problem in 
context sensitive languages”, 
Computer Science and Mathematical 
Modelling, Nr 5, 29–44 (2017). 

 
[Pub36] J. Stanik, R. Hoffmann – „Model ryzyka 
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Vol. 1/2017(126/1), 325–338 (2017). 

 
[Pub37] J. Stanik, M. Kiedrowicz – 
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i zarządzania ryzykiem procesów 
biznesowych”, Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego 
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[Pub39] B. Szafrański – „Niezależność 
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Roczniki KAE, Nr 46, 229–240 (2017). 

 
[Pub40] Z. Tarapata, R. Antkiewicz, 

M. Chmielewski, M. Dyk, R. Kasprzyk, 
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zagrożeń skażeniami  
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Biuletyn WAT, Vol. 66(4), 15–31 
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[Pub41] R. Waszkowski – „The Concept of 

Tracking Confidential Consignments”, 
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27–35 (2017). 
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(współautor – T. Tarnawski) – 
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of existing concepts, solutions, 
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Page approach to Business Process 
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„Assessment of ranking algorithms in 
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(2017). 
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M. Paczkowski – „Evaluation of 
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przestępstw finansowych”, w: Wybrane 
modele i metody wykorzystywane  
w zwalczaniu przestępstw 
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testowych dla badania niektórych 
rodzajów przestępstw gospodarczych”, 
w: Wybrane modele i metody 
wykorzystywane w zwalczaniu 
przestępstw finansowych, pod red.  
M. Kiedrowicza, str. 91–105, 
Wojskowa Akademia Techniczna, 
Warszawa 2017. 

 
[Pub67] M. Kiedrowicz – „Wykorzystanie 

technologii RFID i GPS do 
lokalizowania zasobów i osób”, 
Internet. Strategie bezpieczeństwa, str. 
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[Pub68] M. Kiedrowicz, J. Koszela – 
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Zarządzanie informacjami wrażliwymi. 
Otoczenie systemu, elementy  
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Szczepańczyk-Wysocka, Rafał Ładysz 
WCY/WAT) – „Główne zasoby danych 
systemu IAFEC”, w: Wybrane modele  
i metody wykorzystywane  
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finansowych, pod red. M. Kiedrowicza, 

str. 9–22, Wojskowa Akademia 
Techniczna, Warszawa 2017. 

 
[Pub70] M. Kiedrowicz, J. Koszela, G. Bliźniuk 

(współautorzy: Aneta Kielan, Paulina 
Szczepańczyk-Wysocka, Rafał Ładysz 
WCY/WAT) – „Przepływ  
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zasobach danych systemu IAFEC”,  
w: Wybrane modele i metody 
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M. Kiedrowicza, str. 23–33, Wojskowa 
Akademia Techniczna, Warszawa 
2017. 

 
[Pub71] M. Kiedrowicz, T. Nowicki, K. Worwa – 

„Opracowanie modeli i miar wydajności 
odnoszących się do elementów 
sprzętowych systemu kancelarii  
z dokumentami ze znacznikami RFID”, 
w: Zarządzanie informacjami 
wrażliwymi. Modelei metody badań,  
pod red. M. Kiedrowicza, str. 27–38, 
WAT, Warszawa 2017. 
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„Opracowanie modeli i miar wydajności 
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przestępstw finansowych”, w: Wybrane 
modele i metody wykorzystywane  
w zwalczaniu przestępstw 
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Białystok, Poland, June 16–18, 2017, 
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[Pub100] J. Wiśniewska (współautor – Marek 
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„Communications in Computer and 
Information Science”, Vol. 718,  
str. 295–304, Springer, 2017,  
ISBN 978-3-319-59766-9. 
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S. Tojo, L.M. Nguyen, B. Trawiński,  
9th Asian Conference, ACIIDS 2017, 
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Proceedings, Part I, w serii 
wydawniczej: „LNAI”, Vol. 10191,  
str. 466–475, Springer 2017,  
DOI: 10.1007/978-3-319-54472-4_44. 

 
 
 
 
 

6.4. Referaty konferencyjne 
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[Pub102] R. Antkiewicz (współautor: Hubert 

Ostap – doktorant) – „A Concept of 
clustering-based method for Botnet 
detection”, w: Computer Network 
Security. 7th International Conference 
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and Architectures for Computer 
Network Security, MMM-ACNS 2017, 
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Proceedings, Jacek Rak, John Bay, 
Igor Kotenko, Leonard Popyack, Victor 
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str. 223–234, Springer, 2017,  
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informatycznego wsparcia procesów 
zarządzania informacją w systemie 
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ISBN 978-83-7464-931-5 (82 strony). 
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pod redakcją Mariusza Ziółki, str. 43–
48, Kraków, 30–31 maja 2017 r., 
ISBN 978-83-7464-931-5 (82 strony). 

 



..................................... Publikacje .................................. 

............................................................................ 59 
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the AHFE 2016 International 
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Usability & Populations, July 27–31, 
2016, Florida USA, M. Soares,  
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254, Springer, 2017, ISBN 978-3-319- 
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[Pub108] R. Waszkowski, T. Nowicki 
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Inżynieria oprogramowania i systemy 
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Warszawa 2017; ISBN 978-83- 
-946253-4-4 (159 stron). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.6. Własne czasopismo 
 

 

 
„Computer Science and Mathematical Modelling” (ISSN 2450-0054) 
jest czasopismem naukowym, w którym publikowane są oryginalne 
prace z zakresu informatyki oraz badań operacyjnych.  
 
Czasopismo ukazuje się od 2015 roku i jest kontynuacją 
wydawniczą „Biuletynu Instytutu Systemów Informatycznych” (ISSN 
1508-4183). Czasopismo wydawane jest dwa razy w roku. Wersją 
pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe.  
W czasopiśmie publikowane są artykuły napisane w języku 
angielskim. Artykuły są recenzowane. 
 
„Computer Science and Mathematical Modelling” jest czasopismem 
indeksowanym w bazach: 
http://baztech.icm.edu.pl/ 
http://indexcopernicus.com/ 
 

http://indexcopernicus.com/


..................................... Publikacje .................................. 

.......................................................................... 60 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY  
Redaktor naczelny: prof. dr hab. inż. M. Chudy 
Zastępcy: dr hab. inż. Z. Tarapata, dr hab. P. Kosiuczenko 
Redakcja techniczna: B. Fedyna 
 
Członkowie: 
dr hab. inż. R. Antkiewicz (Instytut Systemów Informatycznych, WCY WAT) 
dr hab. inż. A. Chojnacki (Instytut Systemów Informatycznych, WCY WAT) 
dr inż. L. Kowalski (Instytut Matematyki i Kryptologii, WCY WAT) 
dr hab. inż. M. Kojdecki (Instytut Matematyki i Kryptologii, WCY WAT) 
dr hab. inż. A. Najgebauer (Instytut Systemów Informatycznych, WCY WAT) 
dr hab. inż. T. Nowicki (Instytut Systemów Informatycznych, WCY WAT) 
dr hab. inż. B. Szafrański (Instytut Systemów Informatycznych, WCY WAT)  
prof. dr hab. inż. A. Walczak (Instytut Systemów Informatycznych, WCY WAT) 
dr hab. inż. K. Worwa (Instytut Systemów Informatycznych, WCY WAT) 
 
MIĘDZYNARODOWA RADA NAUKOWA 
prof. dr hab. inż. A. Ameljańczyk, WAT, Polska 
prof. dr hab. n. mat. inż. J. Gawinecki, WAT, Polska 
prof. M. Zábovský, Žilinská Univerzita v Žiline, Slovakia 
prof. P.W. Pachowicz, George Mason University, Fairfax, USA 
prof. A. Bruzzone, University of Genoa, Italy 
prof. L. Maciaszek, Macquarie University, Sydney, Australia 
 
ADRES REDAKCJI 
Redakcja czasopisma „Computer Science and Mathematical Modelling” 
Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej 
00-908 Warszawa, ul. gen. W. Urbanowicza 2 
e-mail: csmm@wat.edu.pl 
tel. 261 839 504, fax 261 837 858 
 
WYDAWCA 
Wojskowa Akademia Techniczna, 00-908 Warszawa, ul. gen. W. Urbanowicza 2 
 
 
 
Artykuły w numerze 5/2017 
 
P. Augustynowicz, A. Buraczyńska – Comparison between experimental, analytical and 
simulation model of distributed computation on ARM processors in High-Performance Computing  
(5–10), 
K. Banach, R. Kasprzyk – Software environment for rapid prototyping of graph and network algorithms 
(11−16), 
D. Dzida – Using complex networks in social impact models (17−28), 
P.A. Ryszawa – On sentence membership problem in context-sensitive languages (29−44), 
P. Wołoszyn – Assessment of ranking algorithms in complex networks (45−51). 
 
Artykuły w numerze 6/2017 
 
M. Chudy – Economical assigning weapons to targets (5–8), 
O. Dzięgielewska – Anonymization, tokenization, encryption. How to recover unrecoverable data  
(9–13), 
P.A. Ryszawa − Discovering grammar of an unknown text as an optimisation problem (15–22), 
R. Waszkowski, R. Kasprzyk, T. Tarnawski – Spread Page approach to Business Process 
Management (23–32), 
T. Tarnawski, R. Kasprzyk, R. Waszkowski – Foundations for Spread Page: review of existing 
concepts, solutions, technologies capabile of improving effectiveness of conveying knowledge  
(33–44). 
 
 
 
 
 



 

............................................................................. 61 

7. Konferencje naukowe i seminaria 
 
7.1. Udział w zorganizowaniu konferencji  
 
[Konf1] A. Ameljańczyk (Komitet Naukowy) – 

XXXI Międzynarodowa Konferencja 
Naukowo-Techniczna EKOMILITARIS 
2017 pt. „Inżynieria bezpieczeństwa 
 − ochrona przed skutkami 
nadzwyczajnych zagrożeń”, Zakopane, 
12–15 września 2017 r. 

 
[Konf2] M. Chmielewski, P. Durbajło,  

M. Kiedrowicz, Z. Tarapata 
(moderatorzy, paneliści) – 
CyberSecurity: Risks and Responses, 
Warszawa, 23 czerwca 2017 r. 

 
[Konf3] M. Kiedrowicz (Komitet Organizacyjny)  

– Konferencja naukowa pt. 
„Zaawansowane technologie 
informatyczne wspierające procesy 
analizy danych (gł. finansowych)  
w obszarze przestępczości 
finansowej”, Świeradów Zdrój, 27–29 
września 2017 r. 

 
[Konf4] P. Kosiuczenko (Komitet Sterujący  

i Komitet Programowy) – KKIO 2017 
(XIX Krajowa Konferencja Inżynierii 
Oprogramowania), Rzeszów, 14–16 
września 2017 r. 

 
[Konf5] T. Nowicki (przewodniczący),  

R. Antkiewicz, A. Najgebauer,  
D. Pierzchała, Z. Tarapata, A. Walczak 
(Komitet Naukowy) – PTSK 2017 (XXIV 
Warsztaty Naukowe – „Symulacja  
w Badaniach i Rozwoju”), Krynica Zdrój, 
24–27 maja 2017 r. 

 
[Konf6] D. Pierzchała (Komitet Programowy) 

 – ACIIDS 2017 (9th Asian Conference 
on Intelligent Information and Database 
Systems), Kanazawa, Japonia,  
3-5 kwietnia 2017 r. 

 
[Konf7] B. Szafrański (przewodniczący Rady 

Programowej i Członek Komitetu 
Honorowego) – XXIII Forum 
Teleinformatyki „Infrastruktura 
informacyjna państwa – usługi, 
komunikacja, bezpieczeństwo”, 
Miedzeszyn, Polska,  
28–29 września 2017 r. 

 
[Konf8] Z. Tarapata (Komitet Organizacyjny) – 

Konferencja naukowa pt. „Informatyczne 
wsparcie procesów wymiany informacji, 
koordynacji działań, analiz  
i wspomagania decyzji na potrzeby 
krajowego systemu wykrywania skażeń  
i alarmowania”, Warszawa, 13 grudnia 
2017 r. 

 
[Konf9] A. Walczak, M. Kiedrowicz (Komitet 

Sterujący) – CSCC 2017 (21th 
International Conference on Circuits, 
Systems, Communications and 
Computers), Crete Island, Grecja, 14–17 
lipca 2017 r. 

 
[Konf10] R. Waszkowski, R. Kasprzyk (Komitet 

Organizacyjny) – SPIC 2017 (3rd 
International Conference Spread Page 
Initiative), Sandomierz, 20–22 
września 2017 r. 

 
7.2. Udział w konferencjach  
 
7.2.1. Konferencje zagraniczne 
 
[Konf11] P. Adamczyk, K. Chlebicki,  

M. Chmielewski, M. Dyk, R. Kasprzyk,  
M. Kiedrowicz, G. Kiryk, J. Koszela,  
M. Kukiełka, A. Najgebauer,  
J. Napiórkowski, T. Nowicki,  
M. Paź, D. Pierzchała, J. Rulka,  
J. Stanik, Z. Tarapata, A. Walczak,  
R. Wantoch-Rekowski,  
R. Waszkowski, K. Worwa (K. Antczak, 
D. Bugajewski, D. Frąszczak,  
J. Kędzior, Ł. Matuszelański,  
M. Nowotarski, M. Paciorkowska,  
M. Paczkowski  – doktoranci WCY) – 
CSCC 2017 (21th International 
Conference on Circuits, Systems, 
Communications and Computers), 
Crete Island, Grecja,  
14–17 lipca 2017 r. 

 
[Konf12] M. Chmielewski, M. Kiedrowicz,  

M. Kukiełka, T. Nowicki, P. Stąpor,  
R. Waszkowski, K. Worwa 
(doktoranci/studenci: D. Bugajewski,  
D. Frąszczak, J. Kędzior,  
Ł. Matuszelański, M. Paciorkowska) – 
MCSI 2017, Corfu, Grecja, 24–27 
sierpnia 2017 r. 

 
[Konf13] M. Chmielewski, W. Cherifi (doktorant), 

M. Dyk, A. Najgebauer, B. Szafrański, 
A. Walczak – FedCCSIS 2017, Praga, 
Czechy, 3–6 września 2017 r.  

 
[Konf14] M. Chmielewski, M. Kiedrowicz – GIS 

ODYSSEY 2017 (Conference 
Exhibition Geographic Information 
Systems and Land Management), 
Trento, Vattaro, Włochy, 
4–8 września 2016 r. 

 
[Konf15] M. Dyk – ICMCIS 2017  

(International Conference on Military 
Communications and Information 
Systems), Oulu, Finlandia,  
15–16 maja 2017 r. 
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[Konf16] R. Hoffmann, M. Kiedrowicz,  
J. Napiórkowski, T. Protasowicki,  
S. Rozmus, J. Stanik – International 
Scientific Conference on Socio- 
-Economic Issues of Digital Services, 
Szczecin–Bornholm–Kopenhaga, 16–
19 maja 2017 r. 

 
[Konf17] A. Najgebauer – MESAS 2017 

Modelling & Simulation for 
Autonomous Systems, Rzym, Włochy, 
23–27 października 2017 r. 

 
[Konf18] R. Waszkowski – AHFE 2017 (8th 

International Conference on Applied 
Human Factors and Ergonomics), Los 
Angeles, USA, 17–21 czerwca 2017 r. 

 
[Konf19] J. Wiśniewska – ACIIDS 2017 (9th 

Asian Conference on Intelligent 
Information and Database Systems),  
3–5 kwietnia 2017 r. 

 
7.2.2. Konferencje międzynarodowe i krajowe 
w Polsce 
 
[Konf20] R. Antkiewicz – MMM-ACNS 2017  

(7th International Conference on 
Mathematical Methods, Models, and 
Architectures for Computer Network 
Security), Warszawa, 28–30 sierpnia 
2017 r. 

 
[Konf21] R. Antkiewicz, M. Chmielewski,  

M. Kukiełka, A. Najgebauer,  
D. Pierzchała, J. Rulka,  
R. Waszkowski (D. Bugajewski,  
D. Frąszczak – doktoranci) – ISAT 
2017 (38th International Conference 
Information Systems Architecture and 
Technology), Szklarska Poręba,  
17–19 września 2017 r. 

 
[Konf22] R. Antkiewicz, K. Chlebicki,  

M. Chmielewski, M. Dyk, R. Kasprzyk, 
M. Kiedrowicz, J. Koszela, W. Kulas, 
P. Marciniak, K. Mierzejewski,  
P. Moszczyński, A. Najgebauer,  
T. Nowicki, D. Pierzchała, Z. Tarapata,  
A. Walczak, R. Wantoch-Rekowski,  
R. Waszkowski, K. Worwa  
(D. Frąszczak, P. Giętkowski,  
Ł. Matuszelański, M. Zabielski – 
doktoranci) – PTSK 2017 (XIV 
Warsztaty Naukowe „Symulacja  
w badaniach i rozwoju”), Krynica Zdrój, 
24–27 maja 2017 r. 

 
[Konf23] R. Antkiewicz, M. Chmielewski,  

M. Dyk, R. Kasprzyk, W. Kulas,  
A. Najgebauer, D. Pierzchała,  
Z. Tarapata – Konferencja naukowa  
pt. „Integracja i wsparcie procesów 
zarządzania informacją i optymalizacji 

decyzji systemu ostrzegania  
i alarmowania – doświadczenia  
i rozwiązania”, Ogrodzieniec,  
9–10 marca 2017 r. 

 
[Konf24] R. Antkiewicz, M. Chmielewski, 

W. Kulas, Z. Tarapata – Konferencja 
naukowa pt. „Informatyczne wsparcie 
procesów wymiany informacji, 
koordynacji działań, analiz  
i wspomagania decyzji na potrzeby 
krajowego systemu wykrywania 
skażeń i alarmowania”, WAT, 
Warszawa, 13 grudnia 2017 r. 

 
[Konf25] K. Chlebicki, T. Nowicki, D. Pierzchała, 

R. Waszkowski, K. Worwa – RFID-TA 
2017 (8th Annual IEEE International 
Conference on RIFID Technology and 
Applications), Warszawa, 21 września 
2017 r. 

 
[Konf26] T. Górski – ICA CON 2017  

(5th International IBM Cloud Academy 
Conference), Wrocław, 24–26 marca 
2017 r. 

 
[Konf27] R. Hoffmann, M. Kiedrowicz,  

S. Rozmus, J. Stanik, R. Waszkowski 
– InfoXXI 2017 (XI Ogólnopolska 
Konferencja „Informacja  
w społeczeństwie XXI wieku”), Olsztyn,  
21–22 czerwca 2017 r. 

 
[Konf28] R. Kasprzyk, T. Protasowicki, J. Stanik, 

Z. Tarapata – SPIC 2017 (3rd 
International Conference Spread Page 
Initiative), Sandomierz, 20–22 
września 2017 r. 

 
[Konf29] R. Kasprzyk, D. Pierzchała,  

Z. Tarapata – EpiMilitaris 2017, Ryn, 
3–5 kwietnia 2017 r.  

 
[Konf30] M. Kiedrowicz, J. Napiórkowski,  

T. Protasowicki, J. Stanik, 
R. Waszkowski – ICIM 2017 (13th 
International Conference on 
Information Management), Gdańsk, 
29–31 maja 2017 r. 

 
[Konf31] M. Kiedrowicz, J. Koszela, M. Mazurek 

– TIAPISZ 2017, 13 grudnia 2017 r. 
 
[Konf32] M. Kiedrowicz – Konferencja naukowa 

pt. „Zaawansowane technologie 
informatyczne wspierające procesy 
analizy danych (gł. finansowych)  
w obszarze przestępczości 
finansowej”, Świeradów Zdrój, 27–29 
września 2017 r. 

 
[Konf33] G. Konopacki – ISIM 2017  

(XII Konferencja Naukowa 
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INFORMATION SYSTEM IN 
MANAGEMENT), Warszawa, 19–20 
października 2017 r. 

 
[Konf34] P. Kosiuczenko – KKIO 2017  

(XIX Krajowa Konferencja Inżynierii 
Oprogramowania), Rzeszów,  
14–16 września 2017 r. 

 
[Konf35] J. Koszela, A. Najgebauer, Z. Tarapata 

– Konferencja naukowa  
pt. „Informatyczne zabezpieczenie 
procesu dowodzenia”, Białobrzegi  
k. Zegrza, 31 marca 2017 r. 

 
[Konf36] J. Koszela, Ł. Matuszelański 

(doktorant), T. Nowicki, A. Walczak,  
R. Wantoch-Rekowski – Konferencja 
naukowa pt. „Tendencje rozwojowe  
w zwalczaniu pożarów”, Kraków, 30–
31 maja 2017 r. 

 
[Konf37] J. Koszela, Z. Tarapata,  

M. Chmielewski, A. Najgebauer – 
Konferencja naukowa  
pt. „Wykorzystanie innowacyjnych 
technologii dla zwiększenia działań  
w terenie górzystym”, Jasionka  
k. Rzeszowa, 11 stycznia 2017 r. 

 
[Konf38] P. Marciniak, P. Moszczyński,  

A. Walczak – PKO 2017 (V Polska 
Konferencja Optyki), Gniezno,  
2–6 lipca 2017 r. 

 
[Konf39] A. Najgebauer – DEFENCE SUMMIT 

2017 (Polska strategia obronności. 
Rola Strategicznego Przeglądu 
Obronnego – Planowanie Obronne – 
Wyzwania w ramach NATO), 
Warszawa, 5 grudnia 2017 r. 

 
[Konf40] T. Nowicki, R. Waszkowski – CISIM 

2017 (16th International Conference 
on Computer Information Systems 
and Industrial Management 
Applications), Białystok, 16–18 
czerwca 2017 r. 

 
[Konf41] T. Nowicki, R. Waszkowski – IZIP 2017 

(XX Konferencja Naukowa pt. 
„Innowacje w zarządzaniu i inżynierii 
produkcji”), Zakopane, 26–28 lutego 
2017 r. 

 
[Konf42] T. Nowicki, R. Waszkowski, K. Worwa, 

R. Burzyński (doktorant) –  
XII Konferencja Naukowa 
„Oszczędność i efektywność – 
współczesne rozwiązania w logistyce  
i produkcji”, Poznań, 19–20 
października 2017 r. 

 

[Konf43] D. Pierzchała, Z. Tarapata –  
Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa pt. „Problemy 
bezpieczeństwa we współczesnym 
świecie”, WSH, Radom, 26 września 
2017 r. 

 
[Konf44] S. Rozmus – X Międzynarodowa 

Konferencja Naukowa „Współczesne 
problemy zarządzania 
przedsiębiorstwem”, Szczyrk,  
8–10 czerwca 2017 r. 

 
[Konf45] W. Stecz – ICPR 2017 (24th 

International Conference on Production 
Research), Poznań, 30 lipca –  
3 sierpnia 2017 r. 

 
[Konf46] Z. Tarapata – EKOMILITARIS 2017 

(XXXI Konferencja Naukowo- 
-Techniczna pt. „Inżynieria 
bezpieczeństwa – ochrona przed 
skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”), 
Zakopane, 12–15 września 2017 r. 

 
[Konf47] Z. Tarapata – Konferencja pt. „Krajowy 

System Wykrywania Skażeń  
i Alarmowania – współczesne 
zagrożenia i wyzwania”, UKSW, 
Warszawa, 19 grudnia 2017 r. 

 
[Konf48] Z. Tarapata – Konferencja naukowa  

pt. „Wirtualny System Doskonalenia 
Taktyki Ochrony Granicy Państwowej 
oraz Kontroli Ruchu Granicznego”, 
WAT, Warszawa, 31 stycznia 2017 r. 

 
[Konf49] A. Walczak – IOS 2017 (12th 

Conference  – Integrated Optics 
Sensors, Sensing Structures and 
Methods), Szczyrk, 27 lutego –  
3 marca 2017 r. 

 
[Konf50] R. Waszkowski – ISPEM 2017  

(The First International Conference  
on Intelligent Systems in Production 
Engineering and Maintenance), 
Wrocław, 28–29 września 2017 r. 

 
[Konf51] R. Waszkowski – X Jubileuszowa 

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
„Higiena żywności i żywienia podstawą 
zdrowia – uwarunkowania 
biomedyczne, technologiczne  
i ekonomiczne”, Biała Podlaska,  
12–15 września 2017 r. 

 
[Konf52] J. Wiśniewska – CN 2017 (24th 

International Science Conference on 
Computer Networks), Lądek Zdrój,  
20–23 czerwca 2017 r. 
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7.3. Seminaria 
 
[Konf53] A. Ameljańczyk – „Filtracja Pareto – 

wszechstronne narzędzie 
wspomagania podejmowania decyzji”, 
ISI/WCY/WAT, 27 kwietnia 2017 r. 

 
[Konf54] R. Hoffmann – „Wybrane modele 

predykcji wykrywania podatności”, 
ISI/WCY/WAT, 25 maja 2017 r. 

 
[Konf55] T. Górski – „Zarządzanie projektem 

budowy Centrum Studiów 
Zaawansowanych Inżynierii Systemów 
WAT”, ISI/WCY/WAT, 26 stycznia 
2017 r. 

 
[Konf56] K. Mierzejewski – „Wpływ zawartości 

repozytorium wzorców medycznych  
na wiarygodność diagnozy  
z wykorzystaniem binarnych modeli 
podobieństwa”, ISI/WCY/WAT 
4 maja 2017 r. 

 
[Konf57] J. Napiórkowski, P. Adamczyk – 

„Sieciowy model systemu 
bezpieczeństwa”, ISI/WCY/WAT,  
5 stycznia 2017 r. 

 
[Konf58] H. Ostap (doktorant) – „Metoda 

wykrywania sieci typu Botnet 
wykorzystująca algorytm klasteryzacji”, 
ISI/WCY/WAT, 2 lutego 2017 r. 

 
[Konf59] K. Szkółka (doktorant) – „Modele  

i metody komputerowego 
wspomagania planowania rozwoju 
organizacji”, ISI/WCY/WAT, 
28 stycznia 2016 r. 

 
[Konf60] P. Wołoszyn (doktorant) – „Algorytmy 

rankingu w sieciach złożonych”, 
ISI/WCY/WAT, 30 marca 2017 r. 

 
[Konf61] M. Zabielski (doktorant) – „Modele  

i metody komputerowego badania 
podobieństwa profili użytkowników  
w Internetowych Sieciach 
Społecznych”, ISI/WCY/WAT,  
11 maja 2017 r. 
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