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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, III stopnia) od roku akademickiego 2018/2019 profilowana 

jest specjalność inżynieria systemów informatycznych wraz z czterema elastycznymi ścieżkami 

kształcenia, tj.:  

1) analiza danych,  

2) informatyczne systemy zarządzania,  

3) modelowanie i symulacja,  

4) systemy informatyczne. 

Ścieżka kształcenia analiza danych wiąże się z zagadnieniami przetwarzania dużych wolumenów 

danych (tzw. Big Data). W ramach tej ścieżki absolwent pozna technologie związane  

z pozyskiwaniem, składowaniem i wstępnym przetwarzaniem dużych wolumenów danych (hurtownie 

danych, bazy NoSQL, rozproszone przetwarzanie danych) oraz aspekty analityczne związane  

z szeroko pojętą analityką tych danych (m.in. metody uczenia maszynowego, metody eksploracji 

danych, analiza i wizualizacja danych oraz przetwarzanie języka naturalnego). 

Ścieżka kształcenia informatyczne systemy zarządzania wiąże się z analizą, projektowaniem  

informatycznych systemów biznesowych i administrowanie nimi. W ramach tej ścieżki absolwent 

poznaje w praktyce specjalistyczne systemy zarządzania takich firm, jak: Oracle, IFS, SAS Institute 

oraz teorię systemów i zarządzania. Będzie potrafił budować hurtownie danych w specjalizowanych 

środowiskach projektowych. Zdobędzie szeroką wiedzę na temat zarządzania kosztami  

i efektywnością systemów. 

Ścieżka kształcenia modelowanie i symulacja wiąże się z zagadnieniami modeli, metod i narzędzi 

na potrzeby informatycznego wspomagania decyzji oraz symulacji komputerowej. W ramach tej 

ścieżki absolwent pozna m.in. podstawy badań operacyjnych, metody prognozowania, systemy 

rzeczywistości rozszerzonej i symulacji wirtualnej. 

Ścieżka kształcenia systemy informatyczne wiąże się ze szczegółowymi zagadnieniami 

projektowania, wytwarzania i eksploatacji systemów informatycznych. W ramach tej ścieżki absolwent 

zapoznaje się m.in. z komputerowym wsparciem wytwarzania oprogramowania, technologiami 

aplikacji internetowych i systemów webowych, projektowaniem bezpiecznego oprogramowania, oceną 
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efektywności systemów informatycznych, pracą w zespołach projektowych według nowoczesnych 

metodyk (m.in. AGILE, SCRUM, RUP, UP). 

Absolwent tej specjalności jest specjalistą z zakresu szeroko pojętej inżynierii systemów 

informatycznych. Studia obejmują przedmioty z grupy wspólnych modułów kształcenia (projektowanie 

nowoczesnych systemów informatycznych; biegłe programowanie w językach strukturalnych  

i obiektowych; modelowanie struktur danych, funkcji i procesów w systemach informatycznych; analiza 

i ocena bezpieczeństwa systemów informatycznych) oraz grup modułów obieralnych.  
 

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. 
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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, 

− 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 2018 roku w Instytucie zakończono realizację trzech projektów i dwunastu 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) praca badawcza nr RMN 815/2016 pt. Metoda wnioskowania aplikowania w mobilnych 

narzędziach monitoringu medycznego; 

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

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

decyzyjnych dedykowanych mobilnym narzędziom diagnostyki medycznej; 

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

światłowodów w warstwach ciekły kryształ–półprzewodnik; 

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

wyszukiwania; 

9) praca badawcza nr RMN 962/2018 pt. Modelowanie, symulacja i analiza problemu alokacji  

w pewnym procesie decyzyjnym; 

10) praca badawcza nr RMN 963/2018 pt. Modelowanie i prognozowanie rozwoju sieci złożonych; 

11) praca badawcza nr RMN 964/2018 pt. Standaryzacja modelu danych oraz digitalizacja deklaracji 

finansowych i majątkowych; 

12) praca badawcza nr RMN 969/2018 pt. Analiza semantyczna w zastosowaniu do akwizycji danych 

w analizatorze bezpieczeństwa infrastruktur technicznych; 

13) praca badawcza nr RMN 971/2018 pt. Systemy inteligentnej fuzji danych w diagnostyce 

medycznej; 

14) praca badawcza nr RMN 979/2018 pt. Metody komputerowego wspomagania procesu detekcji 

zagrożeń epidemiologicznych; 

15) praca badawcza nr RMN 981/2018 pt. Modele rozpoznawania wzorców strukturalnych na 

potrzeby analizy operacji informacyjnych. 

W trakcie realizacji pozostaje pięć projektów i trzy prace badawcze, tj.:  

1) 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; 

2) projekt nr PBR 366/2015 pt. Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii 

użytkowania; 

3) projekt nr PBU 208/2018 pt. Diet by Med; 

4) 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); 

5) projekt nr DOB-BIO9/12/01/2018 pt. Opracowanie bazy danych oraz narzędzia do 

semantycznego poszukiwania informacji i zarządzania wiedzą w obszarze zaginięć  

i poszukiwania osób; 

6) praca badawcza nr PBS 871 pt. Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa 

oraz gospodarki narodowej: analiza, modelowanie, projektowanie, integracja; 

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

wielokryterialnych i wielorozdzielczych algorytmów przemieszczania w planowaniu i szkoleniu 

służb; 
8) praca badawcza nr RMN 966/2018 pt. Modelowanie, symulacja i analiza operacji informacyjnych. 
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W 2018 r. pracownicy naukowi Instytutu Systemów Informatycznych byli autorami ponad stu 

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

cyjnych. Zgodnie z planem wydawniczym Instytutu w 2018 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 2018 r. pracownicy Instytutu Systemów Informatycznych uczestniczyli w komitetach or-

ganizacyjnych i naukowych ośmiu konferencji, wzięli udział w dwunastu zagranicznych oraz  

w ponad dwudziestu 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. Za tę działalność Rektor-Komendant,  kolejny raz, 

wyróżnił M. Chmielewskiego i R. Kasprzyka Zespołową Nagrodą Rektorską.  

 

Sukcesy studentów w międzynarodowych konkursach technologicznych w 2018 r.  

• I miejsce w krajowych finałach Imagine Cup w kategorii Artificial Intelligence; 

• II miejsce w krajowych finałach Imagine Cup w kategorii Joined Reality; 

• I miejsce w konkursie programistycznym dla studentów Microsoft Imagine Hack; 

• I miejsce i nagroda w konkursie TIDE Hackathon w konkurencji Coding Challenge; 

• I miejsce w konkursie programistycznym podczas 31 TIDE Sprint – spotkania roboczego 

technologów NATO; 

• II miejsce w 24 maratonie programowania Hackathon+; 

• Paweł Pieczonka (student WCY WAT) jednym z laureatów V edycji konkursu Huawei „Seeds for 

the Future”. 

 

Medale, nagrody i wyróżnienia na międzynarodowych wystawach wynalazków w 2018 r. 

1. Platynowy medal i nagroda GRAND PRIX na XII Międzynarodowej Wystawie IWIS; 

2. Dwa złote, srebrny i brązowy medal na Międzynarodowej Wystawie SIIF w Seulu. 

Nagrodzone projekty informatyczne:  

• NERVE (biomedyczny system nadzoru epilepsji i oceny efektywności leczenia dzieci chorych na 

epilepsję), 

• ELEPHANT (biomedyczny system i ubranie textroniczne dla dzieci i niemowląt dostarczające 

funkcje monitorowania medycznego, diagnostyki, fizjoterapii oraz wsparcia w sytuacjach 

zagrożenia zdrowia i życia), 

• „Laboratorium szkoleniowo-symulacyjne i wirtualny system doskonalenia taktyki ochrony granicy 

państwowej oraz kontroli ruchu granicznego” – wynik projektu „Wirtualny System Doskonalenia 

Taktyki Ochrony Granicy Państwowej oraz Kontroli Ruchu Granicznego”, 

•  „Usługi analityczne i wspomaganie decyzji w dziedzinie zagrożeń czynnikami masowego rażenia 

systemu WAZkA” – wynik projektu „Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją  

i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania”. 
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Inne medale i wyróżnienia 

• Medal KEN 

ppłk dr inż. M. Chmielewski, ppłk dr inż. R. Kasprzyk, dr inż. M. Kiedrowicz, dr inż. D. Pierzchała, 

dr hab. inż. B. Szafrański i dr hab. inż. Z. Tarapata.  

• Krzyże Zasługi 

złoty – prof. dr hab. inż. A. Walczak, srebrny – ppłk dr inż. M. Chmielewski, brązowy – dr hab. inż. 

Z. Tarapata i ppłk dr inż. R. Kasprzyk. 

• Tytuł i odznaka „Zasłużony Nauczyciel Akademicki WAT” 

prof. dr hab. inż. A. Ameljańczyk, dr inż. R. Waszkowski i dr inż. M. Mazurek.  

• Medal „Zasłużony dla Wydziału Cybernetyki WAT” 

dr inż. W. Barcikowski, dr inż. G. Bliźniuk, ppłk dr inż. M. Chmielewski, dr inż. R. Hoffmann,  

ppłk dr inż. R. Kasprzyk, dr inż. M. Kiedrowicz, dr inż. G. Konopacki, dr inż. J. Koszela, dr inż.  

W. Kulas, dr inż. D. Pierzchała, dr inż. J. Rulka, dr inż. J. Stanik, dr hab. inż. B. Szafrański,  

dr hab. inż. Z. Tarapata, prof. dr hab. inż. A. Walczak i dr inż. R. Wantoch-Rekowski. 

• Wyróżnienia PTI  

dr inż. G. Bliźniuk – Medal PTI, nagroda im. Marka Cara oraz statuetka „Za sukces w tworzeniu 

podstaw cyfrowej administracji publicznej w erze internetu 2.0”; 

dr hab. inż. B. Szafrański – statuetka 70-lecia polskiej informatyki. 
 

W 2018 r. w Instytucie Systemów Informatycznych wypromowano jednego doktora, 44 magistrów 

i 155 inżynierów, przeprowadzono zajęcia dydaktyczne ze 120 przedmiotów.  

 

 

1.2. Biuro Dyrektora Instytutu 

Dyrektor 
dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. nadzw. WAT 
tel. 261 839 504; 261 838 797 
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; 261 838 761 
e-mail: jerzy.stanik@wat.edu.pl 

Zespół administracyjno-techniczny 

Barbara Fedyna, samodzielny referent administracyjny 
tel. 261 837 018; 261 838 767 
e-mail: csmm@wat.edu.pl;  barbara.fedyna@wat.edu.pl 

Bogumiła Fronczak, samodzielny referent techniczny, 1/4 
tel. 261 837 408; 261 838 758 
e-mail: bogumila.fronczak@wat.edu.pl 

Agnieszka Kacprzak, starszy referent administracyjny 
tel. 261 837 408; 261 838 758 
e-mail: agnieszka.kacprzak@wat.edu.pl 
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mgr Ewa Skowrońska, samodzielny referent administracyjny (urlop od VII 2018) 
 
Agnieszka Warchulska, referent administracyjny (od 1 X 2018) 
tel. 261 839 504, 261 837 338; 261 838 796 
fax 261 837 858 
e-mail: sekretariat.isi@wat.edu.pl 
 
Jan Staruch, starszy technik 
tel. 261 837 018; 261 838 769 
e-mail: jan.staruch@wat.edu.pl 

 
1.3. Organizacja Instytutu 
Od 2018 roku strukturę organizacyjną Instytutu Systemów Informatycznych tworzy pięć zakładów  

z czterema pracowniami powołanymi w celu wsparcia dydaktyki i prac badawczo- 

-rozwojowych. 

1. Zakład Inżynierii Oprogramowania (ZIO) 

• Pracownia Informatycznych Systemów Symulacji Numerycznej w Systemach Wspomagania 

Decyzji oraz Diagnostyki Medycznej; 

2. Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych (ZISI); 

3. Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji (ZBOiWD) 

• Pracownia Informatycznych Systemów Wspomagania Decyzji 

• Pracownia Modelowania i Analizy Cyberprzestrzeni; 

4. Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania (ZISZ); 

5. Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia (ZSSiWD) 

• Pracownia Zobrazowania Wielkoformatowego oraz Symulacji Rozszerzonej. 

 
1.3.1. Zakład Inżynierii Oprogramowania 
Kierownik zakładu 
prof. dr hab. inż. Andrzej Walczak 
tel. 261 839 246; 261 838 764 
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  
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• 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 

• 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 (kierownik ZIO) 
dr hab. inż. Kazimierz Worwa, profesor nadzw. WAT 
dr inż. Paweł Moszczyński, adiunkt n-d 
mgr inż. Piotr Bączyk, asystent n-d, 1/2 
dr inż. Piotr Marciniak, 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, 
(kierownik Pracowni Informatycznych 
Systemów Symulacji Numerycznej  
w Systemach Wspomagania Decyzji oraz 
Diagnostyki Medycznej) 
mgr inż. Grzegorz Kiryk, asystent n-d, 1/2 
mgr inż. Sławomir Wysocki, wykładowca, 1/2 

 
Liczba doktorantów, których opiekunami naukowymi są pracownicy zakładu: 5. 
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1.3.2. Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych 
Kierownik zakładu 

dr hab. inż. Tadeusz Nowicki, prof. WAT 
tel. 261 837 118; 261 838 759 
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  

• 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 
(kierownik ZISI) 
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. Wojciech Kulas, adiunkt n-d 
dr inż. Stefan Rozmus, adiunkt n-d  

dr inż. Robert Waszkowski, adiunkt n-d 
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: 6. 
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1.3.3. Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji 
Kierownik zakładu 

dr hab. inż. Ryszard Antkiewicz, prof. nadzw. WAT 
tel. 261 839 427; 261 838 763 
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. 
 

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. 
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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 
(kierownik ZBOiWD) 
dr hab. inż. Andrzej Chojnacki, prof. nadzw. WAT 
dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. nadzw. WAT 
ppłk dr inż. Rafał Kasprzyk, adiunkt n-d (kierownik 
Pracowni Modelowania i Analizy Cyberprzestrzeni) 
dr inż. Marcin Mazurek, adiunkt n-d (kierownik 
Pracowni Informatycznych Systemów Wspomagania 
Decyzji) 

dr inż. Joanna Wiśniewska, adiunkt n-d 
mgr inż. Kamil Banach, asystent n-d  
mgr inż. Krzysztof Mierzejewski, asystent n-d  
mgr inż. Marcin Paź, asystent n-d, 1/2 
mgr inż. Piotr Stąpor, asystent n-d 

 

Liczba doktorantów, których opiekunami naukowymi są pracownicy zakładu: 13. 
 
 
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 
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• 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 

• zastosowanie metod eksploracji danych do ekstrakcji wiedzy o procesach biznesowych, a także 

wyszukiwanie złożonych zależności pomiędzy danymi 

• zarządzanie bezpieczeństwem informacji. 
 

Pracownicy etatowi: 
dr hab. inż. B. Szafrański, prof. WAT 
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 (kierownik 
ZISZ) 

dr inż. Jerzy Stanik, adiunkt n-d 
dr inż. Wojciech Stecz, adiunkt n-d 
mgr inż. Piotr Durbajło, asystent n-d, 1/2 
mgr inż. Tomasz Protasowicki, asystent n-d 
 

 

Liczba doktorantów, których opiekunami naukowymi są pracownicy zakładu: 2. 
 
 
1.3.5. Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia 

Kierownik zakładu 

dr hab. inż. Andrzej Najgebauer, prof. WAT  
tel. 261 839 724; 261 838 838 
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 
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• 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 
• 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 
(kierownik ZSSiWD) 
ppłk dr inż. Mariusz Chmielewski, adiunkt n-d 
ppłk dr inż. Jarosław Koszela, adiunkt n-d, 1/2  
dr inż. Dariusz Pierzchała, adiunkt n-d 
dr inż. Jarosław Rulka, adiunkt n-d 
dr inż. Roman Wantoch-Rekowski, adiunkt n-d 
  

mgr inż. Przemysław Czuba, asystent n-d 
mgr inż. Michał Dyk, asystent n-d 
mgr inż. Michał Kapałka, asystent n-d 
ppor. mgr inż. Marcin Kukiełka, asystent n-d 
(kierownik Pracowni Zobrazowania 
Wielkoformatowego oraz Symulacji 
Rozszerzonej) 
ppor. mgr inż. Tomasz Gutowski, inżynier 
ppor. mgr inż. Paweł Pieczonka, inżynier 

 

Liczba doktorantów, których opiekunami naukowymi są pracownicy zakładu: 3. 
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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 2018 r. wyróżniony tytułem i odznaką „Zasłużony Nauczyciel 
Akademicki WAT”, opiekun naukowy pięciu doktorantów; 
Poza WAT członek Komitetu Informatyki PAN (kadencja 2016–2019). 
[Edu10], [Edu96], [Edu101], [Edu114] 
[Pro17] 
[Pub1], [Pub49], [Pub73], [Pub74], [Pub75], [Pub76] 
[Konf1], [Konf2], [Konf3], [Konf21], [Konf22], [Konf23] 
 

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

 
 
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 2018 r. opiekun naukowy dwóch doktorantów, promotor; 
Poza WAT członek Rady Naukowej IBS PAN (kadencja 2015–2018) 
oraz członek Komitetu Informatyki PAN (kadencja 2016–2019). 
[Edu3], [Edu4], [Edu65], [Edu75], [Edu95], [Edu113], [Edu114] 
[Mgr15] 
[Pub6] 
[Konf2] 

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

 
 
Andrzej Walczak 
tel. 261 839 246 
tel. 261 838 764 
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 2018 r. wyróżniony złotym „Krzyżem Zasługi” oraz medalem 
„Zasłużony dla Wydziału Cybernetyki WAT”; 
W 2018 r. opiekun naukowy pięciu doktorantów, promotor siedmiu 
prac inżynierskich; 
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], [Edu68], [Edu75], [Edu87], [Edu114], [Edu115] 
[Pro7], [Pro15], [Pro17], [Pro22] 
[Inż22], [Inż91], [Inż92], [Inż101], [Inż115], [Inż133], [Inż143] 
[Pub61], [Pub68], [Pub89] 
[Konf3], [Konf8], [Konf9], [Konf22], [Konf23], [Konf38] 
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2.2.  Profesorowie nadzwyczajni 
 

 
 
Ryszard Antkiewicz 
tel. 261 839 427; 261 838 763 
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 2018 r. opiekun naukowy dwóch doktorantów; 
Srebrny i brązowy medal na Międzynarodowej Wystawie SIIF 2018 
w Seulu (nagrody zespołowe); 
Poza WAT członek zespołu ds. cyberbezpieczeństwa w BBN. 
[Edu20], [Edu36], [Edu41], [Edu54], [Edu67], [Edu110], [Edu114] 
[Pro2], [Pro18], [Pro19] 
[Pub3], [Pub77], [Pub83], [Pub84], [Pub100] 
[Konf2], [Konf3], [Konf14], [Konf22], [Konf23],[Konf24], [Konf25], 
[Konf26], [Konf27] 

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

 
 
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 2018 r. opiekun naukowy trzech doktorantów. 
[Edu5], [Edu35], [Edu52], [Edu112], [Edu114] 
[Pub5], [Pub71]  

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

 
 
Piotr Kosiuczenko 
tel. 261 837 284; 261 838 761 
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; 
W 2018 r. promotor jednej pracy inżynierskiej. 
[Edu33], [Edu75] 
[Inż29] 
[Pub98], [Pub99], [Pub119], [Pub123], [Pub124] 
[Konf6], [Konf36] 

  



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

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

17 

 
 
Andrzej Najgebauer 
tel. 261 839 724; 261 838 838 
andrzej.najgebauer@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('81), Dr ('88), Hab. ('99) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
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 2018 r. opiekun naukowy trzech doktorantów; 
Srebrny i brązowy medal na Międzynarodowej Wystawie SIIF 
2018 w Seulu (nagrody zespołowe); 
[Edu39], [Edu40], [Edu42], [Edu66], [Edu88116], [Edu118] 
[Pro2] 
[Pub65], [Pub77], [Pub83], [Pub84], [Pub100] 
[Konf2], [Konf3], [Konf14], [Konf15], [Konf22], [Konf23], [Konf24], 
[Konf26] 
.................................................... 

 
 
Tadeusz Nowicki 
tel. 261 837 118; 261 838 759 
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 2018 r. opiekun naukowy czterech doktorantów, promotor 
czterech prac magisterskich; 
Poza WAT – ekspert w Zespole Nauk Technicznych Państwowej 
Komisji Akredytacyjnej, prezes PTSK, członek PTBOiS oraz 
International Federation of Operational Research Societies,  
zastępca przewodniczącego Rady Rewizyjnej Centrum 
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, członek Rady 
Naukowej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii. 
[Edu53], [Edu54], [Edu56], [Edu75], [Edu80], [Edu114] 
[Pro17], [Pro19], [Pro22] 
[Mgr4], [Mgr6], [Mgr9], [Mgr38] 
[Pub63], [Pub70], [Pub71], [Pub85], [Pub101], [Pub102], 
[Pub103], [Pub106], [Pub110] 
[Konf3], [Konf9], [Konf16], [Konf22], [Konf23], [Konf39] 
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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 2018 r. opiekun naukowy dwóch doktorantów oraz promotor 
jednej pracy doktorskiej i jednej magisterskiej; 
W 2018 r. odznaczony medalem KEN, wyróżniony medalem 
„Zasłużony dla Wydziału Cybernetyki WAT” oraz statuetką  
70-lecia polskiej informatyki. 
Poza WAT – wiceprezes dużej firmy informatycznej. 
[Edu17], [Edu19], [Edu25], [Edu75], [Edu82], [Edu94], [Edu104], 
[Edu114], [Edu117] 
[Dr1] 
[Mgr29] 
[Pub40], [Pub41], [Pub42] 
[Konf4], [Konf7], [Konf28], [Konf35] 
.................................................... 

 
 
Zbigniew Tarapata 
tel. 261 839 504; 261 838 797 
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 2018 r. opiekun naukowy dwóch doktorantów, promotor trzech 
prac magisterskich i trzech inżynierskich; 
W 2018 r. odznaczony medalem KEN, brązowym Krzyżem 
Zasługi oraz medalem „Zasłużony dla Wydziału Cybernetyki 
WAT”; 
Srebrny i brązowy medal na Międzynarodowej Wystawie SIIF 
2018 w Seulu (nagrody zespołowe); 
Poza WAT − członek PTSK, PTBOiS, European Association for 
Theoretical Computer Science oraz Military Operations Research 
Society. 
[Edu2], [Edu41], [Edu50], [Edu52], [Edu57], [Edu75], [Edu89], 
[Edu97], [Edu105], [Edu110], [Edu119] 
[Mgr5], [Mgr19], [Mgr25] 
[Inż8], [Inż93], [Inż113] 
[Pro1], [Pro2], [Pro18], [Pro19] 
[Pub13], [Pub43], [Pub55], [Pub67], [Pub77], [Pub83], [Pub84] 
[Pub88], [Pub121] 
[Konf2], [Konf3], [Konf9], [Konf17], [Konf22], [Konf23], [Konf25], 
[Konf26], [Konf27], [Konf28], [Konf37] 
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Kazimierz Worwa 
tel. 261 837 305; 261 838 760 
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 2018 r. opiekun naukowy jednego doktoranta, promotor trzech 
prac magisterskich i dziesięciu inżynierskich; 
Poza WAT – ekspert w Zespole Nauk Technicznych Państwowej 
Komisji Akredytacyjnej. 
[Edu2], [Edu55], [Edu68], [Edu75], [Edu114], [Edu120] 
[Mgr18], [Mgr22], [Mg r32] 
[Inż30], [Inż51], [Inż57], [Inż58], [Inż60], [Inż73], [Inż108], [Inż117], 
[Inż132], [Inż141] 
[Pro17] 
[Pub45], [Pub46], [Pub70], [Pub71], [Pub102], [Pub103], [Pub110] 
[Konf2], [Konf3], [Konf9], [Konf23], [Konf39] 
 
 
 
 
 

2.3. Adiunkci 
 
 

 
 
Wiesław Barcikowski 
tel. 261 837 118; 261 838 759 
wieslaw.barcikowski@wat.edu.pl 
 

Mgr inż. ('80), Dr ('97) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny (1/2);  
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych; 
W 2018 r. promotor jednej pracy magisterskiej i dwóch prac 
inżynierskich; 
W 2018 r. wyróżniony medalem „Zasłużony dla Wydziału 
Cybernetyki WAT”. 
[Edu75], [Edu76] 
[Mgr14] 
[Inż83], [Inż140] 
[Konf28] 
 
.................................................... 

 
 
Grzegorz Bliźniuk 
tel. 261 837 341 
grzegorz.blizniuk@wat.edu.pl 
 

Mgr inż. ('92), Dr ('00) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny; 
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych; 
W 2018 r. promotor dziewiętnastu prac inżynierskich; 
W 2018 r. wyróżniony medalem „Zasłużony dla Wydziału 
Cybernetyki WAT” oraz medalem PTI. Nagrodzony nagrodą im. 
Marka Cara i statuetką „Za sukces w tworzeniu podstaw cyfrowej 
administracji publicznej w erze internetu 2.0”; 
Poza WAT członek Zespołu do spraw rozwoju e-zdrowia, w tym 
systemów informacyjnych w ochronie zdrowia. 
[Edu29], [Edu30], [Edu31], [Edu75], [Edu78], [Edu102] 
[Pro17] 
[Inż1], [Inż18], [Inż25], [Inż36], [Inż48], [Inż53], [Inż56], [Inż59], 
[Inż63], [Inż76], [Inż86], [Inż107], [Inż114], [Inż116], [Inż120], 
[Inż130], [Inż135], [Inż146], [Inż152] 
[Pub78] 
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Mariusz Chmielewski 
tel. 261 837 355; 261 838 793 
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 2018 r. promotor jedenastu prac inżynierskich; 
Mentor studenckich zespołów naukowych WCY WAT, 
zdobywców czołowych lokat w międzynarodowych konkursach 
programistycznych, takich jak: Imagine Cup 2018, Microsoft 
Imagine Hack, TIDE Hackathon, oraz nagród i medali na 
międzynarodowych wystawach wynalazków organizowanych  
w kraju i za granicą;  
Srebrny i brązowy medal na Międzynarodowej Wystawie 
Wynalazków SIIF 2018 w Seulu (nagrody zespołowe); 
W 2018 r. odznaczony medalem KEN, srebrnym Krzyżem Zasługi 
oraz medalem „Zasłużony dla Wydziału Cybernetyki WAT”. 
Wyróżniony Zespołową Nagrodą Rektorską za osiągnięcia 
dydaktyczne w pracy ze studentami. 
[Edu9], [Edu41], [Edu70], [Edu75], [Edu88], [Edu91], 
[Edu95],[Edu109], [Edu111] 
[Pro1], [Pro2], [Pro3], [Pro4], [Pro6] 
[Inż28], [Inż31], [Inż64], [Inż79], [Inż85], [Inż95], [Inż111], 
[Inż123], [Inż125], [Inż126], [Inż147] 
[Pub4], [Pub51], [Pub52], [Pub53], [Pub54], [Pub77], [Pub79], 
[Pub80], [Pub81], [Pub83], [Pub84], [Pub90], [Pub91], [Pub92], 
[Pub93], [Pub94], [Pub111], [Pub112], [Pub113] 
[Konf2], [Konf9], [Konf10], [Konf22], [Konf23], [Konf27] 
 

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

 
 
Romuald Hoffmann 
tel. 261 839 915; 261 838 768 
rhoffmann@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('86), Dr ('90) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania; 
W 2018 r. promotor pięciu prac inżynierskich; 
Wyróżniony medalem „Zasłużony dla Wydziału Cybernetyki 
WAT”. 
[Edu10], [Edu11], [Edu22], [Edu28], [Edu60], [Edu61], [Edu75], 
[Edu81], [Edu84] 
[Inż66], [Inż70], [Inż74], [Inż80], [Inż82] 
[Pub8], [Pub9], [Pub10] 
[Konf12], [Konf22], [Konf28], [Konf31] 
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Rafał Kasprzyk 
tel. 261 837 355; 261 838 739 
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; 
Kierownik Pracowni Modelowania i Analizy Cyberprzestrzeni; 
W 2018 r. promotor czterech prac magisterskich i sześciu prac 
inżynierskich; 
Srebrny i brązowy medal na Międzynarodowej Wystawie 
Wynalazków SIIF 2018 w Seulu (nagrody zespołowe); 
W 2018 odznaczony medalem KEN i brązowym Krzyżem Zasługi, 
wyróżniony medalem „Zasłużony dla Wydziału Cybernetyki WAT” 
oraz zespołową Nagrodą Rektorską. 
[Edu50], [Edu57], [Edu75], [Edu97], [Edu102] 
[Pro1], [Pro2], [Pro5] 
[Mgr2], [Mgr20], [Mgr28], [Mgr36] 
[Inż2], [Inż27], [Inż55], [Inż62], [Inż94], [Inż109] 
[Pub13], [Pub14], [Pub43], [Pub55], [Pub77], [Pub80], [Pub83], 
[Pub67], [Pub84] 
[Konf22], [Konf23], [Konf26], [Konf32], [Konf33] 

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

 
 
Maciej Kiedrowicz 
tel. 261 837 293; 261 837 338 
tel. 261 838 766 
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 2018 r. promotor pięciu prac magisterskich i trzynastu 
inżynierskich; 
W 2018 r. wyróżniony medalem KEN oraz medalem „Zasłużony 
dla Cybernetyki WAT”. 
[Edu12], [Edu25], [Edu75], [Edu94] 
[Pro1], [Pro16] 
[Mgr3], [Mgr12], [Mgr16], [Mgr31], [Mgr42]  
[Inż33], [Inż34], [Inż40], [Inż46], [Inż67], [Inż88], [Inż112], 
[Inż128], [Inż129], [Inż131], [Inż134], [Inż138], [Inż139] 
[Pub15], [Pub16], [Pub17], [Pub34], [Pub35], [Pub36], [Pub37], 
[Pub38], [Pub49], [Pub56], [Pub57], [Pub71], [Pub82], [Pub92], 
[Pub96], [Pub97], [Pub102], [Pub103], [Pub106], [Pub110], 
[Pub112], [Pub115], [Pub116], [Pub117], [Pub118] 
[Konf4], [Konf5], [Konf8], [Konf9], [Konf10], [Konf12], [Konf13], 
[Konf26], [Konf31], [Konf32], [Konf34], [Konf35] 
 
 

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

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

Mgr inż. ('69), Dr ('82) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania; 
W 2018 r. promotor siedmiu prac inżynierskich; 
Wyróżniony medalem „Zasłużony dla Cybernetyki WAT”. 
[Edu10], [Edu14], [Edu59], [Edu65], [Edu75] 
[Inż7], [Inż38], [Inż39], [Inż42], [Inż45], [Inż50], [Inż87] 
[Pub18] 
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Jarosław Koszela 
tel. 261 837 293 
jaroslaw.koszela@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('95), Dr ('07) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny, 1/2;  
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji  
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach 
Konfliktowych i Kryzysowych; 
W 2018 r. promotor siedmiu prac magisterskich i ośmiu prac 
inżynierskich; 
Członek zespołu nagrodzonego srebrnym medalem na 
Międzynarodowej Wystawie Wynalazków SIIF 2018 w Seulu; 
W 2018 r. wyróżniony medalem „Zasłużony dla Wydziału 
Cybernetyki WAT”. 
[Edu1], [Edu12], [Edu32], [Edu41], [Edu75], [Edu82], [Edu85] 
[Pro1], [Pro2], [Pro17], [Pro22] 
[Mgr1], [Mgr6], [Mgr17], [Mgr21], [Mgr27], [Mgr33], [Mgr44] 
[Inż16], [Inż17], [Inż19], [Inż20], [Inż21], [Inż23], [Inż44], [Inż96] 
[Pub15], [Pub16], [Pub19], [Pub20], [Pub58], [Pu59], [Pub60], 
[Pub63], [Pub81], [Pub101] 
[Konf9], [Konf22] 
 

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

 
 
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; 
W 2018 r. srebrny i brązowy medal na Międzynarodowej 
Wystawie Wynalazków SIIF 2018 w Seulu (nagrody zespołowe); 
Wyróżniony medalem „Zasłużony dla Cybernetyki WAT”. 
[Edu34], [Edu46], [Edu47], [Edu64], [Edu74], [Edu100] 
[Pro2] 
[Pub4], [Pub21], [Pub77], [Pub83], [Pub84], [Pub121] 
[Konf22], [Konf23], [Konf27], [Konf37] 

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

 
 
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; 
Kierownik Pracowni Informatycznych Systemów Wspomagania 
Decyzji; 
W 2018 r. promotor czterech prac inżynierskich; 
Wyróżniony tytułem i odznaką „Zasłużony Nauczyciel Akademicki 
WAT”. 
[Edu16], [Edu21], [Edu24], [Edu37], [Edu38], [Edu43], [Edu67], 
[Edu75], [Edu110] 
[Pro17] 
[Inż54], [Inż72], [Inż105], [Inż145] 
[Pub22], [Pub23] 
.................................................... 

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

Mgr inż. ('08), Dr ('17) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Inżynierii Oprogramowania; 
Członek Zespołu Badawczego Analiz Numerycznych  
i Przetwarzania Informacji Wizyjnych w Systemach 
Wspomagania Decyzji w Medycynie. 
[Edu65], [Edu68], [Edu72], [Edu95] 
[Pro7] 
[Pub61] 
[Konf22], [Konf38] 
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Piotr Marciniak 
tel. 261 839 473 
pmarciniak@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('98), Dr ('05) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Inżynierii Oprogramowania; 
Członek Zespołu Badawczego Analiz Numerycznych  
i Przetwarzania Informacji Wizyjnych w Systemach 
Wspomagania Decyzji w Medycynie; 
W 2018 r. promotor jednej pracy inżynierskiej. 
[Edu48], [Edu75] 
[Pro7] 
[Inż110] 
[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], [Edu7], [Edu23], [Edu83] 
[Pub64] 

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

 
 
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 2018 r. wyróżniony medalem KEN oraz medalem „Zasłużony 
dla Wydziału Cybernetyki WAT”. 
Nagrody zespołowe w 2018 r.: 
• Srebrny i brązowy medal na Międzynarodowej Wystawie 

Wynalazków SIIF 2018 w Seulu, 
• Nagroda „2018 Science and Technology SCIENTIFIC 

ACHIEVEMENT AWARDS” za osiągnięcia w ramach projektu 
MSG-136 „Modelling and Simulation as a Service”. 

W 2018 r. promotor czterech prac magisterskich i siedmiu prac 
inżynierskich; 
Poza WAT członek Zarządu PTSK oraz polski przedstawiciel 
grupy roboczej NATO MSG-136. 
[Edu2], [Edu30], [Edu41], [Edu44], [Edu66], [Edu75], [Edu102] 
[Pro2], [Pro4], [Pro17], [Pro], [Pro] 
[Mgr7], [Mgr11], [Mgr24], [Mgr26] 
[Inż14], [Inż100], [Inż102], [Inż127], [Inż137], [Inż142], [Inż154] 
[Pub25], [Pub26], [Pub27], [Pub65], [Pub77], [Pub83], [Pub84], 
[Pub100] 
[Konf4], [Konf9], [Konf14], [Konf17], [Konf22], [Konf23], [Konf24], 
[Konf25], [Konf40] 
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Stefan Rozmus 
tel. 261 838 709; 261 838 709 
stefan.rozmus@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('78), Dr ('94) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych; 
Kierownik Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii 
Systemów (CIS) na Wydziale Cybernetyki WAT; 
W 2018 r. promotor dwóch prac magisterskich i dziewięciu 
inżynierskich. 
[Edu8], [Edu13], [Edu21], [Edu47], [Edu58], [Edu74], [Edu75], 
[Edu98] 
[Mgr23], [Mgr35] 
[Inż15], [Inż41], [Inż43], [Inż47], [Inż61], [Inż98], [Inż104], 
[Inż106], [Inż149] 
[Pub29], [Pub30], [Pub86], [Pub87] 
[Konf12], [Konf31], [Konf41], [Konf42], [Konf48] 
 
.................................................... 

 
 
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; 
W 2018 r. wyróżniony medalem „Zasłużony dla Wydziału 
Cybernetyki WAT”; 
Srebrny i brązowy medal na Międzynarodowej Wystawie 
Wynalazków SIIF 2018 w Seulu (nagrody zespołowe); 
W 2018 r. promotor jednej pracy inżynierskiej; 
Poza WAT członek PTSK. 
[Edu41], [Edu66], [Edu68], [Edu69], [Edu101] 
[Pro2] 
[Inż122] 
[Pub77], [Pub83], [Pub84], [Pub100] 
[Konf14], [Konf22], [Konf24], [Konf25] 
 
.................................................... 

 
 
Jerzy Stanik 
tel. 261 837 338; 261 838 761 
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 2018 r. wyróżniony medalem „Zasłużony dla Wydziału 
Cybernetyki WAT”; 
W 2018 r. promotor czterech prac magisterskich i dwudziestu 
prac inżynierskich. 
[Edu14], [Edu15], [Edu45], [Edu71], [Edu75], [Edu106], [Edu107], 
[Edu108] 
[Pro1] 
[Mgr10], [Mgr39], [Mgr40], [Mgr43] 
[Inż3], [Inż4], [Inż5], [Inż6], [Inż9], [Inż11], [Inż26], [Inż37], [Inż49], 
[Inż52], [Inż65], [Inż68], [Inż71], [Inż84], [Inż97], [Inż118], 
[Inż124], [Inż144], [Inż150], [Inż155] 
[Pub34], [Pub35], [Pub36], [Pub37], [Pub38], [Pub39], [Pub56], 
[Pub57], [Pub116], [Pub117], [Pub118] 
[Konf9], [Konf10], [Konf12], [Konf32] 
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Wojciech Stecz 
tel. 261 837 128 
wojciech.stecz@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('97), Dr ('04) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania. 
[Edu26], [Edu97] 

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

 
 
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; 
Srebrny medal na Międzynarodowej Wystawie SIIF 2018 w Seulu 
(nagroda zespołowa); 
Wyróżniony medalem „Zasłużony dla Wydziału Cybernetyki 
WAT”;  
W 2018 r. promotor jednej pracy magisterskiej. 
[Edu75], [Edu77], [Edu83], [Edu92], [Edu93], [Edu121] 
[Pro1], [Pro2], [Pro22] 
[Mgr30] 
[Pub19], [Pub81], [Pub101] 
[Konf23] 
 
.................................................... 

 
 
Robert Waszkowski 
tel. 261 837 410 
robert.waszkowski@wat.edu.pl 
 

Mgr inż. ('98), Dr ('12) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych; 
W 2018 r. promotor trzech prac inżynierskich. 
Wyróżniony tytułem i odznaką „Zasłużony Nauczyciel Akademicki 
WAT”; 
Poza WAT – prezes firmy informatycznej. 
[Edu1], [Edu18], [Edu27], [Edu30], [Edu51], [Edu75], [Edu82], 
[Edu103] 
[Pro16] 
[Inż81], [Inż90], [Inż99] 
[Pub69], [Pub70], [Pub71], [Pub85], [Pub102], [Pub103], 
[Pub104], [Pub105], [Pub106], [Pub107], [Pub108], [Pub110], 
[Pub122] 
[Konf9], [Konf16], [Konf18], [Konf19], [Konf22], [Konf23], 
[Konf32], [Konf39], [Konf43] 
 

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

 
 
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 2018 r. promotorka czterech prac magisterskich i trzech prac 
inżynierskich. 
[Edu3], [Edu24], [Edu59], [Edu75], [Edu95] 
[Mgr13], [Mgr34], [Mgr37], [Mgr41] 
[Inż35], [Inż69], [Inż78] 
[Pub44], [Pub47], [Pub48], [Pub109] 
[Konf22], [Kon44] 
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2.4. Asystenci 
 
 

 
 
Piotr Adamczyk 
tel. 261 839 473 
piotr.adamczyk@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('99) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny (1/2); 
Zakład Inżynierii Oprogramowania. 
[Edu33], [Edu102] 

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

 
 
Kamil Banach 
tel. 261 837 355 
kamil.banach@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('17) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny; 
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania. 
[Edu57], [Edu99], [Edu102] 
[Pro21] 
[Pub67] 
[Konf9] 

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

 
 
Piotr Bączyk 
piotr.baczyk@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('17) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny (1/2); 
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania. 
[Edu29], [Edu30], [Edu102] 

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

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

Mgr inż. ('15) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny; 
Zakład Inżynierii Oprogramowania; 
Kierownik Pracowni Informatycznych Systemów Symulacji 
Numerycznej w Systemach Wspomagania Decyzji oraz 
Diagnostyki Medycznej. 
[Edu9], [Edu33], [Edu68], [Edu91] 
 

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

 
 
Piotr Durbajło 
tel. 261 839 915 
piotr.durbajlo@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('05) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny (1/2); 
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych. 
[Edu11] 
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Michał Dyk 
tel. 261 839 264 
michal.dyk@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('10) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny; 
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia; 
Srebrny i brązowy medal na Międzynarodowej Wystawie SIIF 
2018 w Seulu (nagrody zespołowe). 
[Edu34], [Edu44], [Edu68] 
[Pro2] 
[Pub77], [Pub83], [Pub84], [Pub95], [Pub114] 
[Konf11], [Konf22], [Konf23], [Konf29] 

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

 
 
Tomasz Gutowski 
tel. 261 837 128 
tomasz.gutowski@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('18) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny; 
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia; 
Członek zespołu ARMED, który zwyciężył w konkursach:  
• TIDE Hackathon w konkurencji Coding Challenge, 

(Czarnogóra, marzec 2018 r.), 
• 31 TIDE Sprint (Genua, Włochy, kwiecień 2018 r.). 
[Edu102] 

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

 
 
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. 
[Edu49], [Edu64], [Edu85] 
[Pub7] 
[Konf30], [Konf46] 

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

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

Mgr inż. ('08) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny; 
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia. 
[Edu52], [Edu53], [Edu72], [Edu73], [Edu80] 
[Pub12] 

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

 
 
Grzegorz Kiryk 
tel. 261 839 473 
grzegorz.kiryk@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('02) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny (1/2); 
Zakład Inżynierii Oprogramowania. 
[Edu2], [Edu102] 
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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; 
Kierownik Pracowni Zobrazowania Wielkoformatowego oraz 
Symulacji Rozszerzonej; 
Członek zespołu ARMED, zdobywcy I miejsca w konkursach:  
• TIDE Hackathon w konkurencji Coding Challenge, 

(Czarnogóra, marzec 2018 r.), 
• 31 TIDE Sprint (Genua, Włochy, kwiecień 2018 r.).  
[Edu9], [Edu60], [Edu91] 
[Pub19], [Pub52], [Pub91], [Pub93], [Pub94] 
[Konf9] 

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

 
 
Krzysztof Mierzejewski 
tel. 261 837 128 
krzysztof.mierzejewski@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('09) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny; 
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji; 
Brązowy medal na Międzynarodowej Wystawie SIIF 2018  
w Seulu (nagroda zespołowa). 
[Edu16], [Edu32], [Edu38], [Edu43], [Edu57], [Edu89], [Edu96], 
[Edu97] 
[Konf], [Konf] 

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

 
 

Jarosław Napiórkowski 
tel. 261 839 914 
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], [Edu12], [Edu82] 
[Pub24], [Pub38], [Pub62], [Pub116], [Pub120] 
[Konf10], [Konf12], [Konf], [Konf] 
 
 

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

 
 

Marcin Paź 
tel. 261 837 355 
marcin.paz@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('05) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny (1/2);  
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia. 
[Edu69], [Edu102] 
[Konf22] 

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

 
 
Paweł Pieczonka 
tel. 261 837 128 
pawel.pieczonka@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('18) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia; 
Laureat V edycji konkursu HUAWEI „Seeds for the Future”; 
Członek zespołu ARMED, zdobywcy I miejsca w konkursach:  
• TIDE Hackathon w konkurencji Coding Challenge, 

(Czarnogóra, marzec 2018 r.), 
• 31 TIDE Sprint (Genua, Włochy, kwiecień 2018 r.). 
[Edu70], [Edu102]  
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Tomasz Protasowicki 
tel. 261 839 915 
tomasz.protasowicki@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('07), Dr ('18) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny; 
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania; 
W 2018 r. obrona pracy doktorskiej pt. Model procesu 
doskonalenia Systemu Bezpieczeństwa Narodowego. 
[Edu22], [Edu60], [Edu61], [Edu84], [Edu86] 
[Pub28] 
[Konf12] 
 
 
 

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

 
 
Piotr Stąpor 
tel. 261 837 355 
piotr.stapor@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('12) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji. 
[Edu37], [Edu38], [Edu57], [Edu69], [Edu74], [Edu88], [Edu89], 
[Edu102] 
[Pro10] 
[Pub54], [Pub93], [Pub112] 
[Konf10], [Konf22] 
 

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

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

Mgr inż. ('12) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych. 
[Edu30], [Edu56] 
[Konf20], [Konf28], [Konf50] 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. Starsi wykładowcy 
 

 
 
Tomasz Gumowski 
tel. 261 837 293; 261 838 765 
tomasz.gumowski@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('86) 
Pracownik dydaktyczny;  
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych. 
[Edu30], [Edu34], [Edu47], [Edu74] 
 

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

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

Mgr inż. ('84) 
Pracownik dydaktyczny (1/2); 
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych. 
[Edu12], [Edu21], [Edu26] 
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Irena Skórska 
tel. 261 839 915; 261 838 768 
irena.skorska@wat.edu.pl 

Mgr ('80), Dr ('87) 
Pracownik dydaktyczny;  
Zakład Inżynierii Oprogramowania; 
W 2018 r. promotorka dwóch prac inżynierskich. 
[Edu62], [Edu63], [Edu75], [Edu90] 
[Inż121], [Inż153] 
 
 
 
 
 
 

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], [Edu102] 
 
 
 
 
 
 
 

2.7. Pozostali pracownicy 
 

 
 
Barbara Fedyna 
tel. 261 837 018; 261 838 767  
barbara.fedyna@wat.edu.pl  

 

Samodzielny referent ds. administracyjnych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
Bogumiła Fronczak 
tel. 261 837 408; 261 838 758 
bogumila.fronczak@wat.edu.pl 

 

Samodzielny referent techniczny (1/4) 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
Agnieszka Kacprzak 
tel. 261 837 408; 261 838 758 
agnieszka.kacprzak@wat.edu.pl 

 

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

 

Mgr 
Samodzielny referent ds. administracyjnych (urlop) 
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3. Działalność dydaktyczna 
 
3.1. Przedmioty prowadzone w ramach 
studiów stacjonarnych  
i niestacjonarnych I i II stopnia 
 
[Edu1]  Administrowanie i konfiguracja baz 

 danych 
 J. Koszela, R. Waszkowski 

 
[Edu2]  Algorytmy i struktury danych 

G. Kiryk, J. Napiórkowski, D. Pierzchała, 
Z. Tarapata, A. Walczak, K. Worwa,  
S. Wysocki 

 
[Edu3]  Algorytmy kwantowe 

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

 M. Chudy 
 
[Edu5]  Analiza obszaru badawczego 

 A. Chojnacki 
 
[Edu6]  Analiza i wizualizacja danych 

 J. Olejniczak 
 
[Edu7]  Analiza i wizualizacja danych 

 medycznych 
 J. Olejniczak 

 
[Edu8]  Analiza strukturalna systemów  

 informatycznych 
 S. Rozmus 

 
[Edu9]  Aplikacje internetowe 

 M. Chmielewski, T. Derski, M. Kukiełka 
 
[Edu10]  Badania operacyjne  

 i teoria optymalizacji 
 A. Ameljańczyk, R. Hoffmann,  
 G. Konopacki 

 
[Edu11]  Badania operacyjne w bezpieczeństwie 

 P. Durbajło, R. Hoffmann 
 
[Edu12]  Bazy danych 

 M. Kiedrowicz, J. Koszela, A. Kowalski, 
 J. Napiórkowski 

 
[Edu13]  Bezpieczeństwo baz danych 

 S. Rozmus 
 
[Edu14]  Bezpieczeństwo i ochrona obiektów 

 G. Konopacki, J. Stanik 
 
[Edu15]  Bezpieczeństwo systemów  

 informatycznych 
 J. Stanik 

 
[Edu16]  Big data 

 M. Mazurek, K. Mierzejewski 
 

[Edu17]  Biznesowe, zawodowe i społeczne 
 problemy informatyki 
 B. Szafrański 

 
[Edu18]  Bussines modelling in UML 

 R. Waszkowski 
 
[Edu19]  E-biznes i e-commerce 

 B. Szafrański 
 
[Edu20]  Efektywność systemów informatycznych 

 R. Antkiewicz 
 
[Edu21]  Hurtownie danych 

 A. Kowalski, M. Mazurek, S. Rozmus 
 

[Edu22]  Informatyczne aspekty zarządzania 
 efektywnością organizacji 
 R. Hoffmann, T. Protasowicki 

 
[Edu23]  Informatyczne podstawy projektowania  

 i wdrażania strategii organizacji 
 J. Olejniczak 

 
[Edu24]  Informatyczne systemy agregacji  

i analizy danych 
 M. Mazurek, J. Wiśniewska 

 
[Edu25]  Informatyczne wspomaganie 

 zarządzania kadrami 
 M. Kiedrowicz, B. Szafrański 

 
[Edu26]  Informatyka 

 A. Kowalski, W. Stecz 
 
[Edu27]  Informatyka w procesach biznesowych 

 R. Waszkowski 
 
[Edu28]  Informatyka w systemach 

 bezpieczeństwa 
 R. Hoffmann 

 
[Edu29]  Integracja i interoperacyjność  

 w informatycznych systemach  
 medycznych 
 P. Bączyk, G. Bliźniuk 

 
[Edu30]  Inżynieria oprogramowania 

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

 
[Edu31]  Inżynieria systemów informatycznych 

 G. Bliźniuk 
 
[Edu32]  Języki formalne i kompilatory 

 J. Koszela, K. Mierzejewski 
 
[Edu33]  Języki i techniki programowania 

 P. Adamczyk, T. Derski, P. Kosiuczenko 
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[Edu34]  Komputerowe wsparcie wytwarzania  
 oprogramowania 
 M. Dyk, T. Gumowski, W. Kulas 

 
[Edu35]  Matematyka dyskretna  

 A. Chojnacki 
 
[Edu36]  Metody analizy i oceny zagrożeń 

 bezpieczeństwa 
 R. Antkiewicz 

 
[Edu37]  Metody eksploracji danych 

 M. Mazurek, P. Stąpor 
 
[Edu38]  Metody eksploracji danych medycznych 

 M. Mazurek, K. Mierzejewski, P. Stąpor 
 
[Edu39]  Metody i narzędzia informatycznego 

 wspomagania decyzji 
 A. Najgebauer 

 
[Edu40]  Metody i narzędzia wspomagania  

 decyzji i prognozowania 
 A. Najgebauer 

 
[Edu41]  Metody i narzędzia wspomagania 

 dowodzenia i szkolenia 
 R. Antkiewicz, M. Chmielewski,  
 J. Koszela, D. Pierzchała, J. Rulka,  
 Z. Tarapata 

 
[Edu42]  Metody i systemy wspomagania decyzji  

 A. Najgebauer 
 
[Edu43]  Metody i systemy wspomagania decyzji  

 medycznych 
 M. Mazurek, K. Mierzejewski 

 
[Edu44]  Metody i techniki symulacji  

 komputerowej  
 M. Dyk, D. Pierzchała 

 
[Edu45]  Metody projektowania i wdrażania SI  

 J. Stanik 
 
[Edu46]  Metodyki obiektowe 

 W. Kulas 
 
[Edu47]  Metodyki wytwarzania SI 

 T. Gumowski, W. Kulas, S. Rozmus 
 
[Edu48]  Metody numeryczne 

 P. Marciniak 
 
[Edu49]  Metody projektowania i wdrażania SI  

 w medycynie 
 T. Gzik 

 
[Edu50]  Modelowanie i analiza sieci złożonych 

 R. Kasprzyk, Z. Tarapata 
 
[Edu51]  Modelowanie i implementacja procesów 

 biznesowych 
 R. Waszkowski 

[Edu52]  Modelowanie matematyczne 
 A. Chojnacki, M. Kapałka, Z. Tarapata 

 
[Edu53]  Niezawodność i bezpieczeństwo 

 systemów informatycznych 
 M. Kapałka, T. Nowicki 

 
[Edu54]  Niezawodność i wydajność systemów  

 informatycznych 
 R. Antkiewicz, T. Nowicki 

 
[Edu55]  Niezawodność oprogramowania  

 K. Worwa 
 
[Edu56]  Niezawodność systemów  

 komputerowych 
 T. Nowicki, A. Woźniak 

 
[Edu57]  Obliczenia równoległe i rozproszone 

 K. Banach, R. Kasprzyk,  
 K. Mierzejewski, P. Stąpor, Z. Tarapata 

 
[Edu58]  Organizacja hurtowni danych 

 S. Rozmus 
 
[Edu59]  Podstawy badań operacyjnych 

 G. Konopacki, J. Wiśniewska 
 
[Edu60]  Podstawy informatycznych systemów 

 zarządzania 
 R. Hoffmann, T. Protasowicki 

 
[Edu61]  Podstawy informatycznych systemów 

 zarządzania w medycynie 
 R. Hoffmann, T. Protasowicki 

 
[Edu62]  Podstawy informatyki 

 I. Skórska 
 
[Edu63]  Podstawy informatyki z elementami 

 sieci informatycznej 
 I. Skórska 

 
[Edu64]  Podstawy metodyk obiektowych 

 T. Gzik, W. Kulas 
 
[Edu65]  Podstawy optymalizacji 

 M. Chudy, G. Konopacki,  
 P. Moszczyński  

 
[Edu66]  Podstawy symulacji  

 P. Czuba, A. Najgebauer, D. Pierzchała, 
 J. Rulka 

 
[Edu67]  Prognozowanie i symulacja sytuacji 

 kryzysowych 
 R. Antkiewicz, M. Mazurek 

 
[Edu68]  Programowanie obiektowe 

 T. Derski, M. Dyk, P. Moszczyński,  
 J. Rulka, A. Walczak, 
 K. Worwa 
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[Edu69]  Programowanie współbieżne 
 M. Kukiełka, M. Paź, J. Rulka, P. Stąpor 

 
[Edu70]  Programowanie zdarzeniowe 

  M. Chmielewski, P. Pieczonka 
 
[Edu71]  Projektowanie bezpiecznych systemów 

 J. Stanik 
 
[Edu72]  Projektowanie i prowadzenie stron www 

 M. Kapałka, P. Moszczyński 
 
[Edu73]  Projektowanie i wytwarzanie serwisów 

 www 
 M. Kapałka 

 
[Edu74]  Projekt zespołowy 

 T. Gumowski, W. Kulas, S. Rozmus,  
 P. Stąpor 

 
[Edu75]  Seminarium dyplomowe 

 W. Barcikowski, G. Bliźniuk, 
 M. Chmielewski, M. Chudy,  
 R. Hoffmann, R. Kasprzyk,  
 M. Kiedrowicz, G. Konopacki,  
 P. Kosiuczenko, J. Koszela,  
 P. Marciniak, M. Mazurek, T. Nowicki, 
 D. Pierzchała, S. Rozmus, I. Skórska, 
 J. Stanik, B. Szafrański, Z. Tarapata,  
 A. Walczak, R. Wantoch-Rekowski,  
 R. Waszkowski, J. Wiśniewska,  
 K. Worwa 

 
[Edu76]  Seminarium przeddyplomowe 

 W. Barcikowski 
 
[Edu77]  Sieci neuronowe 

 R. Wantoch-Rekowski 
 
[Edu78]  Standaryzacja i modelowanie danych 

G. Bliźniuk 
 
[Edu80]  Stochastyczne modele eksploatacji SK 

 M. Kapałka, T. Nowicki 
 
[Edu81]  System wspomagania relacji z klientem 

 CRM 
 R. Hoffmann 

 
[Edu82]  Systemy baz danych 

 J. Koszela, J. Napiórkowski,  
 B. Szafrański, R. Waszkowski 

 
[Edu83]  Systemy eksperckie 

 J. Olejniczak, R. Wantoch-Rekowski 
 
[Edu84]  Systemy MRP i ERP 

 R. Hoffmann, T. Protasowicki 
 
[Edu85]  Systemy pracy grupowej 

 T. Gzik, J. Koszela 
 

[Edu86]  Systemy wspomagania relacji  
 z klientami CRM 
 T. Protasowicki 

 
[Edu87]  Systemy zobrazowania i modelowanie 

geometryczne 
 A. Walczak 

 
[Edu88]   Sztuczna inteligencja 

  M. Chmielewski, A. Najgebauer,  
  P. Stąpor  

 
[Edu89]   Techniki algorytmiczne 

  K. Mierzejewski, P. Stąpor, Z. Tarapata 
 
[Edu90]   Technologia informacyjna 

  I. Skórska 
 
[Edu91]   Technologie internetowe i mobilne 

  M. Chmielewski, T. Derski, M. Kukiełka 
 
[Edu92]   Technologie symulacji wirtualnej  

  w doskonaleniu umiejętności 
  planowania, organizowania  
  i prowadzenia 
  R. Wantoch-Rekowski 

 
[Edu93]   Technologie symulacji wirtualnej  

  w szkoleniu załóg wozów bojowych 
  R. Wantoch-Rekowski 

 
[Edu94]   Technologie teleinformatyczne  

  w zarządzaniu kadrami 
  M. Kiedrowicz, B. Szafrański 

 
[Edu95]   Teoretyczne podstawy informatyki 

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

 
[Edu96]  Teoria gier 

 A. Ameljańczyk, K. Mierzejewski 
 
[Edu97]  Teoria grafów i sieci 

  P. Czuba, R. Kasprzyk,  
  K. Mierzejewski, W. Stecz, Z. Tarapata 

 
[Edu98]  Transakcyjne systemy informatyczne 

 S. Rozmus 
 
[Edu99]  Web 2.0 w zarządzaniu 

  K. Banach 
 
[Edu100] Wdrażanie metodyk obiektowych 

   W. Kulas 
 
[Edu101] Wielokryterialne metody oceny  

   i optymalizacji 
   A. Ameljańczyk, J. Rulka 

 
[Edu102] Wprowadzenie do programowania 

   P. Adamczyk, P. Bączyk, K. Banach, 
   G. Bliźniuk, T. Gutowski, R. Kasprzyk, 
   G. Kiryk, M. Paź, P. Pieczonka,  
   D. Pierzchała, P. Stąpor, S. Wysocki 
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[Edu103] Wstęp do baz danych 
 R. Waszkowski 

 
[Edu104] Wybrane problemy informatyzacji 

państwa 
B. Szafrański 

 
[Edu105] Wybrane zagadnienia badań 

operacyjnych 
Z. Tarapata 

 
[Edu106] Zarządzanie bezpieczeństwem 

 aglomeracji 
 J. Stanik 

 
[Edu107] Zarządzanie bezpieczeństwem 

 informacji 
 J. Stanik 

 
[Edu108] Zarządzanie projektami 

 J. Stanik 
 
[Edu109] Zarządzanie projektami w praktyce 

 M. Chmielewski  
 
[Edu110] Zaawansowane metody eksploracji 

danych 
R. Antkiewicz, M. Mazurek,  
Z. Tarapata 

 
[Edu111] Zaawansowane technologie usługowe 

i mobilne 
M. Chmielewski 

 
3.2. Przedmioty prowadzone w ramach 
studiów doktoranckich 
 
[Edu112] Modelowanie matematyczne III 

A. Chojnacki 
 
[Edu113] Optymalizacja III 

M. Chudy 
 
[Edu114] Seminaria doktoranckie 

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

 
[Edu115] Sieci neuronowe i logika rozmyta III 

A. Walczak 
 
[Edu116] Symulacja komputerowa III 

A. Najgebauer 
 
[Edu117] Systemy baz danych III 

B. Szafrański 
 
[Edu118] Systemy wspomagania decyzji III 

A. Najgebauer 
 
[Edu119] Teoria grafów i sieci III 

Z. Tarapata 
 

[Edu120] Złożone struktury danych III 
K. Worwa 

 
3.3. Przedmioty prowadzone w ramach 
kursów specjalistycznych dla MON 
 
[Edu121] Kurs szkolenia załóg wozów bojowych 

z wykorzystaniem symulacji wirtualnej 
R. Wantoch-Rekowski 
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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 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. 
 
[Pro2] 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. 
 
[Pro3] 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. 
 
[Pro4] Praca badawcza nr RMN 815/2016 

 pt. Metoda wnioskowania aplikowania  
w mobilnych narzędziach monitoringu 
medycznego 

 
Kierownik pracy – D. Bugajewski (doktorant) 

Główny wykonawca – M. Chmielewski. 
 
Okres realizacji: 1.06.2016−31.12.2018. 
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Głównym celem pracy jest budowa metody 
analitycznej, która pozwoliłaby na wnioskowanie  
(w językach logiki) na bazie danych 
pozyskanych w ramach monitoringu medycz-
nego. 
 
[Pro5] 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). 
 
[Pro6] 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 
przeznaczonych dla mobilnych narzędzi 
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.  
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.  
 
[Pro7] 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. 
 
[Pro8] 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, lecz także 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 będzie analiza niektórych 
zaawan-sowanych technik w dziedzinie 
przetwarzania języków naturalnych. Kombinacja 
tych technik  
z wykorzystaniem baz wiedzy dostarcza nam 
nowy sposób klasteryzacji wyników 
wyszukiwania. 
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[Pro9] Praca badawcza nr RMN 962/2018 
 pt. Modelowanie, symulacja i analiza 
problemu alokacji w pewnym procesie 
decyzyjnym 

 
Kierownik pracy – Ł. Matuszelański (doktorant) 

 
Okres realizacji: 10.09.2018−31.12.2018. 

 
W pracy zostanie przedstawiony model 
matematyczny problemu alokacji w pewnym 
procesie decyzyjnym rozmieszczenia sprzętu 
przeciwpożarowego na wozach bojowych straży 
pożarnej. Model ten pozwala na sformułowanie 
zadania optymalizacji wielokryterialnej 
rozmieszczenia sprzętu na wozie straży 
pożarnej. Wektorowa funkcja kryterium dla 
problemu jest ekwiwalentem deterministycznym 
charakterystyk opisujących wysiłek załogi 
pojazdu straży pożarnej. Otrzymane rozwiązania 
Pareto-optymalne będą poddawane weryfikacji 
przy użyciu zaawansowanej symulacji 
komputerowej. Użycie symulacji komputerowej 
pozwoli na uwzględnienie wielu dodatkowych i 
ważnych aspektów pracy załogi pojazdu straży 
pożarnej w trakcie początkowego etapu akcji 
przeciwpożarowej. Zbudowany w tym celu 
symulator wirtualnej rzeczywistości pozwoli na 
wykonanie odpowiednio licznych eks-
perymentów symulacyjnych, w ramach, których 
każde badane rozwiązanie zadania optymalizacji 
będzie weryfikowane w warunkach symulacyj-
nych, szczegółowo odwzorowanych na 
podstawie danych rzeczywistych. Preferowanym 
środowiskiem do wykonania dedykowanego 
symulatora będzie system VBS3 – 
kompleksowe, wielomodułowe, programowalne  
i konfigurowalne środowisko wysokorozdzielczej 
symulacji wirtualnej. 
 
[Pro10] Praca badawcza nr RMN 963/2018 

 pt. Modelowanie i prognozowanie 
rozwoju sieci złożonych 

 
Kierownik pracy – P. Stąpor 

 
Okres realizacji: 10.09.2018−31.12.2018. 

 
Celem prowadzonych badań jest opracowanie 
metody wykorzystującej semantykę, analizę 
strukturalną oraz mechanizm regresji w celu 
uzyskania prognozy powstawania połączeń  
w sieciach społecznościowych. Przedmiotem 
analizy jest nawiązywanie współpracy między 
pracownikami naukowymi rozumianej jako 
powstanie wspólnej publikacji (oczywiście 
istnieje możliwość uogólnienia rozwiązania). 
Proponowana metoda wykorzystuje regresję 
logistyczną na parametrach strukturalnych sieci 
w celu znalezienia tzw. funkcji struktury dla 
każdego z okresów czasowych 1,…T, tj. funkcji 
odzwierciedlającej prawdopodobieństwo ist-
nienia połączenia w zależności od wartości 
wybranego parametru strukturalnego. Na zbiorze 
uzyskanych funkcji można wykonać regresję ich 

współczynników, co pozwala na wyznaczenie 
prognozy funkcji struktury dla T+1. 
Prognozowane parametry strukturalne sieci dla 
czasu T+1 w połączeniu ze wspomnianą funkcją 
umożliwiają lepszą prognozę połączeń lepszą, 
niż w przypadku użycia modelu (funkcji 
struktury) z ostatniej chwili – T. Badania 
uwzględniają też modelowanie intensywności 
współpracy między autorami. W ramach projektu 
powstaje również dedykowane środowisko 
pozwalające na przeprowadzanie eks-
perymentów na sieciach. 
 
[Pro11] Praca badawcza nr RMN 964/2018 

 pt. Standaryzacja modelu danych oraz 
digitalizacja deklaracji finansowych  
i majątkowych 

 
Kierownik pracy – R. Woźniak (doktorant) 

 
Okres realizacji: 10.09.2018−31.12.2018. 

 
Celem pracy badawczej jest opracowanie 
modelu danych zeznań finansowych oraz 
wstępne przetwarzanie informacji polegające na 
digitalizacji i gromadzeniu danych. 
 
[Pro12] Praca badawcza nr RMN 969/2018 

 pt. Analiza semantyczna  
w zastosowaniu do akwizycji danych  
w analizatorze bezpieczeństwa 
infrastruktur technicznych 

 
 Kierownik pracy – M. Paciorkowska 
 (doktorantka) 

 
Okres realizacji: 10.09.2018−31.12.2018. 

 
Celem naukowym pracy jest opracowanie 
metody i narzędzia, które na podstawie 
zebranych od użytkownika informacji będą 
umożliwiać ilościową analizę oraz porównanie ze 
sobą modeli ontologicznych. Metoda będzie 
wykorzystywać analizę strukturalną modeli 
ontologicznych oraz wybrane miary 
podobieństwa leksykalnego. 
 
[Pro12] Praca badawcza nr RMN 971/2018 

 pt. Systemy inteligentnej fuzji danych  
w diagnostyce medycznej 

 
Kierownik pracy – M. Nowotarski (doktorant) 

 
Okres realizacji: 10.09.2018−31.12.2018. 

 
Celem pracy jest opracowanie specjalistycz-
nego oprogramowania, które na podstawie 
danych otrzymanych z wybranych sensorów 
inercjalnych i biomedycznych będzie umoż-
liwiało przeprowadzenie diagnostyki choroby 
Parkinsona. W ramach RMN zostanie 
opracowany prototyp oprogramowania 
służącego monitorowaniu i diagnozie choroby 
Parkinsona. 
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[Pro13] Praca badawcza nr RMN 979/2018 
 pt. Metody komputerowego 
wspomagania procesu detekcji zagrożeń 
epidemiologicznych 

 
Kierownik pracy – P. Jakubowski (doktorant) 

 
Okres realizacji: 10.09.2018−31.12.2018. 

 
Celem naukowym pracy jest opracowanie 
metody wspomagającej detekcję zagrożeń 
epidemiologicznych. Zastosowana metoda 
zawiera aparat matematyczny związany  
z zagadnieniami optymalizacji wielokryterialnej 
oraz kombinatorycznej. 
 
[Pro14] Praca badawcza nr RMN 981/2018 

 pt. Modele rozpoznawania wzorców 
strukturalnych na potrzeby analizy 
operacji informacyjnych 

 
Kierownik pracy – P. Szczepańczyk (doktorant) 

 
Okres realizacji: 10.09.2018−31.12.2018. 

 
Celem naukowym pracy jest opracowanie 
modelu lub modeli rozpoznawania wzorców 
strukturalnych na potrzeby analiz operacji 
informacyjnych (ang. information operations – 
INFOOPS). Wzrost znaczenia cyberprzestrzeni 
w ramach prowadzenia działań informacyjnych 
wymaga skonstruowania modeli i metod ich 
analizy oraz przeciwdziałania. W pracy 
szczególny nacisk zostanie położony na 
modelowanie operacji informacyjnych 
prowadzonych w mediach społecznościowych 
oraz blogosferze. 
 
 
4.1.2. Projekty i prace badawcze w trakcie 
realizacji 
 
[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 
 Infoscan S.A. 
 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP 

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

Okres realizacji: 1.05.2017−30.04.2020. 

Głównym celem projektu jest zbudowanie 
innowacyjnego systemu opieki poszpitalnej dla 
pacjentów po incydencie kardiologicznym. 
System wykorzystuje nową technologię 
diagnozowania pacjenta opartą na pomiarach 
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 PBU 208/2018 

 pt. Diet by Med 
 

Kierownik projektu – R. Waszkowski 
 
Okres realizacji: 1.03.2018−31.05.2019. 

 
Głównym celem projektu jest: zaprojektowanie  
i budowa interaktywnego systemu 
wspomagania, certyfikacji i autoryzacji 
medycznej gabinetów dietetycznych, opartego 
na zasadach „EBD” (ang. Evidence Based 
Medicine) z wykorzystaniem autorskiej metody 
żywienia opracowanej przez stronę 
zamawiającą. 
 
[Pro17]  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: 30.05.2017−31.03.2019. 
 
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 
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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). 
 
[Pro18] Projekt nr DOB-BIO9/12/01/2018 

pt. Opracowanie bazy danych oraz 
narzędzia do semantycznego 
poszukiwania informacji i zarządzania 
wiedzą w obszarze zaginięć  
i poszukiwania osób 

 
Projekt konkursowy NCBiR z zakresu 
bezpieczeństwa i obronności realizowany  
w ramach konsorcjum naukowo-przemysłowego 
w składzie: 
 Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (lider) 
 Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział 

Cybernetyki. Przedstawiciele Wydziału 
Cybernetyki WAT: 
Z. Tarapata (Komitet Sterujący projektu),  
R. Antkiewicz (kierownik zadań badawczych).  

 Transition Technologies S.A. 
 

Okres realizacji: 10.12.2018−9.12.2020. 
 
Celem projektu jest przygotowanie bazy danych 
oraz stworzenie narzędzia do semantycznego 
poszukiwania informacji i zarządzania wiedzą  
w obszarze zaginięć i poszukiwania osób,  
a także wyposażenie Policji w zaawansowane 
technologicznie narzędzie do semantycznego 
poszukiwania informacji na temat standardów, 
zasad, dobrych praktyk, konkretnych wzorców 
zachowań w obszarze poszukiwań osób 
zaginionych. W ramach realizacji projektu do 
najważniejszych zadań Wydziału Cybernetyki 
WAT należy budowa mechanizmów (czyli modeli 
i algorytmów) semantycznego wyszukiwania 
informacji pochodzących z różnych źródeł na 
potrzeby wsparcia poszukiwania osób 
zaginionych. 
 
[Pro19] Praca badawcza nr PBS 871 

Systemy informatyczne na potrzeby 
bezpieczeństwa państwa oraz 
gospodarki narodowej: analiza, 
modelowanie, projektowanie, integracja 

 

Wykonawcami pracy są: Z. Tarapata (kierownik), 
R. Antkiewicz, T. Nowicki (główni wykonawcy). 

 
Okres realizacji: 2.01.2018−31.12.2019. 

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

decyzyjnych na potrzeby bezpieczeństwa 
państwa (w tym cyberbezpieczeństwa)  
i gospodarki narodowej; 

• Algorytmizacja procesów na potrzeby 
bezpieczeństwa państwa (w tym cyber-
bezpieczeństwa) i gospodarki narodowej; 

• Kalibracja i weryfikacja modeli i algorytmów 
na potrzeby bezpieczeństwa państwa  
i gospodarki narodowej; 

• Opracowanie elementów metodyki 
konstruowania informatycznych systemów 
wspomagania decyzji oraz szkolenia na 
potrzeby bezpieczeństwa państwa  
i gospodarki narodowej; 

• Opracowanie elementów metodyki 
integrowania informatycznych systemów 
wspomagania decyzji oraz szkolenia na 
potrzeby bezpieczeństwa państwa  
i gospodarki narodowej; 

• Opracowanie miar i metod badania 
efektywności systemów na potrzeby 
bezpieczeństwa państwa i gospodarki 
narodowej; 

• Opracowanie miar i metod badania 
niezawodności systemów na potrzeby 
bezpieczeństwa państwa i gospodarki 
narodowej. 

 
[Pro20] 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: 3.07.2017−31.12.2019. 

 
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, 
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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 
algorytmów. Planuje się wielokrotne testy 
obciążeniowe algorytmów dla zadań 
przemieszczania nad rozległymi obszarami 
terenowymi. 
 
[Pro21] Praca badawcza nr RMN 966/2018 

pt. Modelowanie, symulacja i analiza 
operacji informacyjnych 

 
Kierownik pracy – K. Banach 

 
Okres realizacji: 10.09.2018−31.12.2019. 

 
 
4.1.3. Udział pracowników w projektach 
zewnętrznych 

 
[Pro22] Projekt nr PBR 366/2015 

 pt. Budowa pojazdów pożarniczych  
z zachowaniem ergonomii użytkownika 

 
Do realizacji projektu zostało powołane konsor-
cjum 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: 22.12.2015−31.01.2019. 

 
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 
dla wybranych scenariuszy działania w akcji 
pożarniczej. 

 
 
4.2. Szczególne osiągnięcia 

 
1. Platynowy medal i nagroda Grand Prix 

na XII Międzynarodowej Warszawskiej 
Wystawie Wynalazków IWIS 2018,  
15–17 października 2018 r. 

 

 
 
Nagrodzony projekt: NERVE. 
 
Projekt NERVE (Neurological Environment 
for Recognition and Verification of Epilepsy) 
– biomedyczny system nadzoru epilepsji  
i oceny efektywności leczenia dzieci chorych 
na epilepsję.  
NERVE jest systemem mobilnym nadzoru  
i wsparcia leczenia epilepsji u dzieci, dostar-
czającym funkcje monitorowania napadów 
padaczki, diagnostyki i monitorowania 
schorzenia oraz oceny skuteczności terapii 
lekowych. Produkt oferuje ciągłą ochronę 
dziecka przez monitoring ewentualnych 
napadów epilepsji na urządzeniach rodziców  
z wykorzystaniem technologii bez-
przewodowych. System bardzo szczegółowo 
rejestruje i raportuje charakterystyki przebiegu 
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napadu oraz umożliwia ankietowe opisanie 
charakterystyk napadu przez opiekunów, 
uzupełniając symptomatologię. Zbudowane 
mechanizmy analizy sygnałów sensorycznych  
i algorytmy decyzyjne oceniają na podstawie 
uzyskanych danych diagnostycznych i sym-
ptomatologicznych intensywność oraz typ 
napadu, wspomagając lekarza w analizie i final-
nej diagnostyce. Zawarte w systemie 
mechanizmy pozwalają oceniać skuteczność 
prowadzonej terapii farmakologicznej, uwzględ-
niając również zbiór czynników epigennych 
(samopoczucie, dieta, zmiany środowiska), co 
jest szczególnie trudne w monitoringu dzieci.  
W konsekwencji NERVE jest idealnym 
narzędziem wspierającym rodziców i opiekunów 
w nadzorze i leczeniu dzieci cierpiących na 
epilepsję oraz lekarzy w poprawnej diagnozie  
i doborze efektywnej mono- lub politerapii. 

System składa się z trzech innowacyjnych 
komponentów: niskoemisyjnego i bezpiecznego 
multisensora, wykrywającego napady u dzieci, 
wszechstronnej aplikacji rodzica, świadczącej 
usługi alarmowania o napadach, monitorowania 
stanu dziecka oraz zarządzania terapią 
farmakologiczną. Aplikacja mobilna zapewnia 
dodatkowo usługi rejestracji wideo napadu oraz 
opisu jego charakterystyk, co jest kluczowym 
elementem poprawnej diagnostyki i doboru 
leczenia. Trzeci komponent to centralna baza 
wiedzy odpowiedzialna za przechowywanie 
danych pacjentów oraz aplikowanie algorytmów 
uczących w zakresie wsparcia diagnostyki, jak 
również oceny efektywności leczenia epilepsji. 
Na potrzeby NERVE zbudowany został 
mechanizm analityczny, procesujący symptomy 
napadów, ich intensywność oraz momenty 
występowania w kontekście charakterystyk 
środowiska i stanu samopoczucia dziecka.  
 
Autorzy projektu: Mariusz Chmielewski (opiekun 
naukowy), Sylwia Sławińska, Filip Głowacki  
i Piotr Witowski. 
 
 
2. Złoty medal na Międzynarodowej 

Wystawie SIIF 2018, Seul, 6–9 grudnia 
2018 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 
używaną do pomiaru napięcia wybranych partii 
mięśniowych, monitoringu serca, przewodnictwa 
skóry i monitorowania temperatury, 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 medycznych. 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, infek-
cji, epilepsji i napadów drgawkowych. 
 

 
 
Autorzy projektu: Mariusz Chmielewski (opiekun 

naukowy), Magdalena Lebiedziewicz, 
Paweł Pieczonka, Bartosz Miłosz, Michał 
Olek, Sylwia Sławińska, Piotr Witowski. 
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3. Złoty medal na Międzynarodowej 
Wystawie SIIF 2018, Seul, 6–9 grudnia 
2018 r. 

 
Nagrodzony projekt: NERVE 
Autorzy projektu: Mariusz Chmielewski (opiekun 
naukowy), Sylwia Sławińska, Filip Głowacki  
i Piotr Witowski. 
 
 
4. Srebrny medal na Międzynarodowej 

Wystawie SIIF 2018, Seul, 6–9 grudnia 
2018 r. 

 
Nagrodzony projekt: Laboratorium szkoleniowo- 
-symulacyjne i wirtualny system doskonalenia 
taktyki ochrony granicy państwowej oraz kontroli 
ruchu granicznego – wynik projektu PBR 
476/2013 pt. „Wirtualny system doskonalenia 
taktyki ochrony granicy państwowej oraz kontroli 
ruchu granicznego”. 
 
Autorzy projektu:  
zespół z Wojskowej Akademii Technicznej  
w składzie: Mariusz Chmielewski (kierownik 
projektu), Ryszard Antkiewicz, Michał Dyk,  
Rafał Kasprzyk, Jarosław Koszela, Wojciech 
Kulas, Andrzej Najgebauer, Dariusz Pierzchała,  
Jarosław Rulka, Zbigniew Tarapata, Roman 
Wantoch-Rekowski przy współpracy z Akademią 
Sztuki Wojennej i Mlabs Sp. z o.o. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Brązowy medal na Międzynarodowej 
Wystawie SIIF 2018, Seul, 6–9 grudnia 
2018 r. 

 
Nagrodzony projekt: Usługi analityczne  
i wspomagania decyzji w dziedzinie zagrożeń 
czynnikami masowego rażenia systemu  
WAZkA – wynik projektu PBR 362/2015  
pt. „Integracja i wsparcie procesów zarządzania 
informacją i optymalizacji decyzji systemu 
ostrzegania i alarmowania”. 
 
Głównym celem projektu PBR było opracowanie  
i wykonanie na potrzeby podmiotów 
wchodzących w skład Krajowego Systemu 
Wykrywania Skażeń i Alarmowania wysoko za-
awansowanego narzędzia teleinformatycznego 
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. 
 
Autorzy projektu:  
Zbigniew Tarapata (kierownik projektu), Michał 
Dyk, Rafał Kasprzyk, Wojciech Kulas, Dariusz 
Pierzchała, Ryszard Antkiewicz, Mariusz 
Chmielewski, Krzysztof Chlebicki, Andrzej 
Najgebauer, Jaroław Rulka, Krzysztof 
Mierzejewski. 
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6. I miejsce w krajowych finałach międzynarodowego konkursu Imagine Cup 2018 w kategorii 
Artificial Intelligence, Warszawa, 12 kwietnia 2018 r. 
 
Nagrodzony projekt konkursowy: NERVE 
 
Autorami nagrodzonego projektu jest zespół Hacks for Snacks w składzie: Sylwia Sławińska, Filip 
Głowacki, Piotr Witowski, Mariusz Chmielewski (mentor zespołu). 

 

 
 

Na zdjęciu zespół podczas odbierania nagrody w konkursie Imagine Cup 2018 
 
 
7. II miejsce w krajowych finałach międzynarodowego konkursu Imagine Cup 2018  

w kategorii Joined Reality, Warszawa, 12 kwietnia 2018 r. 
 

Nagrodzony projekt konkursowy: HealthPoint (aplikacja wspomagająca prowadzenie akcji 
ratunkowej przez ratownika medycznego z jednoczesnym monitoringiem parametrów życiowych 
pacjenta i czasu prowadzonej akcji. Aplikacja dodatkowo umożliwia stałe połączenie ze szpitalem 
do którego poszkodowany zostanie zawieziony, w celu przygotowania się szpitala na przyjęcie 
poszkodowanego i udzielenie mu jak najlepszej pomocy). 
 

Autorami projektu jest zespół Code HussAR w składzie: Gabriela Zielińska, Patryk Ostrowski, 
Michał Pilichowski, Mariusz Chmielewski (mentor zespołu). 
 

8. I miejsce w konkursie programistycznym dla studentów Microsoft Imagine Hack, 
Warszawa, 13 grudnia 2018 r. 
 

Nagrodzony projekt medyczny z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości 
 

Autorami projektu jest zespół Code HussAR w składzie: Gabriela Zielińska, Patryk Ostrowski, 
Michał Pilichowski, Mariusz Chmielewski (mentor zespołu). 

 
9. I miejsce i nagroda w konkursie TIDE Hackathon w konkurencji Coding Challenge, 

Czarnogóra, 19–23 marca 2018 r. oraz zwycięstwo w 31 TIDE Sprint, Genua, Włochy, 9–13 
kwietnia 2018 r. 

 

Nagrodzony projekt: specjalizowana aplikacja SAME (Situation Awareness Mobile Environment). 
Zadaniem konkursowym było rozszerzenie istniejącego prototypu aplikacji mobilnej 
zapewniającej współpracę z usługami dostarczonymi przez organizatorów, m.in. systemami 
wspomagania dowodzenia (C4ISR), serwerami mapowymi (WMS), usługami komunikacyjnymi 
(JChat), źródłami danych o wojskach sprzymierzonych (FFI, NVG) oraz usługą umożliwiającą 
pozyskanie symboli znaków taktycznych zgodnych ze standardem APP-6A. 
Zespół ARMED opracował ciekawe rozszerzenia swojego oprogramowania, wykorzystujące 
dostarczone mechanizmy narzędzi Smart City. Zintegrował je jako źródła informacji sensorycznej, 
wprowadzając tym samym kilka innowacyjnych pomysłów wykorzystania rozszerzonej 
rzeczywistości do orientowania taktycznego i topograficznego pojedynczego żołnierza. Aplikacja 
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integruje usługi infrastruktury IoT (Internet rzeczy), pozyskując dane z sieci sensorycznych, oraz 
komunikację z bezzałogowymi statkami powietrznymi, umożliwia zdalne pozyskanie obrazu 
wideo ze statku powietrznego, a także strumieniowanie transmisji wideo pomiędzy użytkownikami 
aplikacji w ramach lokalnej sieci (RTSP). 
TIDE Sprint to forum dla dowódców, wywiadu oraz kadry informatycznej, naukowców nadzoru  
i rozpoznania, inżynierów, menedżerów i operatorów z rządów krajowych, wojska, przemysłu  
i środowiska akademickiego do współpracy, wymiany pomysłów i innowacji w celu osiągnięcia 
wspólnych rozwiązań dla wielu najbardziej naglących wyzwań w zakresie interoperacyjności 
stojących przed NATO. 
 

Autorami projektu jest zespół ARMED w składzie: Marcin Kukiełka, Paweł Pieczonka, Tomasz 
Gutowski, Mariusz Chmielewski (mentor zespołu). 

 

 
 

Na zdjęciu zespół ARMED 
 
10. II miejsce w 24. maratonie programowania Hackathon+, 9 grudnia 2018 r. 

Nagrodzony projekt: Vuer (projekt wspierający osoby niewidome oraz niesłyszące). 
Autorami projektu są członkowie zespołu Code HussAR – Patryk Ostrowski, Sebastian 
Szczepański oraz Julia Chodkiewicz z Koła Zainteresowań Cybernetycznych. Mentorem młodych 
naukowców jest Mariusz Chmielewski.  
 

 
 

Na zdjęciu zespół podczas odbierania nagrody w konkursie 
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11. Paweł Pieczonka (student Wydziału Cybernetyki) wśród laureatów V edycji konkursu HUAWEI 
„Seeds for the Future”. 

 
12. Zespołowa Nagroda Rektorska dla 

Mariusza Chmielewskiego i Rafała 
Kasprzyka za „znaczne osiągnięcia 
dydaktyczne w pracy ze studentami oraz 
sukcesy odnoszone na międzynarodowych 
wystawach wynalazczości”. 

 
 
 

 

13. Nagroda zespołowa „2018 Science and Technology SCIENTIFIC ACHIEVEMENT AWARDS” 
za osiągnięcia w ramach projektu MSG-136 „Modelling and Simulation as a Service”. Wśród 
nagrodzonych – Dariusz Pierzchała, polski przedstawiciel grupy roboczej NATO MSG-136.  

 
  
14. Trzy wyróżnienia Grzegorza Bliźniuka:  
      1)  medal PTI za zasługi dla rozwoju polskiej 

  informatyki, 
      2)  statuetka „Za sukces w tworzeniu 

  podstaw cyfrowej administracji publicz- 
  nej w erze internetu 2.0”, 

       3) nagroda im. Marka Cara za dokonania 
  dla rozwoju społeczeństwa infor- 
  macyjnego. 
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15. Wyróżnienie Bolesława Szafrańskiego 
statuetką 70-lecia polskiej informatyki,  
za zasługi na rzecz polskiej informatyki. 
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5. Tytuły i stopnie naukowe 
 
5.1. Doktoraty 
 
[Dr1] Janusz Dygaszewicz – Modele  

i metody w procesie konstruowania 
ram architektonicznych dla 
informatycznego wsparcia masowych 
badań ststystycznych. 

 Promotor – B. Szafrański 
 
[Dr2] Tomasz Protasowicki – Model procesu 

doskonalenia Systemu 
Bezpieczeństwa Narodowego. 

 Promotor – P. Sienkiewicz, J. Stochaj 
 
 
5.2. Prace magisterskie 
 
[Mgr1] Joanna Bednarko – Modelowanie 

zachowań obiektów w środowisku 
wirtualnym z wykorzystaniem uczenia 
maszynowego. 
Promotor – J. Koszela 

 
[Mgr2] Daniel Bocian – Metody badania 

podobieństwa grafów i sieci. 
Promotor – R. Kasprzyk 

 
[Mgr3] Filip Borucki – Zastosowanie podpisu 

elektronicznego z kwalifikowanym 
certyfikatem oraz Profilu Zaufanego 
ePUAP w zależności od poziomu 
dojrzałości usług e-administracji. 
Promotor – M. Kiedrowicz 

 
[Mgr4] Mateusz Cąkała – Algorytm 

genetyczny do rozwiązywania 
problemu optymalizacji 
rozmieszczenia. 
Promotor – T. Nowicki 

 
[Mgr5] Adrian Cichocki – Analiza oraz 

przegląd zastosowań algorytmów 
przeszukiwania heurystycznego  
w grafach. 

 Promotor – Z. Tarapata 
 
[Mgr6] Maria Czak-Żukowska – Porównanie 

własności notacji BPMN i UML  
w modelowaniu organizacji. 
Promotor – T. Nowicki 

 
[Mgr7] Przemysław Czuba – Metoda 

wyznaczania stanu agentów  
w symulacji wieloagentowej  
o zmiennej rozdzielczości. 
Promotor – D. Pierzchała 

 
[Mgr8] Alisa Dodonowa – Immersja  

w środowiskach wirtualnej  
i rozszerzonej rzeczywistości. 
Promotor – J. Koszela 

 

[Mgr9] Magdalena Duchnik – Modelowanie, 
symulacja i analiza funkcjonowania 
działu sprzedaży produktów 
bankowych w wybranym środowisku 
modelowania procesów biznesowych. 

 Promotor – T. Nowicki 
 
[Mgr10] Mateusz Frydrych – Metody i techniki 

projektowania, budowy i wdrażania 
systemu zarządzania ryzykiem. 
Promotor – J. Stanik 

 
[Mgr11] Tomasz Gutowski – Aplikacja gry 

wojennej wg wybranych systemów 
strategii i zasad gier planszowych na 
urządzenia przenośne. 
Promotor – D. Pierzchała 

 
[Mgr12] Piotr Jakubiak – Bezpieczeństwo 

danych osobowych i biometrycznych  
w paszportach RP zawierających dwie 
cechy biometryczne. 
Promotor – M. Kiedrowicz 

 
[Mgr13] Martyna Jakubowska – Zjawisko 

splątania w kwantowych protokołach 
przesyłania i kodowania informacji. 

 Promotor – J. Wiśniewska 
 
[Mgr14] Martyna Jankowicz – Charakterystyka 

porównawcza aplikacji 
wspomagających automatyzację 
testowania systemów informatycznych. 
Promotor – W. Barcikowski 

 
[Mgr15] Paweł Kaczor – Analiza i imple-

mentacja wybranych algorytmów 
wyszukiwania wzorców tekstowych. 
Promotor – M. Chudy 

 
[Mgr16] Joanna Koszela – Analiza własności 

wzorców projektowych aplikacji 
webowych. 

 Promotor – M. Kiedrowicz 
 
[Mgr17] Aleksandra Kudła – Rozproszone 

przetwarzanie w symulacji wirtualnej. 
Promotor – J. Koszela 

 
[Mgr18] Adrian Kur – Komputerowe 

wspomaganie rozwiązywania 
problemów marszrutyzacji 
floty pojazdów. 
Promotor – K. Worwa 

 
[Mgr19] Olena Kuzmenko – Metoda 

pozyskiwania i analizy danych  
z bezprzewodowych sensorów na 
potrzeby badania obciążenia 
kręgosłupa podczas wykonywania 
ruchów. 
Promotor – Z. Tarapata 
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[Mgr20] Krystian Magdziarz – Prototyp systemu 
rekomendującego dla internetowych 
platform handlowych. 
Promotor – R. Kasprzyk 

 
[Mgr21] Marcin Malinowski – Metoda analizy 

instancji procesów biznesowych. 
Promotor – J. Koszela 

 
[Mgr22] Ada Markowska – Komputerowe 

wspomaganie oceny złożoności 
czasowej programów. 

  Promotor – K. Worwa 
 
[Mgr23] Mikołaj Mocarski – Metody tworzenia 

kopii zapasowych w chmurze 
obliczeniowej. 
Promotor – S. Rozmus 
 

[Mgr24] Mikołaj Motysek – Metoda selektywnej 
detekcji obiektów w rozpoznawaniu 
obrazowym twarzy. 
Promotor – D. Pierzchała 

 
[Mgr25] Szymon Muszyński – Komputerowe 

generowanie aranżacji muzycznych  
w oparciu o metody grafowo-sieciowe. 
Promotor – Z. Tarapata 

 
[Mgr26] Adrian Niziałek – Metoda opisu oraz 

dynamicznej modyfikacji strategii  
i zasad programowych gier 
planszowych. 
Promotor – D. Pierzchała 

 
[Mgr27] Paweł Pieczonka – Rzeczywistość 

rozszerzona w informatycznych 
systemach szkoleniowych wojska. 
Promotor – J. Koszela 

 
[Mgr28] Patryk Pilarski – Ocena ryzyka 

naruszenia bezpieczeństwa systemów 
teleinformatycznych z wykorzystaniem 
teorii grafów i sieci. 
Promotor – R. Kasprzyk 

 
[Mgr29] Katarzyna Pyznarska – Modelowanie 

wybranych procesów zarządzania 
przedsiębiorstwem z wykorzystaniem 
architektury korporacyjnej. 
Promotor – B. Szafrański 

 
[Mgr30] Łukasz Rudzki – Wzorce 

architektoniczne w aplikacjach 
mobilnych. 
Promotor – R. Wantoch-Rekowski 

 
[Mgr31] Michał Rybicki – Opracowanie metody 

wykorzystywania reguł mających 
zastosowanie w projektach 
wspomagających zarządzanie 
inteligentnym budynkiem. 
Promotor – M. Kiedrowicz 

 

[Mgr32] Mateusz Sadło – Analiza porównawcza 
wybranych metod konfiguracji 
środowisk wirtualnych. 
Promotor – K. Worwa 

 
[Mgr33] Paweł Salamonik – Podsystem 

optymalizatora obiektowego języka 
zapytań MUTDOD. 
Promotor – J. Koszela 

 
[Mgr34] Emila Sosnowska – Sieci neuronowe  

w rozpoznawaniu preferencji 
zapachowych użytkownika. 
Promotor – J. Wiśniewska 

 
[Mgr35] Klaudyna Struniewicz-Pachnik – 

Zapewnianie jakości wybranej klasy 
oprogramowania w cyklu wytwórczym. 
Promotor – S. Rozmus 

 
[Mgr36] Kamil Strzedziński – Środowisko 

programowe do przechowywania  
i przetwarzania danych  
o cyberzagrożeniach. 
Promotor – R. Kasprzyk 

 
[Mgr37] Anna Szczepańska – Algorytm Shora – 

idea oraz implementacja aplikacji 
symulującej jego działanie dla liczb 
małych rozmiarów. 
Promotor – J. Wiśniewska 

 
[Mgr38] Damian Szczypior – Modelowanie, 

symulacja i analiza procesów 
przeciwdziałania w epidemii chorób 
przenoszonych drogą pokarmową  
z wykorzystaniem środowiska  
ARIS 10. 

 Promotor – T. Nowicki 
 
[Mgr39] Michał Szymanowski – Opracowanie 

modelu jakości oprogramowania 
wytwarzanego w zwinnym procesie 
produkcji. 
Promotor – J. Stanik 

 
[Mgr40] Lew Szymański – Komputerowe 

wspomaganie balansowania poziomu 
podstawowych parametrów projektu 
informatycznego. 

 Promotor – J. Stanik 
 
[Mgr41] Marcin Śmiarowski – Sztuczna 

inteligencja – przegląd dziedzin wiedzy 
wraz z przykładowym zadaniem 
rozwiązywanym różnymi metodami. 
Promotor – J. Wiśniewska 

 
[Mgr42] Mateusz Śledź – Opracowanie 

koncepcji wykorzystania technologii 
RFID do identyfikacji danych  
w systemach medycznych. 

 Promotor – M. Kiedrowicz 
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[Mgr43] Jarosław Wnuk – Analiza 
porównawcza praktycznej przydatności 
wybranych metod analizy ryzyka 
zasobów informatycznych. 
Promotor – J. Stanik 

 
[Mgr44] Joanna Zaborowska – Integracja 

systemów informatycznych 
wspomagających funkcjonowanie 
instytucji akademickiej. 
Promotor – J. Koszela 

 
5.3. Prace inżynierskie 
 
[Inż1] Krystian Ambicki – Aplikacja 

internetowa wspomagająca pracę biura 
bukmacherskiego. 

 Promotor – G. Bliźniuk 
 
[Inż2] Krzysztof Babis – Projekt i imple-

mentacja aplikacji mobilnej do 
zarządzania biblioteką zdjęć. 
Promotor – R. Kasprzyk 

 
[Inż3] Jakub Badysiak – Metody i techniki 

zabezpieczania systemu 
teleinformatycznego. 
Promotor – J. Stanik 

 
[Inż4] Kamil Barański – Projekt aplikacji 

wspomagającej proces zarządzania 
danymi wrażliwymi wybranego 
przedsiębiorstwa. 
Promotor – J. Stanik 

 
[Inż5] Jacek Basiak – Projekt i implementacja 

aplikacji wspomagającej prowadzenie 
inwentaryzacji aktywów organizacji  
na potrzeby bezpieczeństwa 
informacyjnego. 
Promotor – J. Stanik 

 
[inż6] Joanna (Boratyn) Godlewska – Projekt 

i implementacja internetowego 
systemu rezerwacji miejsc w sieci 
hotelarskiej. 

 Promotor – J. Stanik 
 
[Inż7] Marcin Borowski – Projekt i imple-

mentacja aplikacji wspomagającej 
funkcjonowanie przychodni lekarskiej 
w wybranym zakresie. 
Promotor – G. Konopacki  

 
[Inż8] Rafał Budny – Projekt i implementacja 

aplikacji do budowy drzew decyzyjnych 
oraz wnioskowania na ich podstawie. 
Promotor – Z. Tarapata 

 
[Inż9] Łukasz Budner –  Projekt i imple-

mentacja systemu wspomagającego 
prowadzenie placówki bibliotecznej  
w wybranym zakresie. 
Promotor – J. Stanik 

[Inż10] Maksym Bugaj – Projekt i imple-
mentacja aplikacji wspomagającej 
monitorowanie obiektów mobilnych. 
Promotor – E. Szkic-Czech 

 
[Inż11] Adam Bugajski – Projekt Deklaracji 

Stosowania Zabezpieczeń dla 
organizacji na zgodność z wybraną 
normą bezpieczeństwa. 
Promotor – J. Stanik 

 
[Inż12] Emila Bujalska – Projekt aplikacji 

wewnętrznego systemu e-szkoleń 
dedykowanej wybranemu 
przedsiębiorstwu. 
Promotor – E. Szkic-Czech 

 
[Inż13] Adrian Buśko – Projekt i demonstrator 

platformy do rehabilitacji osób  
z zaburzeniami utrzymania równowagi 
ciała. 
Promotor – P. Murawski 

 
[Inż14] Mariusz Byler – Aplikacja mobilna 

akademickiego komunikatora 
powiadomień w zakresie organizacji 
dydaktyki. 
Promotor – D. Pierzchała 
 

[Inż15]  Agnieszka Celuch – Mobilny dziennik 
treningowy. 
Promotor – S. Rozmus 

 
[Inz16] Łukasz Chajęcki – System 

wspomagania procesu planowania  
i harmonogramowania dla grupy 
użytkowników. 
Promotor – J. Koszela 

 
[Inż17] Agata Chlabicz – Projekt  

i implementacja systemu 
wspomagjącego działalności procesu 
profilaktyki psychologicznej w SZRP. 
Promotor – J. Koszela 

 
[Inż18] Justyna Chodulska – Aplikacja 

skanująca słowa niedozwolone  
w poczcie elektronicznej. 
Promotor – G. Bliźniuk 

 
[Inż19]  Arkadiusz Cholewa – System 

wspomagający podejmowanie decyzji 
w giełdowej grze opcjami binarnymi 
kursów walut. 
Promotor – J. Koszela 

 
[Inż20] Marcin Cichocki – Projekt i imple-

mentacja systemu wspomagającego 
zarządzanie informacjami 
pochodzącymi ze statków 
powietrznych. 
Promotor – J. Koszela 
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[Inż21] Paweł Cieśliński – Projekt i imple-
mentacja systemu wspomagającego 
zdrowy tryb życia. 
Promotor – J. Koszela 

 
[Inż22] Mateusz Czarnecki – Zamiana głosu 

na tekst do wprowadzania danych do 
baz o znanym modelu danych. 
Promotor – A. Walczak 

 
[Inz23] Łukasz Czarny – Projekt i imple-

mentacja systemu sieciowego 
wspomagania analiz 
powiązań i zależności. 
Promotor – J. Koszela 

  
[Inż24] Daria Czerniawko – Projekt i aplikacja 

obsługi hurtowni danych dla platformy 
obsługi projektów medycznych. 
Promotor – P. Murawski 
 

[Inż25] Krzysztof Dałek – Aplikacja 
wspomagająca zarządzanie jednostką 
wojskową. 
Promotor – G. Bliźniuk 

 
[Inż26] Jarosław Dąbrowski – Projekt i imple-

mentacja aplikacji wspomagającej 
kosztorysowanie robót budowlanych. 
Promotor – J. Stanik 

 
[Inż27] Agata Dobrowolska – Analiza 

podatności wybranych platform CMS. 
Promotor – R. Kasprzyk 

 
[Inż28] Damian Dobrzyński – Opracowanie 

usług akwizycji i raportowania danych 
lokalizacyjnych i inercjalnych 
wykorzystywanych do analizy 
aktywności sił środków 
uczestniczących w operacji na 
platformie mobilnej Android. 
Promotor – M. Chmielewski 

 
[Inż29] Artur Dusiński – Implementacja 

narzędzia wspierającego transformację 
diagramów maszyn stanów języka 
UML. 
Promotor – P. Kosiuczenko 

 
[Inz30] Grzegorz Dwojakowski – Projekt  

i implementacja demonstratora 
programowego wybranych 
drzew wielokierunkowych. 
Promotor – K. Worwa 

 
[Inż31] Hubert Fabisiak – Opracowanie 

mechanizmów wspomagających ocenę 
skuteczności leczenia 
farmakologicznego wybranych 
schorzeń neurologicznych  
z wykorzystaniem urządzeń klasy 
wearable dostarczających dane 
biomedyczne na platformie mobilnej 
iOS. 
Promotor – M. Chmielewski 

[Inż32] Łukasz Feliciak – Aplikacja 
wspomagająca planowanie 
przemieszczania się oddziałów 
wojskowych w warunkach pokoju. 
Promotor – G. Bliźniuk 

 
[Inż33] Michał Fierka – Projekt i implementacja 

systemu wspomagającego rozliczenia 
mediów. 
Promotor – M. Kiedrowicz 

 
[Inż34] Małgorzata Filipek – Projekt i imple-

mentacja aplikacji bazodanowej 
wspierającej zarządzanie 
wydawnictwem z wykorzystaniem 
narzędzia Oracle. 
Promotor – M. Kiedrowicz 

 
[Inż35] Paweł Freliga – Porównanie 

wydajności Cuda C i OpenCL dla 
wybranych algorytmów równoległych. 
Promotor – J. Wiśniewska 

 
[Inż36] Kamil Gałązka – Projekt i imple-

mentacja konwertera słownika 
SNOMED CT. 
Promotor – G. Bliźniuk 

 
[Inż37]  Rafał Godlewski – Projekt i imple-

mentacja aplikacji wspomagającej 
prowadzenie internetowego zapisu 
studentów na zajęcia potokowe. 
Promotor – J. Stanik 

 
[Inz38] Przemysław Górski – Projekt i imple-

mentacja aplikacji wspomagającej 
zarządzanie hurtownią sprzętu 
elektronicznego. 
Promotor – G. Konopacki 

 
[Inż39] Piotr Gralicki – Projekt i implementacja 

aplikacji wspomagającej zarządzanie 
przedszkolem w wybranym zakresie. 
Promotor – G. Konopacki 

 
[Inż40] Magdalena Grochowska – Projekt  

i implementacja systemu 
wspomagającego pracę 
akademickich kół naukowych, 
środowisko wykonania Oracle. 
Promotor – M. Kiedrowicz 

 
[Inż41] Szymon Gross – Aplikacja pełniąca 

rolę osobistego asystenta. 
Promotor – S. Rozmus 

 
[Inż42] Krzysztof Gruszka – Projekt i imple-

mentacja aplikacji wspomagającej 
zarządzanie zakładem meblarskim  
w wybranym zakresie. 
Promotor – G. Konopacki 
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[Inż43] Tomasz Grzybowski – Aplikacja do 
obsługi zgłoszeń incydentów. 
Promotor – S. Rozmus 

 
[Inż44] Rafał Guć – Projekt i implementacja 

immersyjnego wirtualnego świata. 
Promotor – J. Koszela 

 
[Inż45] Dominik Hajczuk – Projekt i imple-

mentacja mobilnej aplikacji gier w karty 
w wybranym zakresie funkcjonalności. 
Promotor  G. Konopacki 

 
[Inż46] Przemysław Hawryluk – Projekt  

i implementacja systemu 
wspomagającego funkcjonowanie 
hurtowni farmaceutycznej. 
Promotor – M. Kiedrowicz 

 
[Inż47] Tomasz Hodyra – Aplikacja mobilna 

ułatwiająca komunikację z osobami 
głuchymi. 
Promotor – S. Rozmus 

 
[Inż48] Kamil Hunger  – Mobilna aplikacja 

wspomagająca planowanie urlopów  
w instytucji.  
Promotor – G. Bliźniuk 

 
[Inż49] Filip Ignasiak – Metody i techniki 

monitorowania skuteczności 
mechanizmów bezpieczeństwa  
w systemach informatycznych. 
Promotor – J. Stanik 

 
[Inż50] Łukasz Jankowski – Projekt i imple-

mentacja aplikacji wspomagającej 
zarządzanie biurem turystycznym  
w wybranym zakresie. 
Promotor – G. Konopacki 

 
[Inż51] Szymon Jastrzębski – Projekt i imple-

mentacja demonstratora działania 
wybranych algorytmów równoważenia 
drzew BST. 
Promotor – K. Worwa 

 
[Inż52] Maciej Jaźnicki – Projekt i imple-

metacja aplikacji wspomagającej 
prowadzenie działalności artystycznej 
w wybranym zakresie. 
Promotor – J. Stanik 

 
[Inż53] Mateusz Kalinowski – System 

wspomagający ocenę kosztów 
informatyzacji placówki medycznej. 
Promotor – G. Bliźniuk 

 
[Inż54] Maciej Kapusta – Projekt i imple-

mentacja systemu do testowania 
wstecznego strategii inwestycyjnych  
Promotor – M. Mazurek 

 

[Inż55] Andrzej Karaś – Edukacyjny pakiet 
algorytmów grafowo-sieciowych. 
Promotor – R. Kasprzyk 

 
[Inż56] Radosław Karwowski – System 

planowania dyslokacji punktów 
wyczekiwania zespołów 
ratowniczych na terenie miasta. 
Promotor – G. Bliźniuk 

 
[Inż57] Robert Karwowski – Środowisko 

programowe do wspomagania oceny 
efektywności przetwarzania drzew AVL 
i drzew czerwono-czarnych. 
Promotor – K. Worwa 

 
[Inż58] Michał Kawecki – Projekt i imple-

mentacja symulatora programowego 
binarnych drzew zrównoważonych.  
Promotor – K. Worwa 

 
[Inż59] Karolina Kępka – Aplikacja do 

blokowania niechcianych połączeń 
telefonicznych i komunikatów SMS  
w smartfonie. 
Promotor – G. Bliźniuk 

 
[Inż60]  Kamil Kiciński-Jodłowski – Projekt  

i implementacja środowiska 
programowego wspomagającego 
rozwiązywanie problemów 
marszrutyzacji floty pojazdów. 
Promotor – K. Worwa 

 
[Inż61] Mateusz Kiełbowicz – Aplikacja 

mobilna do monitorowania efektów 
odchudzania. 
Promotor – S. Rozmus 

 
[Inż62] Katarzyna (Kijo) Hunger – Projekt  

i implementacja aplikacji mobilnej do 
monitorowania aktywności fizycznej. 
Promotor – R. Kasprzyk 

 
[Inż63] Radoław Kiraga – Mechanizm 

seryjnego podpisywania 
elektronicznego dokumentów. 
Promotor – G. Bliźniuk 

 
[Inż64] Krystian Kisicki – Opracowanie 

mechanizmów aplikacji mobilnej 
wspomagających leczenie  
i diagnostykę pacjentów ze 
schorzeniem Parkinsona wspieranych 
sensorami klasy wearable na 
platformie Android.  
Promotor – M. Chmielewski 

 
[Inż65] Aldona Kobylińska – Projekt i imple-

mentacja aplikacji wspomagającej 
pracę działu helpdesk w wybranej 
firmie. 
Promotor – J . Stanik 
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[Inż66] Łukasz Klimowicz – Projekt i imple-
mentacja systemu informatycznego BI 
wspomagającego zarządzanie małym 
przedsiębiorstwem produkcyjnym. 
Promotor – R. Hoffmann 

 
[Inż67] Adrian Kołodziejski – Projekt i imple-

mentacja komunikatora internetowego. 
Promotor – M. Kiedrowicz 
 

[Inż68] Daria Korczak – Projekt i imple-
mentacja aplikacji wspomagającej 
zarządzanie organizacją transportów 
przez firmę spedycyjną. 
Promotor – J. Stanik 

 
[Inż69] Karol Kos – Implementacja zestawu 

gier dla osób cierpiących na chorobę 
Alzheimera. 
Promotor – J. Wiśniewska 

 
[Inż70] Filip Kowalczyk – Projekt i imple-

mentacja hurtowni danych 
wspomagającej zarządzanie siecią 
magazynów logistycznych. 
Promotor – R. Hoffmann 

 
[Inż71] Paweł Kowalczyk – Projekt i imple-

metacja narzędzia programowego 
służącego do oceny jakości 
świadczenia usług na rzecz klienta. 
Promotor – J. Stanik 

 
[Inż72] Anna Kowalska – Analiza asocjacji  

w systemach klasy Big Data.  
Promotor – M. Mazurek 

 
[Inż73] Konrad Kozłowski – Projekt i imple-

mentacja aplikacji do wspomagania 
procesów inwentaryzacyjnych  
w przykładowej firmie. 
Promotor – K. Worwa 

 
[Inż74] Marcin Kozłowski – Projekt i imple-

mentacja aplikacji do szacowania 
kosztów cyklu życia systemów 
informatycznych. 
Promotor – R. Hoffmann 

 
[Inż75] Patryk Kozłowski –  Projekt i aplikacja 

w środowisku Android do akwizycji  
i analizy sygnałów EMG oraz EKG.  
Promotor –  L. Grad 

 
[Inż76] Grzegorz Krzemiński – Mobilna 

aplikacja wspomagająca 
przygotowania do egzaminów na 
prawo jazdy. 
Promotor – G. Bliźniuk 

 
[Inż77] Michał Książek – Projekt aplikacji 

zgodny z regułami użyteczności. 
Promotor – T. Górski 

 

[Inż78] Aleksander Kubala – Biblioteka 
wspierająca symulację obwodów 
kwantowych w języku Python. 
Promotor – J. Wiśniewska 

 
[Inż79] Jakub Kucharski – Opracowanie 

mechanizmów wspomagających 
prowadzenie badań pacjentów ze 
schorzeniem Parkinsona wspieranych 
sensorami klasy wearable na 
platformie Android.  
Promotor – M. Chmielewski 

 
[Inż80] Łukasz Kumor – Projekt i imple-

mentacja systemu informatycznego 
wsparcia zarządzania zawodami 
sportowymi koszykówki. 
Promotor – R. Hoffmann 

 
[Inż81]  Konrad Kurek – System identyfikacji 

osób za pomocą urządzeń mobilnych  
z NFC. 
Promotor – R. Waszkowski 

 
[Inż82] Wojciech Kwiatkowski – Projekt  

i implementacja hurtowni danych 
wspomagającej zarządzanie sklepem 
internetowym. 
Promotor – R. Hoffmann 

 
[Inż83] Mateusz Lasak – Projekt i imple-

mentacja środowiska wytwórczego dla 
aplikacji mobilnych systemu iOS. 
Promotor – W. Barcikowski 

 
[Inż84] Paweł Laskowski – Projekt i imple-

mentacja internetowej gry strategicznej 
w wybranym zakresie. 
Promotor – J. Stanik 

 
[Inż85] Magdalena Lebiedziewicz –

Opracowanie algorytmów identyfikacji  
i diagnostyki zaburzeń rozwojowych 
dzieci z wykorzystaniem sensorów 
biomedycznych na platformie mobilnej 
Android. 
Promotor – M. Chmielewski 

 
[Inż86] Marcin Lewicki – Aplikacja 

wspomagająca trening drużyny 
piłkarskiej. 
Promotor – G. Bliźniuk 

 
[Inż87] Michał Lis – Projekt i implementacja 

aplikacji wspomagającej 
funkcjonowanie garażu miejskiego  
w wybranym zakresie. 
Promotor – G. Konopacki 

 
[Inż88]  Anna Lubowicka – System 

wspomagania zarządzania Szpitalnym 
Oddziałem Ratunkowym. 
Promotor – M. Kiedrowicz 
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[Inż89] Artur Łydkowski – Projekt aplikacji 
wspomagającej zarządzanie systemem 
motywacyjnym pracowników 
wybranego podmiotu gospodarczego. 
Promotor – E. Szkic-Czech 

 
[Inż90] Patryk Malicki –  Projekt i imple-

mentacja systemu zarządzania 
transferami zawodników klubów 
sportowych. 
Promotor – R. Waszkowski 

 
[Inż91] Aleksander Małkowicz – Analiza 

mobilna danych obrazowych  
z koronarografii. 
Promotor – A. Walczak 

 
[Inż92] Mateusz Marczuk – Aplikacja mobilna 

do procesu wspomagania decyzji  
w kardiologii. 
Promotor – A. Walczak 

 
[Inż93] Julian Milfort – Projekt i implementacja 

aplikacji do wyszukiwania istotnych 
węzłów w sieci komputerowej. 
Promotor – Z. Tarapata 

 
[Inż94] Maciej Muras – Narzędzie do 

wizualizacji i analizy ilościowej sieci 
społecznych. 
Promotor – R. Kasprzyk 

 
[Inż95] Jakub Nowakowski – Implementacja 

algorytmów oceny zmęczenia i oceny 
stanu fizjologicznego żołnierzy  
w trakcie działań operacyjnych na 
podstawie sensorów klasy wearable 
integrowanych w środowisku narzędzi 
wspomagania dowodzenia mCOP. 
Promotor – M. Chmielewski 

 
[Inż96] Arkadiusz Orzeł – Projekt i implemen-

tacja narzędzia transformacji modelu 
ontologicznego do modelu sieciowego 
danych. 
Promotor – J. Koszela 

 
[Inż97] Karolina Paciorek – Projekt platformy 

udostępniania przedsiębiorcom usług 
rejestru ZOZ. 
Promotor – J. Stanik 

 
[Inż98] Sebastian Paciorek – Aplikacja 

wspierająca prowadzenie serwisu 
samochodowego. 
Promotor – S. Rozmus 

 
[Inż99] Łukasz Pająk – Projekt i implementacja 

systemu wspomagającego 
wyszukiwanie urządzeń mobilnych 
według potrzeb użytkownika. 
Promotor – R. Waszkowski 
 

[Inż100] Marcin Panek – Projekt i imple-
mentacja elementów systemu 
informatycznego oceny zdolności 
żołnierzy w zakresie posiadanego 
ekwipunku. 
Promotor – D. Pierzchała 

 
[Inż101] Michał Pasik –  Analiza mobilna 

danych telemetrycznych  
w diagnostyce. 
Promotor – A. Walczak 

 
[Inż102] Mateusz Pawelec – Projekt oraz 

implementacja bezprzewodowego 
systemu nadzorowania stanu 
pomieszczeń.  
Promotor – D. Pierzchała 

 
[Inż103] Karol Pawlik – Demonstrator usług 

geolokalizacji – aplikacja mobilna dla 
systemu Android. 
Promotor – A. Arciuch 

 
[Inż104] Paweł Petkow – System 

wspomagający zarządzanie ciągłą 
zdatnością do lotów statków 
powietrznych lotnictwa Policji. 

 Promotor – S. Rozmus 
 
[Inż105] Katarzyna (Piechota) Klatka – 

Eksploracyjna analiza danych  
z dzienników treningowych.  

 Promotor – M. Mazurek 
 
[Inż106] Damian Pietruszewski – Aplikacja do 

zarządzania zasobami osobowymi  
w projektach. 

 Promotor – S. Rozmus 
 
[Inż107] Izabela Pietryszak – System hurtowni 

danych w analizie ryzyka finansowego 
instytucji medycznej. 
Promotor – G. Bliźniuk 

 
[Inż108] Dawid Pietrzak – Projekt i imple-

mentacja strony internetowej wydziału 
akademickiego. 
Promotor – K. Worwa 

 
[Inż109] Mikołaj Pieścik – Projekt i imple-

mentacja modułu programowego do 
generowania światów wirtualnych. 
Promotor – R. Kasprzyk 

 
[Inż110] Piotr Pisarczyk – Budowa i imple-

mentacja aplikacji monitora pracy 
serca z wykorzystaniem pulsometru 
sportowego. 
Promotor – P. Marciniak 

 
[Inż111] Marcin Polak –  Opracowanie 

wybranych mechanizmów środowiska 
GIS symulatora sztabowego Straży 
Granicznej realizującego zadania 
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planowania i nadzoru działań 
blokadowych i kontroli ruchu 
granicznego na przejściu granicznym. 
Promotor – M. Chmielewski 

 
[Inż112] Paweł Polakiewicz – Projekt i imple-

mentacja aplikacji wspomagającej 
zarządzanie wymaganiami dla aplikacji 
komputerowych przy wykorzystaniu 
narzędzia Oracle Application Express. 
Promotor – M. Kiedrowicz 

 
[Inż113] Adam Prasał – Projekt i implementacja 

aplikacji mobilnej do analizy powiązań 
w wybranym zbiorze danych.  

 Promotor – Z. Tarapata 
 
[Inż114] Mateusz Prekiel – System zarządzania 

dostępnością karetek pogotowia. 
Promotor – G. Bliźniuk 

 
[Inż115] Kamil Przyborowski – Konstrukcja 

środowiska do diagnostyki opartej na 
kardiografii impedancyjnej. 
Promotor – A. Walczak 

 
[Inż116] Paweł Przytuła – System umawiania 

wizyt lekarskich. 
Promotor – G. Bliźniuk 

 
[Inż117] Sylwia Pytko – Projekt i implementacja 

aplikacji do wspomagania planowania 
wyjazdów turystycznych. 
Promotor – K. Worwa  
 

[Inż118] Patryk Pyzel – Projekt i implementacja 
internetowej gry strategicznej  
w wybranym zakresie. 
Promotor – J. Stanik 

 
[Inż119]  Aleksander Radolak – Projekt  

i implementacja aplikacji 
wspomagającej zarządzanie procesem 
zaopatrzenia wybranego 
przedsiębiorstwa. 
Promotor – E. Szkic-Czech 

 
[Inż120] Michał Rasztabiga – Aplikacja do 

zdalnego i transparentnego śledzenia 
otwieranych adresów WWW dla 
potrzeb kontroli rodzicielskiej. 
Promotor – G. Bliźniuk 

 
[Inż121] Damian Redkiewicz –  Projekt i imple-

mentacja aplikacji wspierajacej 
funkcjonowanie zawodów sportowych 
określonego typu i w wybranym 
zakresie. 
Promotor – I. Skórska 

 
[Inż122] Monika Rozwadowska – Aplikacja 

internetowa do wizualizacji i edycji 
specjalizowanych danych  
z wykorzystaniem otwartej platformy 
GIS. 

 Promotor – J. Rulka 

[Inż123] Maciej Rudnicki – Opracowanie 
mechanizmów wizualizacji sił i środków 
oraz innych danych operacyjnych 
realizowanej misji z wykorzystaniem 
narzędzi rozszerzonej rzeczywistości 
na platformie mobilnej Android. 
Promotor – M. Chmielewski 

 
[Inż124] Adam Rylski – Projekt i implementacja 

aplikacji wspomagającej działalność 
miejskich zakładów komunikacyjnych 
w wybranym zakresie. 
Promotor – J. Stanik 

 
[Inż125] Jakub Rzepiński – Implementacja 

algorytmów wspomagania decyzji 
ukierunkowanych na analizę i ocenę 
terenu pod kątem prowadzenia 
operacji ochrony granicy państwowej 
wykorzystujących infrastrukturę 
symulatora sztabowego SymSG. 
Promotor – M. Chmielewski 

 
[Inż126] Krzysztof Sapiejewski – Opracowanie 

wybranych algorytmów oceny 
zagrożenia oraz sytuacji operacyjno- 
-taktycznej w mobilnych narzędziach 
wspomagania dowodzenia na 
platformie mCOP. 
Promotor –  M. Chmielewski 

 
[Inż127] Jakub Sierżęga – Projekt i imple-

mentacja elementów systemu 
informatycznego oceny zdolności 
żołnierzy w zakresie stanu zdrowia. 
Promotor – D. Pierzchała 

 
[Inż128] Szymon Sobotkiewicz – System 

wspomagania zarządzania w jednostce 
ratownictwa medycznego. 
Promotor – M. Kiedrowicz 

 
[Inż129] Wojciech Sowa – Projekt i imple-

mentacja aplikacji wspomagającej 
funkcjonowanie floty samochodowej  
w środowisku Oracle Application 
Express. 
Promotor – M. Kiedrowicz 

 
[Inż130] Konrad Sposób – System 

telemedyczny do monitorowania 
stanów zagrożenia życia osób 
samotnych. 
Promotor – G. Bliźniuk 

 
[Inż131] Michał Stachlewski – Projekt i imple-

mentacja aplikacji wspomagającej 
weryfikację wiedzy w formie testów 
wyboru w środowisku Oracle 
Application Express. 
Promotor – M. Kiedrowicz 

 
 



............................ Tytuły i stopnie naukowe ............................. 

..................................................................... 57 

[Inż132] Artur Stedler – Projekt i implementacja 
demonstratora programowego kopców 
Fibonacciego. 
Promotor – K. Worwa 

 
[Inż133] Anna Sułek – Algorytm wykorzystania 

rachunku kwaternionów  
w transformowaniu obrazów RTG  
z 2D do 3D. 
Promotor – A. Walczak 

 
[Inż134]  Dominik Surmacz – Projekt i imple-

mentacja systemu informatycznego 
wspomagającego proces nauczania  
na odległość. 
Promotor – M. Kiedrowicz 

 
[Inż135] Daniel Szczepanik – Zastosowanie 

rozwiązań GNU Health w wybranym 
zakresie funkcjonalności systemów 
klasy HIS. 
Promotor – G. Bliźniuk 

 
[Inż136] Przemysław Szlęk – Projekt i imple-

mentacja aplikacji mobilnej 
wspomagającej zarządzanie klubem 
sportowym w wybranym zakresie. 
Promotor – E. Szkic-Czech 

 
[Inż137] Aleksandra Szporka – Projekt oraz 

implementacja systemu 
wspomagającego zarządzanie 
lotniskowymi organami służby ruchu 
lotniczego. 
Promotor – D. Pierzchała  

 
[Inż138] Aleksander Szyszka – Projekt i imple-

mentacja aplikacji wspomagającej 
zarządzanie zakładami giełdy 
sportowej. 

 Promotor – M. Kiedrowicz 
 
[Inż139] Karol Śmietanka – Projekt i imple-

mentacja systemu wspomagającego 
funkcjonowanie placówki medycznej  
w wybranym zakresie. 
Promotor – M. Kiedrowicz 

 
[Inż140] Alicja Świder – Projekt i implementacja 

aplikacji mobilnej wspomagającej 
inwentaryzację towarów  
w magazynach. 
Promotor – W. Barcikowski 

 
[Inż141] Damian Tchoń – Projekt i imple-

mentacja aplikacji wspomagającej 
zarządzanie kadrą naukowo- 
-dydaktyczną wydziału akademickiego 
polskiej uczelni wyższej. 
Promotor – K. Worwa 

 
[Inż142] Mateusz Trętowski – Projekt oraz 

implementacja systemu 
wspomagającego obsługę i kontrolę 
taboru transportowego. 
Promotor – D. Pierzchała 

[Inż143] Oskar Trocki – Analiza ilościowa 
danych obrazowych. 
Promotor – A. Walczak 

 
[Inż144] Paweł Troć – Projekt i implementacja 

aplikacji wspomagającej prowadzenie 
sieci salonów fryzjerskich.  
Promotor – J. Stanik 

 
[Inż145] Anna Warcholak – Moduł analizy 

podobieństw dokumentów tekstowych. 
Promotor – M. Mazurek 

 
[Inż146] Marek Wąsowski – Projekt i imple-

mentacja aplikacji webowej do 
wizualizacji specjalizowanych danych  
z Rejestru Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą. 
Promotor – G. Bliźniuk 

 
[Inż147] Katarzyna Wilk – Implementacja 

algorytmów akwizycji danych  
i identyfikacji stanów zagrożenia życia 
na podstawie sensorów inercjalnych  
i sensorów biomedycznych 
umieszczonych w umundurowaniu 
żołnierzy w środowisku mobilnych 
narzędzi wspomagania decyzji. 
Promotor – M. Chmielewski 

 
[Inż148] Bartosz Wiszenko – Metody i techniki 

efektywnego gospodarowania 
sprzętem diagnostycznym w szpitalu.  

 Promotor – E. Szkic-Czech 
 
[Inż149] Grzegorz Włodarczyk – Aplikacja do 

zarządzania dochodami osobistymi. 
Promotor – S. Rozmus 

 
[Inż150] Maciej Wójcicki – Projekt i imple-

mentacja aplikacji webowej 
wspomagającej zarządzanie 
projektami. 
Promotor – J. Stanik 

 
[Inż151] Maciej Wyszyński – Metody i techniki 

zarządzania dostępnością do lekarzy 
specjalistów publicznej służby zdrowia. 
Promotor – E. Szkic-Czech 

 
[Inż152] Mateusz Zaborski – Aplikacja do 

transparentnego rejestrowania obrazu  
i dźwięku z urządzenia mobilnego dla 
potrzeb kontroli rodzicielskiej. 
Promotor – G. Bliźniuk 

 
[Inż153] Konrad Zacharzewski – Aplikacja 

wspierająca funkcjonowanie 
szpitalnego międzyoddziałowego 
zespołu lekarzy specjalistów. 
Promotor – I. Skórska 
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[Inż154] Jakub Zając – Projekt i implementacja 
elementów systemu informatycznego 
oceny zdolności żołnierzy w zakresie 
poziomu wykorzystania zasobów. 
Promotor – D. Pierzchała 

 
[Inż155] Łukasz Zień – Projekt i implementacja 

aplikacji wspomagającej prowadzenie 
diagnostyki i serwisu samochodów. 
Promotor – J. Stanik 
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Conference proceedings, 10–14 
September 2018, Perugia, Italy,  
str. 98–110, Nationalna Knjižnica, 
Zagreb, Croatia. 

 
[Pub114] M. Dyk (współautorzy: J. Furtak,  

Z. Zieliński (ITiA/WCY), Niranjan Suri 
(US Army Research Laboratory, 
Adelphi, MD, USA), Mauro Tortonesi, 
Cesare Stefanelli (University of 
Ferrara, Ferrara, Italy), Christoph 
Fuchs (Fraunhofer FKIE, Bonn, 
Germany), Manas Pradhan 
(Fraunhofer FKIE, Bonn, Germany), 
Konrad Wrona (NATO 
Communications and Information 
Agency, The Hague, Netherlands), 
Vincenzo Pellegrini (IDS Corporation, 
Pisa, Italy), Giacomo Benincasa, 
Alessandro Morelli, Enrico Casini 
(Florida Institute for Human & Machine 
Cognition (IHMC), Pensacola, FL, 
USA) – „Exploiting Smart City IoT for 
Disaster Recovery Operations”, w: 
IEEE 4th World Forum on Internet of 
Things, Proceedings, str. 458–463, 
Singapore 2018. 

 
[Pub115] M. Kiedrowicz – „Application 

possibilities of advanced analysis of 
data sources in the fight against child 
maltreatment”, w: 25th Anniversary 
Conference Geographic Information 
Systems Conference and Exhibition 
GIS ODYSSEY 2018, Conference 
proceedings, 10–14 September 2018, 
Perugia, Italy, str. 204–211, Nationalna 
Knjižnica, Zagreb, Croatia. 

 
[Pub116] M. Kiedrowicz, J. Napiórkowski, 

J. Stanik – „Model of automated control 
and monitoring system of the current 
level of information security”, w: 25th 
Anniversary Conference Geographic 
Information Systems Conference and 
Exhibition GIS ODYSSEY 2018, 
Conference proceedings, 10–14 
September 2018, Perugia, Italy,  
str. 212–224, Nationalna Knjižnica, 
Zagreb, Croatia. 

 
[Pub117] M. Kiedrowicz, J. Stanik – 

„Assessment of the usefulness of  
the security configuration”, w: 25th 
Anniversary Conference Geographic 
Information Systems Conference and 
Exhibition GIS ODYSSEY 2018, 
Conference proceedings, 10–14 
September 2018, Perugia, Italy,  
str. 225–236, Nationalna Knjižnica, 
Zagreb, Croatia. 

 

[Pub118] M. Kiedrowicz, J. Stanik – „Multicriteria 
optimization used for the information 
security – ideal and anti-ideal”, w: 25th 
Anniversary Conference Geographic 
Information Systems Conference and 
Exhibition GIS ODYSSEY 2018, 
Conference proceedings, 10–14 
September 2018, Perugia, Italy,  
str. 237–251, Nationalna Knjižnica, 
Zagreb, Croatia. 

 
[Pub119] P. Kosiuczenko – „On the functional 

specificiation of queries in OCL”,  
w: Engineering Software Systems: 
Research and Praxis, P. Kosiuczenko, 
Z. Zieliński (Eds.), w serii wydawniczej: 
Advances in Intelligent Systems and 
Computing 830, str. 53–68, Springer 
Nature Switzerland AG, 2018. 

 
[Pub120] J. Napiórkowski – „The use of RFID 

and GPS technology to manage  
the inspection of elements of technical 
structures”, w: 25th Anniversary 
Conference Geographic Information 
Systems Conference and Exhibition 
GIS ODYSSEY 2018, Conference 
proceedings, 10–14 September 2018, 
Perugia, Italy, str. 370–374, Nationalna 
Knjižnica, Zagreb, Croatia. 

 
[Pub121] W. Kulas, Z. Tarapata – „An IT tool to 

support anti-crisis training on WAZkA 
system: A Case study”, w: Computer 
and Information Sciences, 32nd 
International Symposium, ISCIS 2018 
Held at the 24th IFIP World Computer 
Congres, WCC 2018, Poznan, Poland, 
September 20–21, 2018, Proceedings, 
w serii wydawniczej: Communications 
in Computer and Information Science 
935, str. 158–165, Springer, 2018. 

 
[Pub122] R. Waszkowski (współautorzy: 

Arkadiusz Kowalski, Paulina Nowacka 
(Wrocław University of Science and 
Technology), Piotr Szafer, (WSB 
School of Banking, Poznań)) – 
„Implementation of ‘14 quality 
principles for value streams’ in  
the company from the automotive 
industry”, in: Proceedings of the 30th 
International Business Information 
Management Association Conference 
(IBIMA) – Vision 2020: Sustainable 
Economic development, Innovation 
Management, and Global Growth,  
Vol. 2017, str. 3088–3097, INT 
Business Information Management 
Assoc-IBIMA, USA, 2017. 
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6.5. Redakcja monografii 
 
[Pub123] P. Kosiuczenko (współredakcja: Lech 

Madeyski) – Towards a synergistic 
combination of research and practice 
in software engineering, w serii 
wydawniczej: Studies in Computational 
Intelligence 733, Springer International 
Publishing AG, 2018; ISBN 978-3- 
-3193-65207-8 (221 stron). 

 

[Pub124] P. Kosiuczenko (współredakcja: 
Zbigniew Zieliński) – Engineering 
Software Systems: Research and 
Praxis, w serii wydawniczej: Advances 
in Intelligent Systems and Computing 
830, Springer Nature Switzerland AG, 
2018, ISBN 978-3-319-99616-5  
(215 stron). 
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Artykuły w numerze 7/2018 
 
A. Ameljańczyk – The solutions similarity of the similar conflicts (5–10), 
A. Horubała, D. Waszkiewicz, M. Andrzejczak, P. Sapiecha – Data confidentiality and computations 
hiding in cloud services for public administration (11−18), 
M. Miecznik, J.W. Mietelski, E. Łokas, K. Kleszcz – Modeling of the Cs137 and Sr90 contamination 
transportation process performed for the vicinity of National Radioactive Wastes Disposal  
in Różan (NE Poland) (19−30), 
P.A. Ryszawa – Modelling quantum register disentanglement (31−44), 
B. Szafrański, M. Zieja, J. Wójcik, K. Murawski – Data analysis of information system TURAWA  
in the aspect of data mining methods (45−52). 
 
Artykuły w numerze 8/2018 
 
F. Darnowski, A. Chojnacki – Writing and deleting files on hard drives with NTFS (5–15), 
M. Jankowski – Ensemble methods for improving classification of data produced by Latent Dirichlet 
Allocation (17–28), 
D. Pierzchała, P. Czuba – Method of agents' state estimation in multiresolution multiagent simulation 
(29–39), 
P.A. Ryszawa − On some specific cases of quantum state in testing its separability (41–46), 
K. Sosnowski – The use of electroencephalography as a future-oriented brain-computer interface. 
Current concepts, solutions, technologies that allow communication through thoughts (47–52) 
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7. Konferencje naukowe i seminaria 
 
7.1. Udział w zorganizowaniu konferencji  
 
[Konf1] A. Ameljańczyk (Komitet Naukowy) – 

XXXII Międzynarodowa Konferencja 
Naukowo-Techniczna EKOMILITARIS 
2018 pt. „Inżynieria bezpieczeństwa 
 − ochrona przed skutkami 
nadzwyczajnych zagrożeń”, Zakopane, 
4–7 września 2018 r. 

 
[Konf2] A. Ameljańczyk, R. Antkiewicz,  

M. Chudy, M. Chmielewski,  
A. Najgebauer, Z. Tarapata, K. Worwa 
– przewodniczący (Komitet 
Programowy) – Konferencja naukowa 
z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału 
Cybernetyki WAT „Komplementarność 
informatyki i nauk społecznych”, 
Warszawa, 15 czerwca 2018 r. 

 
[Konf3] T. Nowicki (przewodniczący),  

A. Ameljańczyk, R. Antkiewicz,  
A. Najgebauer, D. Pierzchała,  
Z. Tarapata, A. Walczak, K. Worwa 
(Komitet Organizacyjny i Naukowy) – 
XXV Warsztaty Naukowe PTSK – 
„Symulacja w Badaniach i Rozwoju”, 
Ryn, 24–25 maja 2018 r. 

 
[Konf4] M. Kiedrowicz (sesja ekspercka NCPI), 

B. Szafrański (Komitet Naukowo- 
-Programowy) – X Konferencja 
Naukowa „Bezpieczeństwo  
w Internecie: Przetwarzanie Danych 
Osobowych”, Warszawa, 25–26 maja 
2018 r. 

 
[Konf5] M. Kiedrowicz (moderator sesji) –  

XXI Konferencja Naukowa pt. 
„Techniczne aspekty przestępczości 
teleinformatycznej”, Szczytno, 28–30 
maja 2018 r. 

 
[Konf6] P. Kosiuczenko (Komitet Sterujący  

i Komitet Programowy) – KKIO 2018 
(XX Krajowa Konferencja Inżynierii 
Oprogramowania), Pułtusk, 27–28 
września 2018 r. 

 
[Konf7] B. Szafrański (przewodniczący Rady 

Programowej i Członek Komitetu 
Honorowego) – XXIV Forum 
Teleinformatyki „System informacyjny 
państwa i obywatela”, Miedzeszyn, 
Polska, 27–28 września 2018 r. 

 
[Konf8] A. Walczak, M. Kiedrowicz (Komitet 

Sterujący) – CSCC 2018 (22th 
International Conference on Circuits, 
Systems, Communications and 
Computers), Majorka, Hiszpania, 14–17 
lipca 2018 r. 

 

 
7.2. Udział w konferencjach  
 
7.2.1. Konferencje zagraniczne 
 
[Konf9] K. Banach, M. Chmielewski,  

M. Kiedrowicz, J. Koszela, M. Kukiełka,  
J. Napiórkowski, T. Nowicki,  
D. Pierzchała, J. Stanik, Z. Tarapata, 
A. Walczak, R. Waszkowski, K. Worwa 
(K. Antczak  – doktorant WCY) – 
CSCC 2018 (22th International 
Conference on Circuits, Systems, 
Communications and Computers), 
Majorka, Hiszpania, 14–17 lipca 
2018 r. 

 
[Konf10] M. Chmielewski, M. Kiedrowicz,  

J. Stanik, P. Stąpor, J. Napiórkowski – 
GIS ODYSSEY 2018 (XXV Geographic 
Information Systems Conference and 
Exibition}, Perugia, Włochy, 9–14 
września 2018 r. 

 
[Konf11] M. Dyk – IEEE 4th World Forum on 

Internet of Things, Singapore, 5–8 
lutego 2018 r.  

 
[Konf12] R. Hoffmann, M. Kiedrowicz,  

J. Napiórkowski, T. Protasowicki,  
S. Rozmus, J. Stanik – International 
Scientific Conference on „Cywilizacja 
informacyjna i jej oddziaływanie na 
transformację gospodarczą  
i społeczną”, Szczecin–Kopenhaga,  
22–25 maja 2018 r. 

 
[Konf13] M. Kiedrowicz – CYBERSECURITY: 

Recent ISSUES – Security Breaches; 
GDPR; Finnacial Crimes Globalization, 
Chicago, USA, 3 maja 2018 r. 

 
[Konf14] A. Najgebauer R. Antkiewicz,  

D. Pierzchała, J. Rulka – SSCI 2018 
Syposium Series on Computational 
Intelligence, Bengaluru, Indie, 18-21 
listopada 2018 r. 

 
[Konf15] A. Najgebauer – 13 NATO Computer 

Assisted Exercise (CAX) Forum, Sofia, 
Bułgaria, 25–27 września 2018 r. 

 
[Konf16] T. Nowicki, R. Waszkowski – AHFE 

2018, 9th International Conference on 
Applied Human Factors and 
Ergonomics, Orlando, USA, 21–27 
lipca 2018 r. 

 
[Konf17] D. Pierzchała, Z. Tarapata,  

S. Skrzypecki (doktorant) – MESAS 18 
– NATO Modelling & Simulation Centre 
of Exellence, Praga, Czechy, 17–19 
października 2018 r. 
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[Konf18] R. Waszkowski – ModTech 2018 (6th 
International Conference on Modern 
Manufacturing Technologies in 
Industrial Engineering), Constanta, 
Rumunia13–16 czerwca 2018 r. 

 
[Konf19] R. Waszkowski – IBIMA 2017 (30th 

International Business Information 
Management Association Conference), 
Madryt, Hiszpania, 8–9 listopada  
2017 r. (konferencja niewykazana  
w raporcie 2017 r.). 

 
[Konf20] A. Woźniak – ICSEng 2018 (26th 

International Conference on Systems 
Engineering), Sydney, Australia, 18–20 
grudnia 2018 r. 

 
7.2.2. Konferencje międzynarodowe i krajowe 
w Polsce 
 
[Konf21] A. Ameljańczyk – XXXII 

Międzynarodowa Konferencja 
Naukowo-Techniczna EKOMILITARIS 
2018 pt. „Inżynieria bezpieczeństwa 
 − ochrona przed skutkami 
nadzwyczajnych zagrożeń”, Zakopane, 
4–7 września 2018 r. 

 
[Konf22] A. Ameljańczyk, R. Antkiewicz,  

M. Chmielewski, M. Dyk, R. Hoffmann, 
R. Kasprzyk, J. Koszela, W. Kulas,  
P. Marciniak, K. Mierzejewski,  
P. Moszczyński, A. Najgebauer,  
T. Nowicki, M. Paź, D. Pierzchała,  
J. Rulka, P. Stąpor, Z. Tarapata,  
A. Walczak, J. Wiśniewska,  
R. Waszkowski (R. Burzyński,  
D. Frąszczak, P. Szczepańczyk- 
-Wysocka, M. Szymczyk – doktoranci) 
– XXV Warsztaty Naukowe PTSK – 
„Symulacja w Badaniach i Rozwoju”, 
Ryn, 24–25 maja 2018 r. 

 
[Konf23] A. Ameljańczyk, R. Antkiewicz,  

K. Chlebicki, M. Chmielewski, M. Dyk, 
R. Kasprzyk, W. Kulas, A. Najgebauer,  
T. Nowicki, D. Pierzchała, Z. Tarapata,  
A. Walczak, R. Wantoch-Rekowski,  
R. Waszkowski, K. Worwa – 
Konferencja naukowa z okazji 
jubileuszu 50-lecia Wydziału 
Cybernetyki WAT pt. 
„Komplementarność informatyki i nauk 
społecznych”, Warszawa, 15 czerwca 
2018 r. 

 
[Konf24] R. Antkiewicz, A. Najgebauer,  

D. Pierzchała, J. Rulka – ISAT 2018 
(39th International Conference on 
Information Systems Architecture and 
Technology), Nysa, 16–18 września 
2018 r. 

 

[Konf25] R. Antkiewicz, D. Pierzchała, J. Rulka, 
Z. Tarapata – ITDRR 2018 (3rd IFIP 
Conference on Information Technology 
in Disaster Risk Reduction), Poznań, 
21–21 września 2018 r. 

 
[Konf26] R. Antkiewicz, R. Kasprzyk,  

M. Kiedrowicz, A. Najgebauer,  
Z. Tarapata – XXI Konferencja 
naukowa pt. „Techniczne aspekty 
przestępczości teleinformatycznej”, 
Szczytno, 28–30 maja 2018 r. 

 
[Konf27] R. Antkiewicz, M. Chmielewski,  

W. Kulas, Z. Tarapata – III Konferencja 
naukowa pt. „Fukcjonowanie 
Krajowego Systemu Wykrywania 
Skażeń i Alarmowania w świetle 
aktualnych zagrożeń skażeniami”, 
Kazimierz Dolny, 11–13 kwietnia  
2018 r. 

 
[Konf28] W. Barcikowski, R. Hoffmann,  

B. Szafrański, Z. Tarapata, A. Woźniak 
– VIII Konferencja naukowa  
pt. „Nowoczesne koncepcje i metody 
zarządzania”, Warszawa, 6–7 grudnia 
2018 r. 

 
[Konf29] M. Dyk – ICMCIS 2018 (International 

Conference on Military 
Communications and Information 
Systems), Warszawa, 22–23 maja 
2018 r. 

 
[Konf30] T. Gzik – VI Konferencja naukowa pt. 

„Wiedza i technologie informatyczne  
w kreowaniu przedsiębiorczości”, 
Olsztyn, 11–12 października 2018 r.  

 
[Konf31] R. Hoffmann, M. Kiedrowicz,  

S. Rozmus – InfoXXI 2018  
(XII Ogólnopolska Konferencja  
pt. „Informacja w społeczeństwie XXI 
wieku”), Olsztyn, 21–22 maja 2018 r. 

 
[Konf32] R. Kasprzyk, M. Kiedrowicz, J. Stanik, 

R. Waszkowski – ISPEM 2018, 
Wrocław, 17–18 września 2018 r. 

 
[Konf33] R. Kasprzyk – Konferencja BIG Data 

Technology Warsaw Summit, 
Warszawa, 22 lutego 2018 r. 

 
[Konf34] M. Kiedrowicz – Forum 

Bezpieczeństwa Telekomunikacyjnego 
– Telcom Security Forum – TelSec 
2018, Serock, 17–18 października 
2018 r. 

 
[Konf35] M. Kiedrowicz, B. Szafrański –  

X Konferencja Naukowa  
pt. „Bezpieczeństwo w Internecie 
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Przetwarzania Danych Osobowych”, 
Warszawa, 25–26 maja 2018 r. 

 
[Konf36] P. Kosiuczenko – KKIO 2018  

(XX Krajowa Konferencja Inżynierii 
Oprogramowania), Pułtusk,  
27–28 września 2018 r. 

 
[Konf37] W. Kulas, Z. Tarapata – ISCIS 2018 

(32nd International Symposium on 
Computer and Information Sciences), 
Poznań, 20–21 września 2018 r. 

 
[Konf38] P. Marciniak, P. Moszczyński,  

A. Walczak – NOA 2018 (XIV 
International Workshop Nonlinear optic 
Applications), Wrocław, 23–26 maja 
2018 r. 

 
[Konf39] T. Nowicki, R. Waszkowski, K. Worwa 

– XIII Konferencja naukowa  
pt. „Oszczędność i efektywność – 
współczesne rozwiązania w logistyce  
i produkcji”, Będlewo, 18–19 
października 2018 r. 

 
[Konf40] D. Pierzchała – XII Międzynarodowa 

Konferencja pt. „Naukowe aspekty 
techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa”, 
Jachranka, 18 września 2018 r. 

 
[Konf41] S. Rozmus – III Konferencja naukowa 

pt. „Behawioryzm w teorii i praktyce 
zarządzania współczesnymi 
organizacjami”, 23–24 maja 2018 r. 

 
[Konf42] S. Rozmus – XXIII Konferencja 

naukowa pt. „Zarządzanie 
restrukturyzacją. Rozwój i efektywność 
w obliczu zmian”, Krynica Zdrój, 16–20 
października 2018 r. 

 
[Konf43] R. Waszkowski – IZIP 2018 (XXI 

Konferencja Naukowa pt. „Innowacje  
w zarządzaniu i inżynierii produkcji”), 
Zakopane, 25–27 lutego 2018 r. 

 
[Konf44] J. Wiśniewska – CN 2018 (25th 

International Conference Computer 
Network), Gliwice, 19–22 czerwca 
2018 r. 

 
 
7.3. Seminaria 
 
[Konf45] K. Antczak (doktorant) – „Głębokie 

sieci neuronowe w diagnostyce 
medycznej”, ISI/WCY/WAT, 15 marca 
2018 r. 

 
[Konf46] T. Gzik – „Kierunki rozwoju 

dynamicznego zarządzania procesami  
biznesowymi”, ISI/WCY/WAT,  
18 stycznia 2018 r. 

[Konf47] Ł. Matuszelański (doktorant) – 
„Modelowanie, symulacja i analiza 
problemu alokacji i przemieszczenia  
w pewnym procesie decyzyjnym”, 
ISI/WCY/WAT, 25 stycznia 2018 r. 

 
[Konf48] S. Rozmus – „Centrum Studiów 

Zaawansowanych Inżynierii Systemów 
– zadania i możliwości”, ISI/WCY/WAT 
12 kwietnia 2018 r. 

 
[Konf49] P. Ryszawa (doktorant) – „Kwantowo 

inspirowany algorytm genetyczny  
o samoorganizującej się konfiguracji 
grup genów”, ISI/WCY/WAT,  
15 listopada 2018 r. 

 
[Konf50] A. Woźniak – „Model symulacyjny 

systemu o architekturze SOA”, 
ISI/WCY/WAT, 11 stycznia 2018 r. 
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