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1. Podstawowe informacje o Instytucie 
 
1.1. Działalność Instytutu 
Instytut Systemów Informatycznych istnieje od 1994 roku i jest jednostką organizacyjną Wydziału 

Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej.  

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu to głównie absolwenci WAT, posiadający  

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

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

związanych z wdrażaniem systemów informatycznych.  

Główne obszary działalności Instytutu to: 

 kształcenie na studiach inżynierskich, magisterskich i doktoranckich 

 prace naukowe i badawcze 

 projekty i wdrożenia. 

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

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

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

MON).  

Specjalność systemy informatyczne kształci przyszłych analityków, programistów, projektantów, 

specjalistów ds. testowania oraz konsultantów IT w zakresie: 

1) metodyk strukturalnych i obiektowych wytwarzania systemów informatycznych, 

2) projektowania i implementacji oprogramowania współbieżnego,  

3) projektowania relacyjnych i obiektowych baz danych, 

4) projektowania i implementacji systemów automatyzacji procesów, 

5) oprogramowania sieci komputerowych i systemów operacyjnych, 

6) metod symulacji komputerowej, 

7) systemów eksperckich i sieci neuronowych, 

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

9) metod obliczeń równoległych i rozproszonych, 

10) metod oceny wskaźników niezawodności systemów informatycznych, 

11) metod zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych. 

Specjalność informatyczne systemy zarządzania kształci przyszłych projektantów informa-

tycznych systemów zarządzania, konsultantów ds. informatyzacji procesów zarządzania oraz 

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

i ochrony informacji w zakresie: 

1) procesów informacyjnych w przedsiębiorstwie, 

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

3) reinżynierii procesów biznesowych, 

4) projektowania relacyjnych i obiektowych baz danych, 

5) zapewnienia efektywności procesów biznesowych, 

6) metodyk strukturalnych i obiektowych wytwarzania systemów informatycznych, 

7) modeli i metod planowania i harmonogramowania procesów, 

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

operacyjnych oraz ich praktycznych zastosowań. 

Specjalność systemy wspomagania dowodzenia kształci (na potrzeby MON) przyszłych 

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

w zakresie:  

1) metodyk strukturalnych i obiektowych wytwarzania systemów informatycznych, 

2) eksploatacji zautomatyzowanych systemów dowodzenia, 

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

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

5) metod obliczeń równoległych i rozproszonych, 

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

pola walki oraz systemów wspomagania dowodzenia, 

7) metod zapewniania bezpieczeństwa systemów informatycznych. 

Zajęcia praktyczne ze studentami odbywają się w laboratoriach Wydziału Cybernetyki 

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

z oprogramowaniem umożliwiającym dostęp do Internetu oraz do systemów informatycznych 

wykorzystywanych w procesie nauczania. 

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

 projektowania informatycznych systemów wspomagania decyzji 

 modelowania i projektowania komputerowych systemów wspomagania decyzji medycznych 

 modelowania i algorytmizacji procesów decyzyjnych w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych 

 budowy modeli symulacyjnych złożonych systemów (technicznych, informacyjnych, 

ekonomicznych, walki) 

 metod i narzędzi projektowania systemów informatycznych 

 metod i narzędzi projektowania baz danych 

 systemów baz danych i hurtowni danych 

 projektowania systemów rozproszonych 

 budowy inteligentnych systemów ochrony obiektów 

 modelowania i symulacji mobilnych sieci telekomunikacyjnych 

 zastosowania metod sztucznej inteligencji i badań operacyjnych 

 inżynierii oprogramowania 

 informatycznych systemów zarządzania 

 efektywności, eksploatacji i usprawniania systemów informatycznych 

 niezawodności oprogramowania 

 systemów mobilnych 

 analizy i projektowania fotonicznych systemów transmisji danych. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Uniwersytetem Białostockim, Politechniką Rzeszowską, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania  

w Rzeszowie, Wojskowym Instytutem Łączności, Przemysłowym Instytutem Telekomunikacji,  

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

Uniwersytetu Kijowskiego. 

W 2010 roku w Instytucie zakończono realizację pięciu projektów i trzech prac badawczych,  

w tym: 

• dwóch projektów rozwojowych: 

− PR MNiSW nr O R00 0050 06 pt. Integracja systemów dowodzenia 

− PR MNiSW nr O R00 0055 06 pt. Symulacja działań bojowych w heterogenicznym środowisku 

wielorozdzielczej i rozproszonej symulacji 

• dwóch projektów zamawianych: 

− PBZ-MNiSW-DBO-01/I/2007 pt. Monitoring, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom 

bezpieczeństwa obywateli 

− PBZ-MNiSW-DBO-02/I/2007 pt. Zaawansowane metody i techniki tworzenia świadomości 

sytuacyjnej w działaniach sieciocentrycznych 

• projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG. 01.03.01-00-145/08 pt. Modelowanie 

repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie 

zdrowia) 

• PBW (GD) 508 pt. Modele obliczeniowe predykcji chaotycznych szeregów czasowych 

• PBW (GD) 13-930 pt. Zorientowana na usługi magistrala wymiany informacji w systemach 

symulacyjnych wspomagających reagowanie kryzysowe i konfliktowe 

• PBW (GW-AD) 16-858 pt. Algorytmizacja i symulacja procesów decyzyjnych w systemach klasy 

DSS, CMS i symulacyjnych: analiza złożoności i efektywności. 

W trakcie realizacji pozostają cztery projekty i jedna praca badawcza, wśród nich:  

• dwa projekty rozwojowe: 

− nr A-0937-RT-GC pt. Asymmetric Threat Environment Analysis (through Asymmetric  

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

Generation from environmental factors) (ATHENA) 

− PR MNiSW nr O R00 0009 09 pt. Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie 

komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa 

żywności i żywienia 

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

mikrooptoelektroniczny system przełączania sygnału dla fotoniki i telekomunikacji 

• projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

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

aplikacji ICT do wsparcia badań naukowych  w dziedzinie innowacyjnych metod diagnostyki 

i leczenia chorób cywilizacyjnych) 
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• PBS 806 pt. Analiza i modelowanie systemów wspomagania podejmowania decyzji oraz 

szkolenia w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych. 

Wyniki realizacji tych projektów były prezentowane w wielu miejscach i mają zastosowanie m.in. 

w bieżącej działalności Instytutu. Część z tych wyników została wdrożona w WAT i poza WAT. 

Jednym z elementów związanych z promocją i prezentacją oraz wykorzystaniem wyników 

prowadzonych badań było uczestnictwo zespołu z ISI w ćwiczeniach dowódczo-sztabowych 

przeprowadzonych w miejscowościach: Międzyrzecz (warsztaty Aster 2010), Sieradz (ćwiczenia 

Stokrotka 2010) oraz Drawsko Pomorskie (ćwiczenia Ryś 2010). Podczas tych ćwiczeń zespół  

z Instytutu zaprezentował i testował demonstrator aplikacji do wspomagania planowania i rozważania 

(symulacji) wariantów działań wojsk lądowych. Wykorzystana w tym procesie aplikacja powstała  

w ramach realizacji dwóch pierwszych projektów rozwojowych. 

W 2010 roku pracownicy naukowi Instytutu Systemów Informatycznych wydali wiele publikacji, 

jedenaście z nich ukazało się w czasopismach wyróżnionych na liście „A” MNiSW. Zgodnie  

z kalendarzem wydawniczym, opublikowaliśmy dwa kolejne numery Biuletynu Instytutu Systemów 

Informatycznych. Biuletyn jest punktowanym czasopismem naukowym, indeksowanym w BazTech.  

W minionym roku Instytut Systemów Informatycznych uczestniczył w zorganizowaniu kilku 

konferencji naukowych, były to:  

o Międzynarodowa konferencja pt. „Military Communications and Information Systems” 

(MCC 2010), Wrocław, 27-28 września 2010 r. 

o XVII Warsztaty Naukowe Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej (PTSK), Krynica Zdrój, 

07-09 września 2010 r. 

o XVI Forum Teleinformatyki nt. „Obywatel, urzędnik, pacjent, przedsiębiorca w systemach infor-

matycznych współfinansowanych ze środków UE”, Miedzeszyn, 23-24 września 2010 r. 

o Technologie Informatyczne w Administracji Publicznej i Służbie Zdrowia (TIAPiSZ 2010), 

Warszawa, 9 grudnia 2010 r. 

o VI Sympozjum Naukowe Techniki Przetwarzania Obrazu (TPO 2010), Serock, 18-20 listopada 

2010 r. 

o 7th International Symposium on Impact Engineering, Warszawa, 4-7 lipca 2010 r. 

Od czterech lat Instytut Systemów Informatycznych wspólnie z Katedrą Systemów 

Informacyjnych Zarządzania (Wydział Zarządzania UW) i Katedrą Informatyki Gospodarczej 

(Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH) prowadzi Ogólnopolskie Seminarium Międzyuczelniane  

pt. „Problemy badawcze i projektowe informatyzacji państwa”. Kierownikiem organizacyjnym i na-

ukowym tego seminarium jest prof. WAT B. Szafrański.  

W 2010 r. na 59. Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych „Brussels 

INNOVA 2010” naukowcy z Instytutu Systemów Informatycznych odnieśli wielki sukces.  

Za zaprezentowane projekty i zastosowane w nich innowacyjne rozwiązania technologiczne zdobyli 

trzy medale: 

• złoty medal za CARE2 − Symulacyjny system wspomagania podejmowania decyzji do walki  

z rozprzestrzenianiem się epidemii w sieciach społecznych − dla zespołu w składzie: 

A. Najgebauer, T. Tarnawski, R. Kasprzyk wraz z grupą studentów z Wydziału Cybernetyki 
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• srebrny medal za PULSE (Pocket Usage Life Sensing Environment) − opracowanie „Mobilnego 

narzędzia monitoringu stanu zdrowia pacjenta” − dla zespołu młodych naukowców z Wydziału 

Cybernetyki i Wydziału Elektroniki WAT, pod opieką M. Chmielewskiego  

• srebrny medal za THEIA (The Handy Eye-Internation Adapter) − opracowanie „Rozszerzalnego 

narzędzia do budowy niestandardowych interfejsów” − dla zespołu młodych naukowców  

pod opieką R. Kasprzyka.  

Kolejny sukces uwieńczony srebrnym medalem uzyskaliśmy na 109. Międzynarodowych Targach 

Wynalazczości CONCOURS LEPINE, które odbyły się w Paryskim Centrum Wystawienniczym Porte 

de Versailles. Nagrodzono tam projekt pt. Zautomatyzowane Narzędzia Wspomagania Decyzji − 

System Ekspercki pk. GURU. Projekt stworzył zespół w składzie: A. Najgebauer (kierownik zespołu), 

R. Antkiewicz, Z. Tarapata, W. Kulas, D. Pierzchała, J. Rulka, T. Tarnawski, J. Koszela, R. Wantoch- 

-Rekowski, M. Chmielewski, R. Kasprzyk, T. Nowicki, R. Pytlak, K. Wiecka, G. Betliński. 

W czerwcu 2010 r. na międzynarodowej konferencji CERC 2010 zorganizowanej w Bukareszcie 

(Rumunia) zespół studentów pod opieką naukową R. Kasprzyka zaprezentował projekt The G.A.M.E. 

(Gamesmanship Against Many Epidemics). Praca została nagrodzona trzecim miejscem.  

W marcu 2010 r. podczas otwarcia XVII Giełdy Polskich Wynalazków, jako jedni z najlepszych, 

zostaliśmy wyróżnieni specjalnym dyplomem ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Giełda jest 

organizowana w celu prezentacji i jednocześnie promocji najlepszych polskich wynalazków 

zgłoszonych i wyróżnionych na światowych targach wynalazczości w poprzednim roku. Dyplomy  

i statuetki są przyznawane jednostkom naukowo-badawczym i firmom, które zaprezentowały najwięcej 

rozwiązań nagrodzonych oraz tym wynalazcom, którzy zdobyli złote medale z wyróżnienem.  

Nasz zespół w składzie: A. Najgebauer, T. Tarnawski, R. Kasprzyk, B. Lipiński, K. Wilkos, M. Wilkos  

i C. Bartosiak opracował projekt CARE (Creative Application to Remedy Epidemics). Projekt ten  

w 2009 r. otrzymał wiele nagród, wśród nich: złoty medal z wyróżnieniem na 58. Światowych Targach 

Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brusseels INNOVA 2009”, srebrny medal na 

Międzynarodowej Wystawie Innowacji w Seulu oraz nagrodę specjalną od stowarzyszenia naukowo- 

-technologicznego Technopol Moscow w dziedzinie „Medical-Health Care”. 

W 2010 r. w Instytucie Systemów Informatycznych wypromowano 84 inżynierów, 93 magistrów  

i 2 doktorów. Uchwałą Rady Wydziału Cybernetyki z 9.12.2010 r. nadano dr. Piotrowi Kosiuczence 

stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. 

 

1.2. Biuro Dyrektora Instytutu 

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

 

 

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

 
 

(do 30 IX 2010 r.) dr inż. Dariusz Pierzchała, adiunkt n-d 
e-mail: dariusz.pierzchala@wat.edu.pl  
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(od 1 X 2010 r.) dr inż. Jerzy Stanik, adiunkt n-d 
tel. (22) 683 73 38 
e-mail: jerzy.stanik@wat.edu.pl 
 

 

Zespół administracyjno-techniczny 
Bogumiła Fronczak, samodzielny referent  techniczny 
tel. (22) 683 95 04, (22) 683 73 38 
fax (22) 683 78 58 
e-mail: sekretariat.isi@wat.edu.pl 
e-mail: bogumila.fronczak@wat.edu.pl 
 

 

Barbara Fedyna, samodzielny referent administracyjny 
tel. (22) 683 70 18 
e-mail: biuletynisi@wat.edu.pl 
e-mail: barbara.fedyna@wat.edu.pl 

 

(od 1 XII 2010 r.) Agnieszka Kacprzak, starszy referent administracyjny 
tel. (22) 683 74 08 
e-mail: agnieszka.kacprzak@wat.edu.pl 

 

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

 

1.3. Organizacja Instytutu 
Instytut Systemów Informatycznych tworzą cztery zakłady: 

 Inżynierii Oprogramowania 

 Metodyk i Narzędzi Informatyki 

 Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji 

 Informatycznych Systemów Zarządzania. 

 

1.3.1. Zakład Inżynierii Oprogramowania 
Kierownik zakładu 
dr inż. Tomasz Tarnawski, adiunkt n-d 
tel. (22) 683 73 55 
e-mail: tomasz.tarnawski@wat.edu.pl 

(do 30 IX 2010 r.) dr inż. Jarosław Koszela, adiunkt n-d 
                             tel. (22) 683 72 93 
                             e-mail: jaroslaw.koszela@wat.edu.pl 

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

w zakresie podstaw informatyki ze szczególnym uwzględnieniem podstaw programowania, systemów 

operacyjnych i sieci komputerowych, a także podstaw baz danych.  

Merytorycznie zakład odpowiada za prawie trzydzieści przedmiotów prowadzonych na wszystkich 

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

specjaliści z zakresu: 

• algorytmiki  

• technik programowania 

• systemów baz danych  

• systemów operacyjnych  

• przetwarzania rozproszonego  

• symulacji komputerowej 

• bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych  

• wspomagania decyzji  
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• informatycznych technologii dla Internetu  

• oprogramowania infrastruktury dla e-biznesu.  

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

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

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół następujących zagadnień: 

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

• systemy baz danych (obiektowe, temporalne, rozproszone)  

• mechanizmy systemów w serwerach danych  

• techniki komunikacji i rozdziału obciążenia w systemach rozproszonych  

• metody badania jakości programów współbieżnych 

• konstrukcje oprogramowania systemowego  

• technologie sieci rozległych i sieci Internet  

• projektowanie i integracja systemów rozproszonych  

• projektowanie i eksploatacja systemów mobilnych  

• projektowanie i eksploatacja systemów pracy grupowej i automatyzacji procesów biznesowych 

• 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: 

dr hab. inż. Andrzej Walczak, prof. WAT 
dr hab. inż. Kazimierz Worwa, prof. WAT 
dr inż. Grzegorz Bliźniuk, adiunkt n-d 
dr inż. Jarosław Koszela, adiunkt n-d 
dr inż. Piotr Marciniak, asystent n-d 
dr inż. Marek Nowak, adiunkt n-d 
dr inż. Tomasz Tarnawski, adiunkt n-d 
dr inż. Zbigniew Wesołowski, adiunkt n-d 
dr Irena Skórska, starszy wykładowca d 

mgr inż. Mariusz Chmielewski, asystent n-d 
mgr inż. Andrzej Gaj, asystent n-d, 1/2 
mgr inż. Piotr Kędzierski, asystent n-d 
mgr inż. Paweł Moszczyński, asystent n-d 
mgr inż. Marcin Pery, asystent n-d, 1/4 
mgr inż. Michał Sawicki, asystent n-d, 1/2 
mgr inż. Joanna Wiśniewska, asystent n-d 
mgr inż. Rafał Kasprzyk, asystent n-d 
mgr inż. Sławomir Wysocki, wykładowca d, 1/2 
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1.3.2. Zakład Metodyk i Narzędzi Informatyki  
Kierownik zakładu 
dr inż. Wojciech Kulas, adiunkt n-d 
tel. (22) 683 91 71 
e-mail: wojciech.kulas@wat.edu.pl 

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

z zakresu inżynierii systemów informatycznych. Merytorycznie zakład odpowiada za kilkanaście 

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

nim. Pracownicy ZMiNI to wysokiej klasy specjaliści z zakresu: 

• zarządzania projektami 

• zapewniania jakości systemów informatycznych 

• oceny ryzyka przedsięwzięć informatycznych 

• kosztorysowania prac projektowych 

• inżynierii systemów informatycznych 

• technik programowania 

• baz danych i informatycznych technologii dla Internetu. 

W podanym zakresie prowadzą zajęcia dydaktyczne oraz aktywną działalność naukowo- 

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

i konsultingu. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół następujących zagadnień: 

• inżynieria systemów informatycznych  

• projektowanie systemów współbieżnych i równoległych  

• projektowanie systemów rozproszonych  

• projektowanie systemów czasu rzeczywistego  

• weryfikacja, walidacja i testowanie oprogramowania  

• osiąganie i ocena wydajności oprogramowania  

• środowiska wspomagające proces wytwarzania systemów informatycznych  

• czynnik ludzki w procesie wytwarzania i eksploatacji systemów informatycznych  

• metodyki prowadzenia przedsięwzięć informatycznych  

• zarządzanie projektem i organizacja projektu  

• zarządzanie zmianami i konfiguracja oprogramowania  

• metody i narzędzia projektowania systemów informatycznych  

• modele niezawodnościowe oprogramowania  

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

mgr inż. Tomasz Gumowski, st. wykł. d 
mgr inż. Tomasz Gzik, asystent n (do 30 VI 2010 r.) 
mgr inż. Arkadiusz Kowalski, st. wykł. d, 1/2 
mgr inż. Adrian Marcinków, asystent n-d 
mgr inż. Piotr Michałowski, asystent n (do 30 VI 2010 r.)
mgr inż. Jarosław Napiórkowski, asystent n-d, 1/2 
mgr inż. Robert Waszkowski, asystent n-d 
mgr inż. Jarosław Wójciński, asystent n-d, 1/2 

 

Liczba doktorantów, których opiekunami naukowymi są pracownicy zakładu: 3 
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1.3.3. Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji 
Kierownik zakładu 
dr inż. Marcin Mazurek, adiunkt n-d 
tel. (22) 683 74 08 
e-mail: marcin.mazurek@wat.edu.pl 

(do 30 IX 2010 r.) dr inż. Jarosław Rulka, adiunkt n-d 
                             tel. (22) 683 92 64 
                             e-mail: jaroslaw.rulka@wat.edu.pl 

 

Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji realizuje zarówno zadania dydaktyczne,  

jak i naukowo-badawcze. W zakresie realizowanych zadań dydaktycznych pracownicy zakładu 

prowadzą zajęcia z przedmiotów należących do grup tematycznych, takich jak:  
• symulacja komputerowa  
• informatyczne wspomaganie decyzji 
• sztuczna inteligencja  
• metody optymalizacji   
• teoretyczne podstawy informatyki 
• teoria gier  
• badania operacyjne  
• efektywność systemów informatycznych  
• zautomatyzowane systemy dowodzenia 

• modelowanie sytuacji konfliktowych 

• metody eksploracji danych. 
Pracownicy zakładu prowadzą badania naukowe w następujących obszarach:  

• modelowanie sytuacji konfliktowych 

• modelowanie procesów decyzyjnych 

• modelowania komputerowych systemów wspomagania decyzji medycznych 

• budowa modeli symulacyjnych złożonych systemów (technicznych, informacyjnych, 

ekonomicznych, walki) 

• interaktywna symulacja rozproszona 

• budowa i rozwój eksperckich systemów wspomagania decyzji 

• teoria gier 

• gry rozproszone 

• metody i narzędzia analizy decyzyjnej 

• metody optymalizacji wielkiej skali 

• optymalizacja dyskretnej 

• optymalizacja wielokryterialnej 

• metody rozpoznawania wzorców 

• metody pozyskiwania wiedzy i projektowania baz wiedzy 

• metody analizy i syntezy systemów informacji przestrzennej 

• metody i narzędzia analizy ryzyka 

• metod eksploracji danych 

• metody badań podobieństwa obiektów 

• metody tworzenia funkcji rankingowych 

• modelowanie pajęczynowe w procedurach eksploracji danych 
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• hurtownie danych 

• analiza algorytmów 

• sieci neuronowe 

• informatyka kwantowa. 

Odzwierciedleniem wysokiej aktywności badawczej pracowników zakładu jest wysoka liczba publikacji 

oraz bogate portfolio projektów kierowanych przez pracowników zakładu. 

 

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

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

 

Liczba doktorantów, których opiekunami naukowymi są pracownicy zakładu: 10 
 
 
1.3.4. Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania 

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

(do 30 IX 2010 r.) dr inż. Jerzy Stanik, adiunkt n-d 
                             tel. (22) 683 72 84 
                             e-mail: jerzy.stanik@wat.edu.pl 

 
Merytorycznie zakład odpowiada za prowadzenie przedmiotów z trzech grup tematycznych: 

• metody numeryczne w zastosowaniu w optymalizacji 

• metode analityczne stosowane w zarządzaniu 

• systemów informatycznych stosowanych w zarządzaniu.  

W ramach pierwszej grupy tematycznej prowadzone są przedmioty obejmujące:  

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

faktoryzacji macierzy, rozwiązywanie układu równań liniowych) 

• optymalizację numeryczną (w ramach studiów doktoranckich). 

W ramach drugiej grupy tematycznej zakład koncentruje się na:  

• metodach harmonogramowania zadań w systemach zarządzania 

• metodach szacowania i zarządzania ryzykiem finansowym 

• hurtowniach danych i metodach data mining. 

Trzecia grupa tematyczna obejmuje przedmioty związane z informatycznymi systemami zarządzania: 

• ryzykiem finansowym – rynkowym i kredytowym (w ramach zajęć laboratoryjnych 

wykorzystywane jest oprogramowanie SAS Institute) 

• organizacją typu usługowego czy produkcyjnego (w ramach zajęć laboratoryjnych 

wykorzystywane jest oprogramowanie firm IFS, SAP i IDS Sheer). 

Prace naukowo-badawcze zakładu koncentrują się na następujących zagadnieniach: 
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• opracowanie i implementacja algorytmów numerycznych do rozwiązywania zadań wielkiej skali  

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

w przodujących ośrodkach naukowych zajmujących się optymalizacją 

• opracowanie efektywnych algorytmów heurystycznych i dokładnych do rozwiązywania zadań 

logistycznych, takich jak zadania harmonogramowania przy ograniczonych zasobach czy zadania 

transportowe klasy CVRPTW. 

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

dr Jarosław Olejniczak, adiunkt n-d 
dr inż. Jerzy Stanik, adiunkt n-d 
dr inż. Wojciech Stecz, adiunkt n-d 
mgr inż. Paweł Cudek, asystent n 
mgr inż. Tomasz Protasowicki, asystent n-d 
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2. Pracownicy Instytutu 
 
2.1. Profesorowie zwyczajni 

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

Mgr inż. (`73), Dr (`75), Hab. (`79), Prof. (`87) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji; 
Członek  Rady WCY; 
Dyrektor Instytutu Systemów Informatycznych; 
Opiekun naukowy pięciu doktorantów; 
W 2010 r. promotor jednej pracy magisterskiej. 
[Edu8],[Edu43],[Edu44],[Edu51],[Edu76],[Edu90],[Edu91], 
[Edu96],[Edu97],[Edu98] 
[Pro5],[Pro10],[Pro13] 
[Mgr5] 
[Pub12],[Pub13],[Pub37], [Pub38],[Pub39],[Pub57] 
[Kon14],[Konf15],[Konf16],[Konf17],[Konf18],[Konf38] 

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

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

Mgr inż. (`68), Dr (`75), Hab. (`87), Prof. (`02) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji;  
Członek  Rady WCY; 
Członek zespołu badawczego WCY; 
Redaktor naczelny wydawnictw ISI; 
Opiekun naukowy dwóch doktorantów; 
W 2010 r. promotor jednej pracy magisterskiej; 
Poza WAT członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej  
oraz członek Rady Naukowej IBS PAN. 
[Edu2],[Edu3],[Edu44],[Edu51],[Edu73],[Edu92],[Edu94],[Edu95],
[Edu98],[Edu101] 
[Pro13] 
[Mgr76] 
[Pub42] 
[Konf1] 

 
 
2.2.  Profesorowie nadzwyczajni 
 

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

Mgr inż. (`84), Dr (`89), Hab. (`04) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji;  
Dziekan Wydziału Cybernetyki (kadencja 2008 – 2012); 
Przewodniczący Rady WCY;  
Członek Senatu WAT; 
Członek zespołu badawczego WCY; 
Opiekun naukowy dwóch doktorantów; 
W 2010 r. nagroda zespołowa − srebrny medal na 109. Między-
narodowych Targach Wynalazczości CONCOURS LEPINE  
w Paryżu. 
[Edu12],[Edu27],[Edu97],[Edu98] 
[Pro1],[Pro2],[Pro3],[Pro4],[Pro5],[Pro10],[Pro11],[Pro13] 
[Pub1],[Pub32],[Pub58],[Pub59],[Pub60],[Pub61] 
[Konf1],[Konf7],[Konf8],[Konf17],[Konf39] 
[Rap1] 
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Andrzej Najgebauer 
tel. (22) 683 94 59 
andrzej.najgebauer@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`81), Dr (`88), Hab. (`99) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji;  
Prorektor WAT i członek Senatu WAT;  
Członek Rady WCY; 
Polski przedstawiciel w panelu NATO/RTA; 
W 2010 r. trzy nagrody zespołowe: złoty medal na 59. 
Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych  
i Nowych Technik „Brusseels INNOVA 2010”, złoty medal na IV 
Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji − IWIS 
2010, srebrny medal na 109. Międzynarodowych Targach 
Wynalazczości CONCOURS LEPINE w Paryżu. Specjalne 
wyróżnienie MNiSW  – dyplom dla zespołu na XVII Giełdzie 
Polskich Wynalazków.  
[Edu28],[Edu33],[Edu45],[Edu57],[Edu68],[Edu85],[Edu98], 
[Edu99],[Edu100] 
[Dr1] 
[Pro1],[Pro2],[Pro3],[Pro4],[Pro5],[Pro10],[Pro11],[Pro13] 
[Pub1],[Pub32],[Pub46],[Pub49],[Pub58],[Pub59],[Pub60],[Pub61]
[Pub79] 
[Konf1],[Konf7],[Konf8],[Konf11],[Konf17] 
[Rap3],[Rap4],[Rap5]

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

 
 
Tadeusz Nowicki 
tel. (22) 6837118 
tadeusz.nowicki@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`80), Dr (`84), Hab. (`92) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania;  
Członek Rady WCY;  
Członek Rady Wydawniczej WAT; 
Kierownik seminariów w ISI; 
Opiekun naukowy ośmiu doktorantów; 
W 2010 r. promotor pięciu prac magisterskich; 
W 2010 r. nagroda zespołowa − srebrny medal na 109. Między-
narodowych Targach Wynalazczości CONCOURS LEPINE  
w Paryżu; 
Poza WAT – ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej,   
wiceprezes PTSK, członek PTBOiS oraz International Federation 
of Operations Research Societies. 
[Edu13],[Edu31],[Edu34],[Edu39],[Edu40],[Edu51],[Edu55], 
[Edu93],[Edu96],[Edu98] 
[Pro5],[Pro12] 
[Mgr18],[Mgr31],[Mgr46],[Mgr51],[Mgr53] 
[Pub48],[Pub69],[Pub70],[Pub71],[Pub72] 
[Konf2],[Konf17] 
[Rap6] 
....................................................

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

Mgr inż. (`71), Dr (`79), Hab. (`87) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Metodyk i Narzędzi Informatyki;  
Członek Rady WCY; 
Opiekun naukowy trzech doktorantów; 
W 2010 r. promotor prac: jednej doktorskiej, jednej magisterskiej,
jednej inżynierskiej. 
Poza WAT – wiceprezes dużej firmy informatycznej.  
[Edu10],[Edu51],[Edu58],[Edu67],[Edu87],[Edu89],[Edu96], 
[Edu97],Edu98] 
[Dr2] 
[Mgr59] 
[Inż32] 
[Konf3],[Konf4],[Konf18],[Konf31],[Konf32],[Konf33],[Konf34], 
[Konf52] 
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Andrzej Walczak 
tel. (22) 683 94 29 
andrzej.walczak@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`79), Dr (`85), Hab. (`99) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Inżynierii Oprogramowania;  
Członek Rady WCY;  
Prodziekan WCY ds. naukowych;  
Opiekun naukowy siedmiu doktorantów; 
W 2010 r. promotor jednej pracy magisterskiej; 
Z-ca redaktora naczelnego wydawnictw ISI; 
Poza WAT, członek stowarzyszenia naukowego SPIE, członek 
założyciel Centrum Doskonałości: Nowe Materiały dla Fotoniki, 
członek Polskiego Towarzystwa Fotonicznego, członek grupy 
eksperckiej NCBiR. 
[Edu1],[Edu51],[Edu54],[Edu96],[Edu98] 
[Pro9],[Pro10],[Pro13] 
[Mgr73] 
[Pub11],[Pub36],[Pub40],[Pub41] 
[Konf1],[Konf4],[Konf5],[Konf6],[Konf35],[Konf36],[Konf37] 
[Rap11],[Rap12],[Rap13] 
....................................................

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

Mgr inż. (`78), Dr (`84), Hab. (`05) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Inżynierii Oprogramowania; 
Członek Rady WCY;  
Opiekun naukowy pięciu doktorantów; 
W 2010 r. promotor siedmiu prac magisterskich i czterech 
inżynierskich. 
[Edu1],[Edu46],[Edu51],[Edu88],[Edu98] 
[Pro5] 
[Mgr10],[Mgr24],[Mgr26],[Mgr39],[Mgr43],[Mgr68],[Mgr93] 
[Inż45],[Inż48],[Inż54],[Inż63] 
[Pub21],[Pub50],[Pub52],[Pub53],[Pub74],[Pub75],[Pub76], 
[Pub77] 
[Konf17],[Konf24],[Konf30] 
 
 

2.3. Adiunkci 
 
 

 
 
Wiesław Barcikowski 
tel. (22) 683 71 18 
wieslaw.barcikowski@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`80), Dr (`97) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Metodyk i Narzędzi Informatyki;  
W 2010 r. promotor pięciu prac magisterskich i sześciu 
inżynierskich; 
Poza WAT w 2010 r. pełnił funkcję dyrektora Departamentu 
Informatyki Statystycznej w Głównym Urzędzie Statystycznym. 
[Edu51],[Edu52],[Edu60] 
[Mgr15],[Mgr32],[Mgr47],[Mgr62],[Mgr66] 
[Inż4],[Inż23],[Inż28],[Inż39],[Inż50],[Inż62] 
[Konf40] 
.................................................... 

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

Mgr inż. (`92), Dr (`00) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny; 
Zakład Inżynierii Oprogramowania; 
W 2010 r. promotor pięciu prac magisterskich i pięciu 
inżynierskich. 
[Edu22],[Edu51] 
[Pro5] 
[Mgr3],[Mgr17],[Mgr25],[Mgr44],[Mgr50] 
[Inż15],[Inż53],[Inż67],[Inż74],[Inż77] 
[Pub14],[Pub62],[Pub63],[Pub78] 
[Konf18],[Konf19],[Konf20],[Konf21],[Konf41] 
[Rap2] 

.......................................................................... 15
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Tomasz Górski 
tel. (22) 683 72 93 
tomasz.gorski@rightsolution.pl 

Mgr inż. (`97), Dr (`00) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Inżynierii Systemów Zarządzania; 
W 2010 r. promotor czterech prac magisterskich i czterech 
inżynierskich. 
[Edu26],[Edu34],[Edu51],[Edu82] 
[Pro5] 
[Mgr8],[Mgr35],[Mgr90],[Mgr92] 
[Inż20],[Inż40],[Inż51],[Inż58] 
[Pub15],[Pub16],[Pub33],[Pub64] 
[Konf18],[Konf45] 
....................................................

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

Mgr inż. (`86), Dr (`90) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania; 
W 2010 r. promotor jednej pracy magisterskiej; 
Poza WAT, dyrektor Departamentu Informatyki  
i Telekomunikacji w MON. 
[Edu18],[Edu51],[Edu63] 
[Mgr58] 

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

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

Mgr inż. (`69), Dr (`82) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania; 
W 2010 r. promotor czterech prac magisterskich i czterech 
inżynierskich. 
[Edu42],[Edu51],[Edu77] 
[Mgr48],[Mgr61],[Mgr67],[Mgr86] 
[Inż10],[Inż27],[Inż78],[Inż83] 
[Pub21] 
 

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

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

Mgr (`90), Dr (`95), Hab.(`10) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Metodyk i Narzędzi Informatyki; 
W 2010 r. rozprawa habilitacyjna pt. Term Rewriting  
as a Semantic Basis for the Graphical Modelling of Object- 
-Oriented Systems. 
[Edu4],[Edu22],[Edu24],[Edu35] 
[Pro5],[Pro10] 
[Hab1] 
[Pub4],[Pub66] 
[Konf12] 

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

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

Mgr inż. (`95), Dr (`07) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Do 30 IX 2010 r. pełnił obowiązki kierownika Zakładu Inżynierii 
Oprogramowania; 
W 2010 r. promotor trzech prac magisterskich i ośmiu 
inżynierskich; 
Nagroda zespołowa − srebrny medal na 109. Międzynarodowych 
Targach Wynalazczości CONCOURS LEPINE w Paryżu. 
[Edu7],[Edu11],[Edu51],[Edu65],[Edu70],[Edu72],[Edu102] 
[Pro1],[Pro2],[Pro3],[Pro4],[Pro5],[Pro10],[Pro11],[Pro13] 
[Mgr75],[Mgr82],[Mgr83] 
[Inż5],[Inż9],[Inż11],[Inż17],[Inż19],[Inż42],[Inż59],[Inż81] 
[Pub19],[Pub47],[Pub58],[Pub59],[Pub60],[Pub61],[Pub67] 
[Konf17],[Konf22],[Konf27],[Konf28] 
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Maciej Kiedrowicz 
tel. (22) 683 72 93 
maciej.kiedrowicz@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`87), Dr (`99) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania.  
Opiekun jednego studenta indywidualnego; 
W 2010 r. promotor trzech prac magisterskich i sześciu 
inżynierskich. 
[Edu9],[Edu17],[Edu18],[Edu21],[Edu51],[Edu58] 
[Mgr27],[Mgr69],[Mgr77] 
[Inż3],[Inż44],[Inż55],[Inż57],[Inż71],[Inż75] 
[Pub20] 
[Konf26],[Konf48] 
 

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

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

Mgr inż. (`86), Dr (`01) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Kierownik Zakładu Metodyk i Narzędzi Informatyki;  
Członek zespołu badawczego WCY; 
Opiekun jednego studenta indywidualnego; 
W 2010 r. promotor jednej pracy magisterskiej i dwóch 
inżynierskich; 
W 2010 r. nagroda zespołowa − srebrny medal na 109. Między-
narodowych Targach Wynalazczości CONCOURS LEPINE  
w Paryżu. 
[Edu5],[Edu6],[Edu32],[Edu38],[Edu49],[Edu51],[Edu59],[Edu78] 
[Mgr29] 
[Inż22],[Inż46] 
[Pro1],[Pro2],[Pro3],[Pro4],[Pro11],[Pro13] 
[Pub58],[Pub59],[Pub60],[Pub61] 
[Konf7],[Konf17] 
....................................................

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

Mgr inż. (`00), Dr (`08) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny; 
Od 1X 2010 r. kierownik Zakładu Badań Operacyjnych  
i Wspomagania Decyzji; 
W 2010 r. promotor dwóch prac magisterskich i czterech 
inżynierskich. 
[Edu27],[Edu28],[Edu51] 
[Mgr19],[Mgr30] 
[Inż7],[Inż24],[Inż25],[Inż31] 
[Pub24] 
[Konf49] 

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

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

Mgr inż. (`96), Dr (`05) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Inżynierii Oprogramowania; 
W 2010 r. promotor jednej pracy magisterskiej i dwóch 
inżynierskich. 
[Edu41],[Edu48],[Edu51],[Edu66] 
[Mgr85] 
[Inz8],[Inż26] 
[Konf50] 
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Jarosław Olejniczak 
tel. (22) 683 74 08 
jolej@onet.pl 

Mgr (`96), Dr (`01) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Od 1 X 2010 r. kierownik Zakładu Informatycznych Systemów 
Zarządzania; 
W 2010 r. promotor dwóch prac magisterskich i trzech 
inżynierskich. 
[Edu15],[Edu16],[Edu28],[Edu29],[Edu51],[Edu61],[Edu68] 
[Mgr28],[Mgr65] 
[Inż2],[Inż56],[Inż76] 
[Konf51] 

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

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

Mgr inż. (`97), Dr (`02) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny; 
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji; 
Do 30 IX 2010 r. pełnił obowiązki  zastępcy dyrektora ISI, aktualnie 
zastępca dziekana WCY;  
Członek Rady WCY;  
Członek zespołu badawczego WCY; 
Opiekun naukowy dwóch studentów indywidualnych; 
W 2010 r. promotor ośmiu prac magisterskich i czterech 
inżynierskich; 
Nagroda zespołowa − srebrny medal na 109. Międzynarodowych 
Targach Wynalazczości CONCOURS LEPINE w Paryżu; 
Członek PTSK. 
[Edu25],[Edu47],[Edu51] 
[Pro1],[Pro2],[Pro3],[Pro4],[Pro6],[Pro11],[Pro13] 
[Mgr9],[Mgr13],[Mgr21],[Mgr42],[Mgr54],[Mgr72],[Mgr78],[Mgr91] 
[Inż16],[Inż18],[Inż65],[Inż66] 
[Pub1],[Pub25],[Pub32],[Pub35],[Pub46],[Pub49],[Pub58],[Pub59],
[Pub60],[Pub61] 
[Konf7],[Konf8],[Konf11],[Konf17],[Konf29] 
[Rap7] 

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

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

Mgr inż. (`97), Dr (`02) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Do 30 IX 2010 r. pełnił obowiązki kierownika Zakładu Badań 
Operacyjnych i Wspomagania Decyzji;  
Członek Rady WCY;  
Członek zespołu badawczego WCY; 
W 2010 r. promotor jednej pracy magisterskiej i dwóch 
inżynierskich; 
Nagroda zespołowa − srebrny medal na 109. Międzynarodowych 
Targach Wynalazczości CONCOURS LEPINE w Paryżu; 
Członek PTSK. 
[Edu45],[Edu51],[Edu57],[Edu68] 
[Pro1],[Pro2],[Pro3],[Pro4],[Pro11],[Pro13] 
[Mgr23] 
[Inż64],[Inż72] 
[Pub27],[Pub58],[Pub59],[Pub60],[Pub61] 
[Konf7] 

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

 
 
Jerzy Stanik 
tel. (22) 683 73 38;  
      (22) 683 73 05 
jerzy.stanik@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`78), Dr (`86) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Do 30 IX 2010 r. kierownik Zakładu Informatycznych Systemów 
Zarządzania, aktualnie zastępca dyrektora Instytutu Systemów 
Informatycznych; 
W 2010 r. promotor dziesięciu prac magisterskich i czterech 
inżynierskich. 
[Edu10],[Edu20],[Edu23],[Edu50],[Edu51],[Edu67],[Edu83] 
[Mgr2],[Mgr7],[Mgr12],[Mgr33],[Mgr34],[Mgr56],[Mgr57],[Mgr63], 
[Mgr71],[Mgr81] 
[Inż33],[Inż60],[Inż61],[Inż68] 
[Pub50] 
[Konf30] 
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Wojciech Stecz 
tel. (22) 683 71 28 
wojciech.stecz@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`97), Dr (`04) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania; 
W 2010 r. promotor dwóch prac magisterskich i dwóch 
inżynierskich. 
[Edu51],[Edu62],[Edu64],[Edu84] 
[Mgr37],[Mgr84] 
[Inż21],[Inż70] 
[Pub28],[Pub51],[Pub73] 
 

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

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

Mgr inż. (`95), Dr (`98) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji; 
Zastępca dyrektora ISI; 
Członek Rady WCY;  
Członek zespołu badawczego WCY; 
Sekretarz naukowy zespołu redakcyjnego wydawnictw ISI; 
Opiekun naukowy dwóch studentów indywidualnych; 
W 2010 r. promotor sześciu prac magisterskich i trzech 
inżynierskich; 
W 2010 r. nagroda zespołowa − srebrny medal na 109. Między-
narodowych Targach Wynalazczości CONCOURS LEPINE  
w Paryżu; 
Poza WAT − członek PTSK, PTBOiS, European Association for 
Theoretical Computer Science oraz Military Operations Research 
Society. 
[Edu36],[Edu37],[Edu41],[Edu51],[Edu69],[Edu74],[Edu75], 
[Edu80],[Edu81],[Edu86] 
[Pro1],[Pro2],[Pro3],[Pro4],[Pro7],[Pro11],[Pro13] 
[Mgr22],[Mgr74],[Mgr80],[Mgr87],[Mgr88],[Mgr89] 
[Inż41],[Inż43],[Inż69] 
[Pub1],[Pub2],[Pub5],[Pub6],[Pub7],[Pub8],[Pub29],[Pub30], 
[Pub58],[Pub59],[Pub60],[Pub61] 
[Konf7],[Konf8],[Konf9],[Konf10],[Konf13],[Konf17],[Konf23], 
[Konf25] 
[Rap8],[Rap9] 

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

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

Mgr inż. (`00), Dr (`06) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Od 1 X 2010 r. kierownik zakładu Inżynierii Oprogramowania; 
Członek zespołu badawczego WCY; 
Opiekun naukowy Koła Zainteresowań Cybernetycznych; 
W 2010 r. promotor trzech prac magisterskich i jednej 
inżynierskiej; 
W 2010 r. trzy nagrody zespołowe i wyróżnienie: złoty medal na 
59. Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych  
i Nowych Technik „Brusseels INNOVA 2010”,  złoty medal na  
IV Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji − IWIS 
2010, srebrny medal na 109. Międzynarodowych Targach 
Wynalazczości CONCOURS LEPINE w Paryżu, dyplom od 
MNiSW  na XVII Giełdzie Wynalazków w Warszawie. 
[Edu30],[Edu51] 
[Pro1],[Pro2],[Pro3],[Pro4],[Pro11],[Pro12] 
[Mgr16],[Mgr38],[Mgr40] 
[Inż36] 
[Pub9],[Pub10],[Pub47],[Pub58],[Pub59],[Pub60],[Pub61] 
[Konf22],[Konf23] 
[Rap10] 
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Roman Wantoch-Rekowski 
tel. (22) 683 98 57 
rrekowski@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`92), Dr (`98) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji;  
Pełnomocnik Dziekana WCY ds. informatyzacji; 
Członek zespołu badawczego WCY; 
W 2010 r. promotor jednej pracy magisterskiej i czterech 
inżynierskich; 
W 2010 r. nagroda zespołowa − srebrny medal na 109. Między-
narodowych Targach Wynalazczości CONCOURS LEPINE  
w Paryżu. 
[Edu51],[Edu53],[Edu61] 
[Pro1],[Pro2],[Pro3],[Pro4],[Pro11],[Pro13] 
[Mgr6] 
[Inż12],[Inż35],[Inż49],[Inż80] 
[Pub54],[Pub55],[Pub56],[Pub58],[Pub59],[Pub60],[Pub61] 
[Konf7],[Konf17] 

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

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

Mgr inż. (`81), Dr (`01) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Inżynierii Oprogramowania; 
Promotor czterech prac inżynierskich. 
[Edu51],[Edu79] 
[Inż29],[Inż37],[Inż73],[Inż82] 
[Pro8] 
[Konf54] 
[Rap14] 
 
 
 
 
 

2.4. Asystenci 
 
 

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

Mgr inż. (`04) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Inżynierii Oprogramowania; 
Członek zespołu badawczego WCY; 
W 2010 r. cztery nagrody zespołowe: srebrny medal na 59. 
Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych  
i Nowych Technik „Brusseels INNOVA 2010”, srebrny medal  
na IV Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji − 
IWIS 2010, srebrny medal na 109. Międzynarodowych Targach 
Wynalazczości CONCOURS LEPINE w Paryżu oraz brązowy 
medal na Międzynarodowej Wystawie IENA 2010  
w Norymberdze. 
[Edu47],[Edu68],[Edu72],[Edu73] 
[Pro1],[Pro2],[Pro3],[Pro4],[Pro10],[Pro11] 
[Pub2],[Pub3],[Pub43],[Pub44],[Pub58],[Pub59],[Pub60],[Pub61], 
[Konf9],[Konf10],[Konf17],[Konf22],[Konf23],[Konf42] 

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

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

Mgr inż. (`04) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny; 
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji. 
[Edu1],[Edu68],[Edu69],[Edu74],[Edu80] 
[Pro1],[Pro2],[Pro3],[Pro11],[Pro14] 
[Konf44] 
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Andrzej Gaj 
tel. (22) 683 74 10 
andrzej.gaj@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`93) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny (1/2); 
Zakład Inżynierii Oprogramowania. 
[Edu1],[Edu56],[Edu79] 
[Pro5],[Pro10] 
 

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

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

Mgr inż. (`08) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny; 
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji. 
[Edu25],[Edu36],[Edu45],[Edu74] 
[Pro3] 
[Pub17] 
[Konf43] 

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

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

Mgr inż. (`05) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny; 
Zakład Inżynierii Oprogramowania; 
Członek zespołu badawczego WCY; 
W 2010 r. sześć nagród zespołowych i wyróżnienie: złoty  
i srebrny medal na 59. Światowych Targach Wynalazczości, 
Badań Naukowych i Nowych Technik „Brusseels INNOVA 
2010”, srebrny medal na 109. Międzynarodowych Targach 
Wynalazczości CONCOURS LEPINE w Paryżu, złoty i srebrny 
medal na IV Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie 
Innowacji − IWIS 2010 oraz srebrny medal i wyróżnienie na 
Międzynarodowej Wystawie IENA 2010 w Norymberdze. 
Specjalne wyróżnienie MNiSW – dyplom dla zespołu na XVII 
Giełdzie Polskich Wynalazków. 
[Edu22],[Edu74] 
[Pro1],[Pro2],[Pro3],[Pro4],[Pro11] 
[Pub2],[Pub7],[Pub18],[Pub34],[Pub46],[Pub49],[Pub58], 
[Pub59],[Pub60],[Pub61] 
[Konf9],[Konf10],[Konf11],[Konf17],[Konf25] 
...................................................

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

Mgr inż. (`08) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny; 
Zakład Inżynierii Oprogramowania. 
[Edu11],[Edu58],[Edu65] 
[Pro2],[Pro4],[Pro5],[Pro10] 
[Pub19] 
[Konf47] 
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Adrian Marcinków 
tel. (22) 683 74 10 
amarcinkow@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`08) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny; 
Zakład Metodyk i Narzędzi Informatyki. 
[Edu1],[Edu22],[Edu41],[Edu48] 

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

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

Mgr inż. (`98), Dr (`05) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Inżynierii Oprogramowania; 
W 2010 r. promotor jednej pracy inżynierskiej. 
[Edu19],[Edu30],[Edu51],[Edu71] 
[Inż38] 
[Pro9],[Pro10] 

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

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

Mgr inż. (`08) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Inżynierii Oprogramowania. 
[Edu19],[Edu30],[Edu71] 
[Pro9] 

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

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

Mgr inż. (`99) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny (1/2);  
Zakład Metodyk i Narzędzi Informatyki.  
[Edu1],[Edu71],[Edu102] 
[Pro10] 

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

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

Mgr inż. (`98) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny (1/4); 
Zakład Inżynierii Oprogramowania. 
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Tomasz Protasowicki 
tel. (22) 683 72 84 
tomasz.protasowicki@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`07) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny; 
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania. 
[Edu1],[Edu18],[Edu20],[Edu63],[Edu64] 
 

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

 
 
Michał Sawicki 
tel. (22) 683 74 10 
savic@doc.pl 

Mgr inż. (`09) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny (1/2); 
Zakład Inżynierii Oprogramowania. 
[Edu58],[Edu72] 

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

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

Mgr inż. (`98) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Metodyk i Narzędzi Informatyki; 
Członek zespołu badawczego WCY. 
[Edu6],[Edu49],[Edu50],[Edu78] 
[Konf53] 

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

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

Mgr inż. (`04) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny;  
Zakład Inżynierii Oprogramowania. 
[Edu73] 
[Pub31] 
[Konf55] 

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

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

Mgr inż. (`97) 
Pracownik naukowo-dydaktyczny (1/2);  
Zakład Metodyk i Narzędzi Informatyki. 
[Edu25],[Edu48],[Edu53] 
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Marek Deutsch 
tel. (22) 683 72 84 
marek.deutsch@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`89), Dr (`93) 
Pracownik dydaktyczny (1/2);  
Zakład Metodyk i Narzędzi Informatyki; 
W 2010 r. promotor pięciu prac magisterskich i czterech 
inżynierskich. 
[Edu50],[Edu51],[Edu78] 
[Mgr4],[Mgr41],[Mgr45],[Mgr60],[Mgr70] 
[Inż13],[Inż14],[Inż34],[Inż84] 
 
 

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

 
 
Tomasz Gumowski 
tel. (22) 683 72 93 
tomasz.gumowski@wat.edu.pl 

Mgr inż. (`86) 
Pracownik dydaktyczny;  
Zakład Metodyk i Narzędzi Informatyki. 
[Edu4],[Edu5],[Edu35],[Edu38],[Edu49],[Edu59],[Edu78] 
 

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

 
 

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

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

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

 
 

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

Mgr inż. (`78), Dr (`94) 
Pracownik dydaktyczny (1/2);  
Zakład Metodyk i Narzędzi Informatyki; 
W 2010 r. promotor sześciu prac magisterskich i trzech 
inżynierskich.  
[Edu14],[Edu27],[Edu51] 
[Mgr11],[Mgr20],[Mgr52],[Mgr55],[Mgr64],[Mgr79] 
[Inż1],[Inż6],[Inż30] 

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

 
 

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

Mgr (`80), Dr (`87) 
Pracownik dydaktyczny;  
Zakład Inżynierii Oprogramowania; 
W 2010 r. promotorka dwóch prac magisterskich i dwóch 
inżynierskich. 
[Edu19],[Edu51] 
[Mgr14],[Mgr36] 
[Inż47],[Inż52] 
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2.6. Wykładowcy 
 

 
 

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

Mgr inż. (`97) 
Pracownik dydaktyczny (1/2);  
Zakład Inżynierii Oprogramowania. 
[Edu1] 

 
 
2.7 Pozostali pracownicy 
 

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

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

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

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

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

 T. Drozdowski, A. Gaj, A. Marcinków,  
 J. Napiórkowski, T. Protasowicki,  
 A. Walczak, K. Worwa, S. Wysocki 

 
[Edu2]  Algorytmy kwantowe 

 M. Chudy 
 
[Edu3]  Algorytmy optymalizacji 

 M. Chudy, B. Różański 
 
[Edu4]  Analiza i modelowanie SI 

T. Gumowski, P. Kosiuczenko, P. Mieteń 
 
[Edu5]  Analiza i projektowanie SI 

 T. Gumowski, W. Kulas 
 
[Edu6]  Analiza strukturalna systemów 

 informatycznych 
 W. Kulas, R. Waszkowski 

 
[Edu7]  Aplikacje internetowe 

 M. Dąbkiewicz, J. Koszela 
 
[Edu8]  Badania operacyjne i teoria 

 optymalizacji 
 A. Ameljańczyk, B. Różański, M. Strawa 

 
[Edu9]  Bazy danych 

 M. Dąbkiewicz, M. Kiedrowicz 
 

[Edu10] Bezpieczeństwo systemów 
 informatycznych 
 J. Stanik, B. Szafrański 

 
[Edu11]  Dokumentacja elektroniczna 

 T. Gzik, P. Kędzierski, J. Koszela 
 
[Edu12]  Efektywność systemów informatycznych 

 R. Antkiewicz 
 
[Edu13]  Elementy teorii niezawodności 

 T. Nowicki 
 
[Edu14]  Hurtownie danych 

 S. Rozmus 
 
[Edu15]  Informatyczne podstawy projektowania  

 i wdrażania strategii organizacji 
 J. Olejniczak 

 
[Edu16]  Informatyczne wspomaganie 

 decyzji  
 J. Olejniczak 

 
[Edu17]  Informatyczne wspomaganie 

 zarządzania  
 M. Kiedrowicz  

[Edu18]  Informatyczne wspomaganie 
 zarządzania kadrami 
 R. Hoffmann, M. Kiedrowicz,  
 A. Lipski, T. Protasowicki 

 
[Edu19]  Informatyka 

 R. Gust-Bardon, P. Marciniak,  
 P. Moszczyński,  I. Skórska,  
 E. Winciorek 

 
[Edu20]  Informatyka w zarządzaniu 

T. Protasowicki, J. Stanik 
 
[Edu21]  Informatyka w zarządzaniu kadrami 

 M. Kiedrowicz 
 
[Edu22]  Inżynieria oprogramowania 

 G. Bliźniuk, R. Kasprzyk,  
 P. Kosiuczenko, A. Marcinków 

 
[Edu23]  Jakość systemów informatycznych 

 J. Stanik 
 
[Edu24]  Języki i techniki programowania 

 P. Kosiuczenko 
 
[Edu25]  Języki i techniki symulacji 

 M. Kapałka, D. Pierzchała, J. Wójciński 
 
[Edu26]  Koncepcje i technologie informatyczne  

 w zarządzaniu 
 T. Górski 

 
[Edu27]  Metody eksploracji danych 

 R. Antkiewicz, M. Mazurek, S. Rozmus 
 
[Edu28]  Metody i narzędzia informatycznego 

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

 
[Edu29]  Metody informatycznego 

 wspomagania decyzji 
 J. Olejniczak 

 
[Edu30]  Metody numeryczne 

 P. Marciniak, P. Moszczyński,  
 T. Tarnawski 

 
[Edu31]  Metody profilaktyki systemów 

 technicznych 
 T. Nowicki 

 
[Edu32]  Metodyki obiektowe I 

 W. Kulas 
 
[Edu33]  Modele i metody optymalizacji  

 wielokryterialnej 
 A. Najgebauer 

 
[Edu34]  Modelowanie i analiza procesów 

 biznesowych 
 T. Górski, M. Lignowska, T. Nowicki 
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[Edu35]  Modelowanie i analiza systemów  
 informatycznych 
 T. Gumowski, P. Kosiuczenko 

 
[Edu36]  Modelowanie matematyczne 

 Z. Tarapata, M. Kapałka 
 
[Edu37]  Modelowanie sytuacji kryzysowych  

 i konfliktowych 
 Z. Tarapata 

 
[Edu38]  Narzędzia wspierające proces 

 wytwarzania SI 
 T. Gumowski, W. Kulas 

 
[Edu39]  Niezawodność systemów 

 informatycznych  
 T. Nowicki 

 
[Edu40]  Niezawodność systemów  

 komputerowych  
 T. Nowicki 

 
[Edu41]  Obliczenia równoległe i rozproszone 

 A. Marcinków, A. Misztak, M. Nowak,  
 Z. Tarapata 

 
[Edu42]  Ochrona i bezpieczeństwo danych w SI 

 G. Konopacki 
 
[Edu43]  Podstawy badań operacyjnych 

 A. Ameljańczyk, P. Długosz,  
 B. Różański 

 
[Edu44]  Podstawy optymalizacji 

 A. Ameljańczyk, M. Chudy,  
 B. Różański 

 
[Edu45]  Podstawy symulacji  

 M. Kapałka, A. Najgebauer, J. Rulka 
 
[Edu46]  Programowanie obiektowe 

 K. Worwa 
 
[Edu47]  Programowanie zdarzeniowe 

 M. Chmielewski, D. Pierzchała 
 
[Edu48]  Programowanie współbieżne 

 M. Dąbkiewicz, A. Marcinków,  
 M. Nowak, M. Paź, J. Wójciński 

 
[Edu49]  Projektowanie aplikacji 

 T. Gumowski, W. Kulas, R. Waszkowski 
 
[Edu50]  Projekt zespołowy 

 M. Deutsch, J. Stanik, R. Waszkowski 
 
[Edu51]  Seminarium dyplomowe 

 A. Ameljańczyk, W. Barcikowski,  
 G. Bliźniuk,  M. Chudy, M. Deutsch,  
 T. Górski, R. Hoffmann, M. Kiedrowicz,  
 G. Konopacki, J. Koszela, W. Kulas,  
 P. Marciniak, M. Mazurek, M. Nowak,  
 T. Nowicki, J. Olejniczak, D. Pierzchała,  
 S. Rozmus, J. Rulka, J. Stanik,  
 W. Stecz, B. Szafrański, 

 Z. Tarapata, T. Tarnawski, A. Walczak,  
 R. Wantoch-Rekowski, Z. Wesołowski, 
 K. Worwa 

 
[Edu52]  Seminarium przeddyplomowe 

 W. Barcikowski 
 
[Edu53]  Sieci neuronowe 

 R. Wantoch-Rekowski, J. Wójciński 
 
[Edu54]  Sieci neuronowe i logika rozmyta 

 A. Walczak 
 
[Edu55] Stochastyczne modele eksploatacji SI 

 T. Nowicki 
 
[Edu56]  Struktury danych 

 A. Gaj 
 
[Edu57]  Symulatory pola walki 

 A. Najgebauer, J. Rulka 
 
[Edu58]  Systemy baz danych 

 D. Dąbkiewicz, P. Kędzierski,  
 M. Kiedrowicz, M. Sawicki, 
 B. Szafrański 
 

[Edu59]  Systemy CASE 
 T. Gumowski, W. Kulas 

 
[Edu60]  Systemy edukacji na odległość 

 W. Barcikowski 
 
[Edu61]  Systemy eksperckie 

J. Olejniczak, R. Wantoch-Rekowski 
 
[Edu62]  Systemy informatyczne w zarządzaniu 

 W. Stecz 
 
[Edu63]  Systemy klasy BIS 

 R. Hoffmann, T. Protasowicki 
 
[Edu64]  Systemy MRP, ERP 

 T. Protasowicki, W. Stecz 
 
[Edu65]  Systemy pracy grupowej 

 P. Kędzierski, J. Koszela, T. Gzik 
 
[Edu66]  Systemy przetwarzania rozproszonego 

 M. Nowak 
 
[Edu67]  Systemy zarządzania bezpieczeństwem 

 informacji 
 J. Stanik, B. Szafrański 

 
[Edu68]  Sztuczna inteligencja 

 M. Chmielewski, T. Drozdowski 
 A. Najgebauer, J. Olejniczak, J. Rulka 

 
[Edu69]  Techniki algorytmiczne 

 T. Drozdowski, A. Misztak, Z. Tarapata 
 
[Edu70]  Techniki internetowe 

 J. Koszela, M. Dąbkiewicz 
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[Edu71]  Technologia informacyjna 
 Ł. Dylewski, A. Kowalski, P. Marciniak,  
 P. Moszczyński, J. Napiórkowski, 
 M. Paź, E. Winciorek 

 
[Edu72]  Technologie internetowe i mobilne 

 M. Chmielewski, J. Koszela,  
 P. Mieteń, M. Sawicki 

 
[Edu73]  Teoretyczne podstawy informatyki 

 M. Chudy, M. Chmielewski,   
 J. Wiśniewska 

 
[Edu74]  Teoria grafów i sieci 

 T. Drozdowski, M. Kapałka,  
 R. Kasprzyk, Z. Tarapata 
  

[Edu75]  Teoria prognozy 
 Z. Tarapata 

 
[Edu76]  Wielokryterialne metody oceny  

 i optymalizacji 
 A. Ameljańczyk, P. Długosz 

 
[Edu77]  Wprowadzenie do ekonometrii  

 i prognozowania 
 G. Konopacki 
 

[Edu78]  Wprowadzenie do metodyk  
 wytwarzania SI 
 M. Deutsch, T. Gumowski, W. Kulas, 
 R. Waszkowski 

 
[Edu79]  Wprowadzenie do programowania 

 A. Gaj, Z. Wesołowski 
 
[Edu80]  Wybrane zagadnienia badań 

 operacyjnych 
 T. Drozdowski, Z. Tarapata 

 
[Edu81] Zaawansowane techniki algorytmiczne 

 Z. Tarapata 
 
[Edu82] Zarządzanie kontraktami i wymaganiami 

 T. Górski 
 
[Edu83] Zarządzanie wymaganiami 

 J. Stanik 
 
[Edu84] Zintegrowane informatyczne systemy 

 zarządzania 
 W. Stecz 
 

[Edu85] Złożone struktury danych 
 A. Najgebauer 
 

3.2. Przedmioty prowadzone w ramach 
studiów doktoranckich 
 
[Edu86] Analiza algorytmów 

 Z. Tarapata 
 
[Edu87] Bazy i hurtownie danych 

 B. Szafrański 

[Edu88]   Ewaluacja oprogramowania 
   K. Worwa 

 
[Edu89]   Inżynieria systemów informatycznych 

   B. Szafrański 
 
[Edu90]  Metody optymalizacji wielokryterialnej 

  A. Ameljańczyk 
 
[Edu91]   Modele i metody optymalizacji 

   wielokryterialnej 
   A. Ameljańczyk 

 
[Edu92]   Modelowanie matematyczne 

   M. Chudy 
 
[Edu93]   Niezawodność SI 

   T. Nowicki 
 
[Edu94]   Optymalizacja 

   M. Chudy 
 
[Edu95]   Sekwencyjne i równoległe algorytmy 

   optymalizacji 
   M. Chudy 

 
[Edu96]   Seminaria doktoranckie 

   A. Ameljańczyk, T. Nowicki,  
   B. Szafrański,  A. Walczak 

 
[Edu97]   Seminaria doktorskie 

   A. Ameljańczyk, R. Antkiewicz, 
   B. Szafrański 

 
[Edu98]   SrO 

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

 
[Edu99]   Symulacja komputerowa 

   A. Najgebauer 
 
[Edu100] Systemy wspomagania decyzji 

   A. Najgebauer 
 
[Edu101] Teoretyczne podstawy informatyki 

   M. Chudy 
 
 
3.3. Przedmioty prowadzone w ramach 
specjalistycznych kursów (dla MON) 
 
[Edu102] Administrowanie i konfiguracja  

   baz danych 
   J. Koszela, J. Napiórkowski  
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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 rozwojowy  MNiSW  

 nr O R00 0050 06  pt. Integracja  
 systemów dowodzenia 

Projekt został zrealizowany przez konsorcjum 
w składzie: 
 Wojskowa Akademia Techniczna 
 Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A. 
 Akademia Obrony Narodowej (lider projektu) 
 Wojskowy Instytut Łączności 
 ABG S.A.  

W zespole wykonawczym uczestniczyli 
pracownicy naukowi z Instytutu Systemów 
Informatycznych: 
R. Antkiewicz, M. Chmielewski, T. Drozdowski, 
R. Kasprzyk, J. Koszela, W. Kulas,  
A. Najgebauer, D. Pierzchała, J. Rulka,  
T. Tarnawski, Z. Tarapata (kierownik projektu), 
R. Wantoch-Rekowski 

Okres realizacji projektu: 2008 – 2010 

Celem projektu było opracowanie narzędzi, 
mechanizmów i procedur platformy integracyjnej 
systemów dowodzenia w zakresie: 
− prototypu łącza systemów wspomagania 

dowodzenia 
− zintegrowania wybranych istniejących 

systemów dowodzenia z wykorzystaniem 
wykonanego prototypu łącza 

− zasad metodycznych, technik i narzędzi 
budowania nowych systemów wspomagania 
dowodzenia dostosowanych do współpracy  
z wykonanym prototypem łącza 

− zbioru modeli i metod w zakresie 
wspomagania realizacji poszczególnych  
faz, etapów i czynności procesu dowodzenia 
w działaniach połączonych dla różnych 
rodzajów SZ i rodzajów wojsk 

− koncepcji weryfikacji jakości funkcjonowania 
rozproszonego zintegrowanego systemu 
wspomagania dowodzenia systemu opar-
tego na architekturze zorientowanej 
usługowo 

− koncepcji weryfikacji wpływu procedur  
i metod wspomagania dowodzenia na 
uzyskiwanie przewagi na polu walki 

− analitycznych i symulacyjnych metod  
oceny wskaźników niezawodności oraz 
efektywności rozproszonych systemów 
dowodzenia  

− demonstratora środowiska programowego do 
weryfikacji opracowanych modeli i al-
gorytmów wspomagania podejmowania 
decyzji w operacji połączonej i walce 

− demonstratora dla wybranych metod oceny 
jakości wskaźników niezawodności i efektyw-
ności rozproszonych systemów dowodzenia. 

[Pro2] Projekt rozwojowy MNiSW  
 nr O R00 0055 06  pt. Symulacja działań 
 bojowych w heterogenicznym środowisku 
 wielorozdzielczej i rozproszonej symulacji 

 
Projekt został zrealizowany przez konsorcjum 

w składzie:  
 Wojskowa Akademia Techniczna (lider 

projektu) 
 Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A.  
 Akademia Obrony Narodowej  
 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum 

Techniki Morskiej S.A.  
 Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.  

 
W zespole wykonawczym, ze strony WAT, 
uczestniczyli pracownicy naukowi z Instytutu 
Systemów Informatycznych: 
R. Antkiewicz, M. Chmielewski, T. Drozdowski, 
R. Kasprzyk, P. Kędzierski, J. Koszela,  
W. Kulas, A. Najgebauer (kierownik projektu),  
D. Pierzchała, J. Rulka, Z. Tarapata,  
T. Tarnawski, R. Wantoch-Rekowski 
(koordynator projektu) 

Okres realizacji projektu: 2008 – 2010 

Efektem realizacji projektu są modele 
matematyczne, metody symulacyjne oraz proto-
typ komputerowego środowiska symulacji 
działań bojowych różnych rodzajów sił zbrojnych 
oraz działań połączonych. 

Integracja systemów modelowania i symula-
cji działań bojowych różnych rodzajów sił 
zbrojnych oraz działań połączonych jest 
niezbędna dla szybkiego osiągnięcia współ-
działania wojsk, sztabów i dowódców SZ RP  
z międzynarodowymi siłami sojuszniczymi.  

W aspekcie teoretycznym wynikiem projektu 
są stochastyczne modele działań bojowych 
zmodyfikowane w celu najwierniejszego od-
wzorowania złożonych procesów zachodzących 
na polu walki z uwzględnieniem wymagań na 
modele małej skali (modele działania małych 
grup). W celu uzyskania kompletnego obrazu 
złożonej rzeczywistości na polu walki, 
stochastyczne modele obejmują swoim opisem 
niemal wszystkie działania o charakterze 
uderzeniowym, a także zabezpieczającym, 
uwzględniające również specyfikę działań 
połączonych.  

W ramach projektu zdefiniowane zostały 
zasady oraz interfejsy dla współpracy symula-
torów na różnych poziomach szczegółowości 
modelowania. Jednoczesne zastosowanie wielu 
symulatorów przeznaczonych dla różnych 
rodzajów sił zbrojnych pozwoli na prowadzenie 
symulacji działań połączonych. 

W aspekcie praktycznym wymiernym efektem 
zrealizowanego projektu jest heterogeniczne 
rozproszone środowisko symulacyjne, które 
wykorzystuje funkcjonujące w Wojsku Polskim 
autonomiczne symulatory programowe, roz-
szerzone o przedstawione powyżej modele 
działań. 
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[Pro3] PBZ-MNiSW-DBO-01/I/2007 
 pt. Monitoring, identyfikacja  
 i przeciwdziałanie zagrożeniom  
 bezpieczeństwa obywateli  

 

Projekt został zrealizowany przez konsorcjum 
w składzie: 
 Wojskowa Akademia Techniczna 
 Uniwersytet w Białymstoku (Wydział Prawa).  

W zespole wykonawczym, ze strony WAT, 
uczestniczyli pracownicy naukowi z Instytutu 
Systemów Informatycznych:  
R. Antkiewicz, M. Chmielewski, T. Drozdowski, 
M. Kapałka, R. Kasprzyk, J. Koszela,  
W. Kulas (koordynator projektu), 
A. Najgebauer (kierownik projektu),  
D. Pierzchała, J. Rulka, Z. Tarapata,  
T. Tarnawski, R. Wantoch-Rekowski  

     Okres realizacji projektu: 10.2007 – 10.2010 

Projekt został realizowany w dwóch 
płaszczyznach: technologicznej oraz formalno- 
- 
prawnej.  

Kompleksowej analizie poddano ustawo-
dawstwo polskie i zagraniczne pod kątem 
znalezienia efektywnych sposobów walki  
z zagrożeniami bezpieczeństwa obywateli,  
w tym najbardziej niebezpiecznymi, współ-
czesnymi patologiami, tj. przestępczością 
zorganizowaną i terroryzmem ze szczególnym 
naciskiem na aspekt ich funkcjonowania  
w cyberprzestrzeni. 

Przeprowadzono analizę wykorzystania 
nowych technologii przy realizacji czynności 
operacyjno-rozpoznawczych organów ścigania. 
Opracowano demonstratory sieciowego systemu 
monitorowania, wczesnego ostrzegania, 
reagowania i wspomagania zarządzania 
kryzysowego wraz z procedurami kom-
puterowymi wspomagania decyzji oraz symula-
torami rozprzestrzeniania się zagrożeń. 
 

[Pro4] PBZ-MNiSW-DBO-02/I/2007  
pt. Zaawansowane metody i techniki 
tworzenia świadomości sytuacyjnej  
w działaniach sieciocentrycznych 

 
Projekt został zrealizowany przez konsorcjum 

w składzie:  
 Wojskowa Akademia Techniczna 
 Wojskowy Instytut Łączności 
 Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A.  
 Akademia Obrony Narodowej 
 OBR CTM 
 ABG SPIN S.A.  

 
W zespole wykonawczym, ze strony WAT, 
uczestniczyli pracownicy naukowi z Instytutu 
Systemów Informatycznych: 
R. Antkiewicz (kierownik projektu),  
M. Chmielewski, R. Kasprzyk, P. Kędzierski,  
J. Koszela (koordynator projektu), W. Kulas,  
A. Najgebauer, D. Pierzchała, J. Rulka,  

Z. Tarapata, T. Tarnawski, R. Wantoch- 
-Rekowski 

Okres realizacji projektu: 09.2007 – 09.2010 

Celem projektu była adaptacja istniejących 
oraz rozwój nowych, efektywnych metod, technik  
i narzędzi wspierania procesów osiągania  
przez polskie siły zbrojne zdolności do działań  
w federacyjnym środowisku sieciocentrycznym 
przez tworzenie bezpiecznych i efektywnych 
mechanizmów pozyskiwania, analizy i współ- 
dzielenia informacji, tworzenia zasobów  
wiedzy oraz jej skutecznego wykorzystywania  
w warunkach ćwiczebnych i bojowych  
oraz w sytuacjach zarządzania stanami 
kryzysowymi w państwie.  
 

[Pro5] POIG. 01.03.01-00-145/08  
 pt. Modelowanie repozytorium i analiza  
 efektywności informacyjnej wytycznych 
 i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia 

Projekt został zrealizowany przez konsorcjum 
naukowo-przemysłowe utworzone przez: 
 Wojskową Akademię Techniczną 
 Systemy Komputerowe GŁÓWKA S.A.  

z Bielska-Białej. 

Wykonawcami ze strony WAT byli pracownicy 
naukowi z Instytutu Systemów Informatycznych: 
A. Ameljańczyk, R. Antkiewicz,  
G. Bliźniuk (kierownik projektu), A. Gaj, 
T. Górski, T. Gzik, P. Kędzierski, 
P. Kosiuczenko, J. Koszela, M. Lignowska, 
A. Najgebauer, T. Nowicki, K. Worwa 
 
Projekt został sfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka.  

Okres realizacji projektu:  
1.04.2009 – 30.06.2010 
 
Zadaniem projektu było wypełnienie pod-

stawowej luki blokującej efektywne 
wykorzystanie, w trakcie leczenia, coraz bardziej 
wiarygodnej wiedzy medycznej gromadzonej  
w elektronicznych zasobach wiedzy. Odzwier-
ciedleniem tej luki jest brak standardowych 
metod umożliwiających niewizualne przesyłanie 
tej wiedzy w sposób uporządkowany i zapisany 
w formie procesu. Zakładano, że stworzenie  
i uzgodnienie przynajmniej na szczeblu 
narodowym takich standardowych metod 
uaktywni rynek inteligentnych systemów 
informacji medycznej o pacjencie (EHR – 
Electronic Health Records) wzbogaconych  
o możliwości procesowego wsparcia lekarzy  
i innego personelu medycznego w procesie 
podejmowania decyzji klinicznych. 

Z powyższego wynikają dwa cele ogólne 
projektu: 
1) podwyższenie i geograficzne wyrównanie 

poziomu jakości świadczenia usług 
zdrowotnych w Polsce, 
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2) znaczące podwyższenie konkurencyjności 
firm oferujących swoje rozwiązania na 
rynku opieki zdrowotnej. 

Cele osiągnięto poprzez stworzenie warunków 
(zestawu standardów) i półproduktów (roz-
wiązanie modelowe) dla szybszego i tańszego 
tworzenia aplikacji komputerowych, które  
w znacznym stopniu mogą przyspieszyć i ułatwić 
dotarcie do lekarza wiarygodnej i odpowiedniej,  
w danej chwili, informacji medycznej. 
 
[Pro6] PBW GD 13-930  

 pt. Zorientowana na usługi magistrala 
 wymiany informacji  
 w systemach symulacyjnych  
 wspomagających reagowanie kryzysowe  
 i konfliktowe 

 
Kierownik pracy: D. Pierzchała 
Okres realizacji pracy: 2010 
 

Wymiana informacji pomiędzy systemami  
o architekturach HLA i SOA. Rdzeniem 
proponowanego rozwiązania jest szyna 
przekazująca dane pomiędzy nadawcami i od-
biorcami za pośrednictwem wielu definiowalnych 
usług. Celem jest uzyskanie integracji wy-
branych klas systemów symulacyjnych  
i wspomagania decyzji na poziomach tech-
nicznym oraz (w pewnej części) semantycznym. 
 
[Pro7] PBW GW-AD 16-858  

 pt. Algorytmizacja i symulacja procesów 
 decyzyjnych w systemach klasy DSS, 
 CMS i symulacyjnych: analiza złożoności 
 i efektywności 

 
Kierownik pracy: Z. Tarapata 
Okres realizacji pracy: 1.01 – 31.12.2010 
 

Wynikiem realizowanej pracy było 
opracowanie nowych oraz rozwój istniejących 
modeli i algorytmów związanych z wybranymi 
procesami decyzyjnymi w sytuacjach kon-
fliktowych i kryzysowych.  

Praca skupiała się na analizie złożoności 
obliczeniowej i efektywności wybranych 
algorytmów związanych ze wspomnianymi 
procesami decyzyjnymi. 
 
[Pro8]  PBW GD 508 pt. Modele obliczeniowe 

 predykcji chaotycznych szeregów 
 czasowych 

 
Kierownik pracy: Z. Wesołowski 
Okres realizacji pracy: 2008 – 2010 
 

Celem pracy było opracowanie wiarygodnej 
metody analizy i predykcji szeregów czasowych 
oraz wykorzystanie tej metody do optymaliza- 
cji alokacji zasobów sieciowych systemów 
rozproszonych. Opracowane zostały metody 
identyfikacji oraz scentralizowanej i rozproszonej 
optymalizacji alokacji zasobów sieciowych 
systemów rozproszonych. W pracy za-
proponowano metodę zdecentralizowanego 

sterowania chaotycznego systemami roz-
proszonymi.  

 
4.1.2. Projekty i prace badawcze w trakcie 
realizacji  
 
[Pro9] Projekt MNiSW nr N N517 228235  

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

 

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

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

 
Okres realizacji projektu: 09.2008 – 12.2011 

 
Wykonawcami ze strony WAT są pracownicy 
naukowi z Instytutu Systemów Informatycznych:  
P. Marciniak, P. Moszczyński, A. Walczak 
(kierownik projektu) 

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

 
Zamierzenia badań: 

a) wykonanie samoorganizującego się 
sprzęgacza typu Y wielomodowych światło- 
wodów planarnych indukowanych w układzie 
elektrooptycznym, 

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

 
[Pro10] POIG. 02.03.03-00-145/08  

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

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

w Warszawie 
 Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania  

w Rzeszowie. 

Wykonawcami ze strony WAT są pracownicy 
naukowi z Instytutu Systemów Informatycznych:  
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A. Ameljańczyk, K. Adamczyk, R. Antkiewicz,  
M. Chmielewski, A. Cisło, P. Cudek, A. Gaj,  
M. Jaszuk, P. Kędzierski, P. Kosiuczenko,  
J. Koszela, P. Marciniak, A. Najgebauer,  
J. Napiórkowski, L. Puzio, G. Szostek,  
A. Walczak (kierownik projektu) 

Projekt jest finansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka.  

 
Okres realizacji projektu:  
1.04.2009 – 31.03.2012 
 
Celem projektu jest opracowanie, na 

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

Aplikacja zostanie udostępniona pracow-
nikom naukowym sfery medycznej po prze-
prowadzeniu specjalistycznego szkolenia w za-
kresie obsługi systemu. Aplikacja ta będzie 
umożliwiać prowadzenie nowoczesnych badań 
naukowych w dziedzinie diagnostyki i leczenia 
chorób cywilizacyjnych z zastosowaniem tech-
nologii społeczeństwa informacyjnego oraz 
zapewni polskim instytucjom naukowym sektora 
medycznego łączność z międzynarodowymi 
naukowymi sieciami informatycznymi. 
 
 [Pro11] Projekt nr A-0937-RT-GC  

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

 
Projekt jest realizowany przez między-

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

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

 
Okres realizacji projektu: 03.2010 – 09.2012 

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

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

 udział w opracowaniu modeli i aplikacji, 
pozwalających na generowanie prawdo-
podobnych scenariuszy zagrożeń dla sił 
własnych na podstawie stanu przeciwnika, 
otoczenia („human terrain”) i sił własnych 

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

 współudział w przygotowaniu oraz 
pielęgnowaniu środowiska demonstratora. 

 
[Pro12] Projekt MNiSW nr O R00 0009 09  

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

 
Projekt realizowany jest przez konsorcjum  

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

 
Okres realizacji projektu: 
16.12.2009 – 30.11.2011 

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

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

Nierozerwalnym składnikiem żywności jest 
woda, stąd też zapewnienie dostaw od-
powiedniej, jakości wody leży w sferze 
podstawowych działań zapewniających bez-
pieczeństwo państwa. Ze względu na realną 
możliwość przypadkowego skażenia lub 
zakażenia żywności i wody na przestrzeni 
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całego łańcucha żywieniowego człowieka, jak 
również możliwości wykorzystania żywności  
w działaniach terrorystycznych skierowanych na 
człowieka, lub też na przemysł rolno-spożywczy, 
szczególnego znaczenia nabiera zagadnienie 
zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności 
i żywienia, jako stały element systemu nadzoru 
nad jej bezpieczeństwem. 

Jako element projektu opracowane zostaną 
modele dynamiczne, symulacyjne i czasowo-
przestrzenne dla opisu rozwoju epidemii chorób 
przenoszonych drogą pokarmową oraz modele 
procesów wspomagania decyzyjnego w zakresie 
zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności 
i żywienia. Opracowany system przeznaczony 
będzie do wykorzystania przez krajowe służby 
monitorujące i nadzorujące bezpieczeństwo 
żywności i żywienia. 

W związku z realnym zagrożeniem ter-
rorystycznym z wykorzystaniem żywności jako 
transmitera czynników zakaźnych i/lub 
toksycznych, konieczne jest opracowanie tego 
typu systemu, jak również odpowiednich 
procedur zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa 
żywności i żywienia, szczególnie w świetle 
światowych zagrożeń terrorystycznych oraz 
zbliżającej się imprezy masowej, jaką są 
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku. 
 
[Pro13] PBS 806 

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

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

Okres realizacji: 1.01.2010 – 31.12.2011 
 

Informatyczne systemy wspomagania 
podejmowania decyzji są nierozerwalnym 
elementem składowym nowoczesnych 
systemów zarządzania czy dowodzenia. Na 
przykład, w siłach zbrojnych większości państw 
funkcjonuje duża liczba zautomatyzowanych 
systemów dowodzenia. Jednak powszechnym 
zjawiskiem jest różnorodność tych systemów 
(różni producenci, różne technologie) skutkująca 
ograniczonymi możliwościami współpracy tych 
systemów polegającej na automatycznej 
wymianie dokumentów, współdzieleniu danych 
czy zapewnieniu możliwości pracy grupowej dla 
geograficznie rozproszonych użytkowników. 
Dlatego też palącym problemem jest potrzeba 
integracji (w różnych płaszczyznach) istniejących 
systemów. Poza tym, systemy te w większości 
oferują usługi w zakresie gromadzenia danych 
dotyczących wojsk własnych i przeciwnika  
oraz udostępniania ich w postaci tekstowej  

i graficznej. Brakuje istotnie elementów 
wspomagania decyzji opartych na wykorzystaniu 
formalnych metod wspomagania decyzji. 
Podobnie rzecz się ma, jeżeli chodzi, np.  
o systemy zarządzania kryzysowego. 

Modelowanie sytuacji kryzysowych i kon-
fliktowych związanych z zapewnieniem szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa narodowego 
(wewnętrznego, zewnętrznego) stawia często 
przed analitykiem bardzo trudne wymagania. 
Próba formalizacji procesu decyzyjnego  
w warunkach niepewności i niepełnej informacji 
pokazuje, że opis matematyczny, nawet bardzo 
precyzyjny, jest niewystarczający do tego, aby 
rozwiązać sformułowane zadania decyzyjne. 
Dlatego też prowadzonych jest szereg prac, 
przede wszystkim na świecie, których zadaniem 
jest opracowanie zarówno modeli i algorytmów 
podejmowania decyzji w sytuacjach 
kryzysowych i konfliktowych, jak również projek-
towanie i integracja informatycznych systemów 
wspomagania decyzji na potrzeby obronności  
i bezpieczeństwa państwa. 

Dodatkowo, konstruowanie złożonych 
systemów informatycznych działających przy 
ostrych ograniczeniach czasowych, rosnących 
potrzebach w zakresie przesyłania i prze-
twarzania danych, w trudnych warunkach 
środowiskowych, wynikających z konieczności 
działania, np. na polu walki, jest złożonym 
problemem inżynierskim. Wynik projektowania, 
przed rozpoczęciem jego implementacji, 
powinien przejść fazę oceny jakości przyjętych 
rozwiązań, w tym niezawodności i efektywności. 
Dlatego też opracowane zostaną analityczne  
i symulacyjne metody oceny takich wskaźników 
niezawodności, jak nieuszkadzalność, 
naprawialność, dostępność oraz efektywność. 

Ważnym elementem oprogramowania 
złożonych systemów informatycznych jest 
również ocena niezawodności samego 
oprogramowania, która ma wpływ m.in. na 
strategie testowania oprogramowania. Ten 
wątek również będzie rozpatrywany w pracy. 
 
4.1.3. Udział pracowników w projektach 
zewnętrznych  
 
[Pro14] Projekt rozwojowy nr O R00 0069 07  

 pt. Kryptografia wykorzystująca krzywe 
 eliptyczne w zastosowaniu do terminali  
 telefonicznych i radiostacji IP  
 przeznaczonych do prac  
 w sieciocentrycznych systemach 
 koalicyjnych i narodowych 

 
Projekt realizowany jest przez konsorcjum,  

w skład którego wchodzą: WAT i TRANSBIT.  
Kierownikiem projektu jest P. Bora  

z Instytutu Matematyki i Kryptologii Wydziału 
Cybernetyki.  

 
Okres realizacji projektu: 07.2009 – 03.2011 
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W zespole wykonawczym projektu uczestniczy 
T. Drozdowski, pracownik naukowy Instytutu 
Systemów Informatycznych. 
 
4.2. Szczególne osiągnięcia 
 
1) Na zorganizowanych w Brukseli 59. Między-

narodowych Targach Wynalazczości, Badań 
Naukowych i Nowych Technik, „Brussels 
INNOVA 2010”, naukowcy z Instytutu 
Systemów Informatycznych odnieśli wielki 
sukces. Za zaprezentowane projekty i za-
stosowane w nich innowacyjne rozwiązania 
technologiczne zdobyli trzy medale: 
• złoty medal za CARE2 − Symulacyjny 

system wspomagania podejmowania 
decyzji do walki z rozprzestrzenianiem się 
epidemii w sieciach społecznych – 
otrzymał zespół w składzie: 
A. Najgebauer, T. Tarnawski, R. Kasprzyk 
wraz z grupą studentów z Wydziału 
Cybernetyki. 
System CARE2 umożliwia modelowanie 
sieci społecznych i wykorzystywanie ich 
do wyszukiwania konkretnych jednostek. 
Wszystkie operacje systemu wykonywane 
są przez serwery umieszczone  
w Internecie, dzięki czemu nie obciążają 
samego komputera. Autorzy widzą 
zastosowanie tego systemu w walce  
z epidemiami. 

 

 
 

• srebrny medal za opracowanie „Mobilnego 
narzędzia monitoringu stanu zdrowia 
pacjenta” − PULSE (Pocket Usage Life 
Sensing Environment) otrzymał zespół 
młodych naukowców z  Wydziału  Cyber-
netyki i Wydziału Elektroniki WAT pod 
opieką M. Chmielewskiego. 
Projekt umożliwia stałe monitorowanie 
pracy serca oraz informowanie 
użytkownika i operatora-lekarza o za-
grożeniach dla zdrowia. Zaprojektowany 
czujnik przesyła zebrane dane za 
pośrednictwem bezprzewodowego łącza 
Bluetooth.  

 

 
 
 
 

• srebrny medal za opracowanie 
„Rozszerzalnego narzędzia do budowy 
niestandardowych interfejsów” − THEIA 
(The Handy Eye-Internation Adapter) 
otrzymał zespół młodych naukowców pod 
opieką R. Kasprzyka. 
Projekt THEIA umożliwia swobodną 
interakcję człowieka z komputerem za 
pomocą jedynie wzroku, co pozwala na 
korzystanie z komputera osobom 
niepełnosprawnym.  

 

 
 
 
Projekty CARE2, PULSE i THEIA były też 

prezentowane w finale ósmej edycji najwięk-
szego międzynarodowego konkursu techno-
logicznego dla studentów Imagine Cup,  
w kategorii projektowanie oprogramowania. 
Nasze drużyny zdobyły 2., 3. i 6. miejsce. 

Konkurs Imagine Cup promuje kreatywność  
i przedsiębiorczość młodych naukowców, in-
spiruje studentów do wykorzystywania nowo-
czesnych technologii w projektach tworzonych 
na potrzeby rozwiązywania problemów współ-
czesnego świata. 
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2) Na 109. Międzynarodowych Targach 
Wynalazczości CONCOURS LEPINE 2010, 
które odbyły się w dniach 30 kwietnia  
– 9 maja 2010 roku w Paryskim Centrum 
Wystawienniczym Porte de Versailles, nasi 
naukowcy otrzymali srebrny medal za  
projekt pt. Zautomatyzowane Narzędzia 
Wspomagania Decyzji − System Ekspercki 
pk. GURU. 
Projekt stworzył zespół w składzie: 
A. Najgebauer (kierownik zespołu), 
R. Antkiewicz, Z. Tarapata, W. Kulas, 
D. Pierzchała, J. Rulka, T. Tarnawski, 
J. Koszela, R. Wantoch-Rekowski, 
M. Chmielewski, R. Kasprzyk, T. Nowicki, 
R. Pytlak, K. Wiecka, G. Betliński. 

 
Projekt systemu powstał na Wydziale 
Cybernetyki WAT, na zlecenie DPZ MON  
(w latach 2005-2007). Celem systemu było 
wykonanie i dostarczenie SZ RP eks-
pertowych narzędzi wspomagania decyzji  
w zakresie dowodzenia i kierowania dla 
zautomatyzowanych systemów dowodzenia 
SZ RP.  
Architektura systemu GURU wykorzystuje 
aktualnie promowany wielowarstwowy model 
klient-serwer. Zastosowany podział na war-
stwy: danych, logiki, integracji i zobrazowania 
umożliwia niezależne konfigurowanie i do-
stosowywanie ich do potrzeb użytkow- 
nika, w tym użytkowanych systemów 
wspomagania dowodzenia.  
Zastosowane technologie gwarantują otwar-
tość, przenośność i rozszerzalność 
oprogramowania, co ułatwia dalszą pielęgna-
cję systemu. Dodatkowym wynikiem  
pracy jest zaimplementowanie mechanizmów 
wymiany danych pomiędzy systemami 
dowodzenia stosowanymi w SZ RP z 
wykorzystaniem standardowego modelu JC3.  
 

3) Na IV Międzynarodowej Warszawskiej Wy-
stawie Innowacji − IWIS 2010 – naszym 
projektom przyznano medale: 
• złoty medal dla projektu CARE2 
• srebrny medal dla projektu PULSE 
• srebrny medal dla projektu THEIA. 

 
4) Na Międzynarodowej Wystawie „IENA 2010  

− Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty”, 
zorganizowanej w  Norymberdze, projekty 
THEIA i PULSE otrzymały odpowiednio: 
• srebrny medal i wyróżnienie od State 

Office of Industrial Property of Republic 
of Macedonia dla THEIA 

• brązowy medal dla PULSE. 
Wystawa odbyła się po raz 61. w ramach 
organizowanych Międzynarodowych Targów 
Handlowych. Jest to jedna z najstarszych  
i najbardziej renomowana tego typu impreza 
na świecie. Z uwagi na rangę wydarzenia 
biorą w nim udział zarówno wystawcy jak  

i biznesmeni z wielu krajów ze wszystkich 
kontynentów.  

 
5) Na międzynarodowej konferencji CERC 2010 

zorganizowanej w Bukareszcie (Rumunia) 
zespół studentów pod opieką naukową  
R. Kasprzyka zaprezentował projekt The 
G.A.M.E. (Gamesmanship Against Many 
Epidemics), który został nagrodzony trzecim 
miejscem.  

 

 
 
The G.A.M.E. to projekt gry, który został 
zainspirowany teorią grafów i sieci, gry 
łączącej strategię czasu rzeczywistego z grą 
zręcznościową. W grze sieć społeczna 
przedstawiona jest jako graf, gdzie węzły to 
ludzie, a krawędzie między nimi to więzi 
międzyludzkie. Zadaniem gracza jest 
usunięcie w określonym czasie problemów  
z danej społeczności dzięki narzędziom 
edukacji i medycyny, przy wykorzystaniu 
ograniczonych surowców. Celem projektu 
było stworzenie gry zręcznościowej po-
prawiającej umiejętności w podejmowaniu 
decyzji pod presją czasu i kończących się 
zasobów. 
 

6) Na XVII Giełdzie Polskich Wynalazków, jako 
jedni z najlepszych, zostaliśmy wyróżnieni 
specjalnym dyplomem ministra nauki i szkol-
nictwa wyższego za projekt CARE − Creative 
Application to Remedy Epidemics – 
opracowany przez zespół w składzie: 
A. Najgebauer, T. Tarnawski, R. Kasprzyk,  
B. Lipiński, K. Wilkos, M. Wilkos, 
C. Bartosiak. 
 
Giełda Polskich Wynalazków jest or-
ganizowana w celu prezentacji i jednocześnie 
promocji najlepszych polskich wynalazków 
zgłoszonych i wyróżnionych na światowych 
targach wynalazczości w poprzednim roku. 
Dyplomy i statuetki są przyznawane 
jednostkom naukowo-badawczym i firmom, 
które zaprezentowały najwięcej rozwiązań 
(nagrodzonych) oraz tym wynalazcom, którzy 
zdobyli złote medale z wyróżnieniem.  
Projekt CARE w 2009 r. otrzymał wiele 
nagród, wśród nich: złoty medal z wyróż-
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nieniem na 58. Światowych Targach 
Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych 
Technik „Brussels INNOVA 2009”, srebrny 
medal na Międzynarodowej Wystawie 
Innowacji w Seulu oraz nagrodę specjalną od 
stowarzyszenia naukowo-technologicznego 
Technopol Moscow w dziedzinie „Medical- 
-Health Care”. 
 

 
 
 
 



 

..................................................................... 39 

5. Tytuły i stopnie naukowe 
 
5.1. Habilitacja 
 
[Hab1] Piotr Kosiuczenko – Term Rewriting  

as a Semantic Basis for the Graphical 
Modelling of Object-Oriented Systems 
(Przepisywanie termów jako 
semantyczna podstawa języków 
graficznego modelowania)  
 

5.2. Doktorat 
 
[Dr1] Leszek Deska – Metoda komputerowej 

symulacji i ocena algorytmów 
zespołowego funkcjonowania obiektów 

 Promotor – A. Najgebauer 
 
[Dr2] Leopold Żurek – Modelowanie 

matematyczne w definiowaniu wymagań 
dla informatycznych systemów 
zarządzania logistyką 

 Promotor – B. Szafrański 
 
5.3. Prace magisterskie 
 
[Mgr1] Szymon Alachamowicz – Projekt portalu 

do zarządzania środowiskiem 
sterowania obiektami przemysłowymi 

 Promotor – A. Stasiak 
 
[Mgr2] Maciej Bańkowski – Metodyka 

projektowania i wdrażania systemu 
zarządzania jakością w firmie  
średniej wielkości 

 Promotor – J. Stanik 
 
[Mgr3] Marcin Bednarski – Wzorzec projektowy 

warstwy interoperacyjności  
w projekcie informatycznym 

 Promotor – G. Bliźniuk 
 
[Mgr4] Michał Bijata – Budowa strategii IT 

w instytucji finansowej 
 Promotor – M. Deutsch 
 
[Mgr5] Piotr Borowiecki – Optymalizacja 

wielokryterialna jako metoda 
obiektywizacji wyboru w zamówieniach 
publicznych 

 Promotor – A. Ameljańczyk 
 
[Mgr6] Rafał Cabaj – Projekt i implementacja 

aplikacji internetowej w zakresie 
prezentacji wyników symulacji działań 
bojowych systemu Złocień 

 Promotor – R. Wantoch-Rekowski 
 
[Mgr7] Krzysztof Caliński – Metody i techniki 

zapewniania jakości w projektach 
informatycznych 

 Promotor – J. Stanik 
 

[Mgr8] Andrzej Chęć – Projekt portalu do 
zarządzania projektem informatycznym 

 Promotor – T. Górski 
 
[Mgr9] Krzysztof Chlebicki – Monitor przebiegu 

eksperymentu symulacyjnego  
w federacji standardu HLA 

 Promotor – D. Pierzchała 
 
[Mgr10]  Łukasz Czarnecki – Szyfrowanie danych 

w Windows Mobile  
 Promotor – K. Worwa 
 
[Mgr11] Tomasz Dzierżek – Koncepcja 

wielowersyjnej tematycznej  
hurtowni danych 

 Promotor – S. Rozmus 
 
[Mgr12] Robert Długokęcki – Projekt i implemen-

tacja systemu wspomagającego  
proces zarządzania przedsiębiorstw 
serwisowych 

 Promotor – J. Stanik 
 
[Mgr13] Michał Dyk – Biblioteka komponentów 

symulacji zdarzeniowej rozszerzająca 
wybrany pakiet do symulacji 
wielorozdzielczej 

 Promotor – D. Pierzchała 
 
[Mgr14] Filip Franczak – Projekt systemu 

informatycznego wspomagania 
działalności placówki wychowawczo- 
-oświatowej w wybranym zakresie 

 Promotor – I. Skórska 
 
[Mgr15] Maciej Gałązka – Charakterystyka 

porównawcza systemów zarządzania  
środkami informatyki 

 Promotor – W. Barcikowski 
 
[Mgr16] Łukasz Giegiel – Automatyczne 

strategie handlowe na platformie 
transakcyjnej Meta Trader 

 Promotor – T. Tarnawski 
 
[Mgr17] Paweł Giętkowski – Implementacja 

mechanizmów zapewniających 
interoperacyjność systemów EHR 
i systemów ścieżek klinicznych 

 Promotor – G. Bliźniuk 
 
[Mgr18] Artur Gimzicki – Modelowanie, 

symulacja i analiza wydajności 
systemów klastrowych 

 Promotor – T. Nowicki 
 
[Mgr19] Małgorzata Gizińska – Analiza 

porównawcza wybranych metod 
eksploracji danych w zagadnieniu 
predykcji zachowań klientów 

 Promotor – M. Mazurek 
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[Mgr20] Robert Giziński – Projektowanie 
temporalnych baz danych – od modelu 
do realizacji 

 Promotor – S. Rozmus 
 
[Mgr21] Bogusław Gmitruk – Projekt i implemen-

tacja szkieletowego portalu 
internetowego z wykorzystaniem 
technologii MDA oraz MDG 

 Promotor – D. Pierzchała 
 
[Mgr22] Paweł Godlewski – Modelowanie i al-

gorytmizacja procesów planowania 
i symulacji przemieszczania  
z wykorzystaniem wielorozdzielczych 
modeli terenu 

 Promotor – Z. Tarapata 
 
[Mgr23] Grzegorz Iwaniszczuk – Konstrukcja  

i integracja mechanizmów symulacji 
dyskretno-zdarzeniowej w języku C++ 

 Promotor – J. Rulka 
 
[Mgr24] Aleksandra Iwanow – Projekt i im-

plementacja komputerowego systemu 
zarządzania biblioteką uczelni wyższej 

 Promotor – K. Worwa 
 
[Mgr25] Ireneusz Iwicki – Implementacja 

mechanizmów zapewniających 
rozliczenie usług medycznych  
z wykorzystaniem opisu  
ścieżek klinicznych 

 Promotor – G. Bliźniuk 
 
[Mgr26] Krzysztof Jabłoński – Wykorzystanie 

szkieletów aplikacyjnych do budowy 
aplikacji webowych 

 Promotor – K. Worwa 
 
[Mgr27] Krzysztof Janowski – Opracowanie 

projektu systemu personalizacji 
dokumentów zawierających dane 
biometryczne 

 Promotor – M. Kiedrowicz 
 
[Mgr28]  Robert Jaworski – Model i implemen-

tacja systemu oceny ryzyka  
dla klientów bankowych 

 Promotor – J. Olejniczak 
 
[Mgr29] Piotr Jurkowski – Wzorce projektowe 

symulacyjnych  systemów szkolenia 
 Promotor – W. Kulas 
 
[Mgr30] Marcin Kaiser – Analiza pokrycia 

funkcjonalności hurtowni danych przez 
komponenty Business Intelligence 
systemu klasy ERP na przykładzie SPA 

 Promotor – M. Mazurek 
 
[Mgr31] Piotr Kawczyński – Modelowanie, 

symulacja i analiza procesów  
w dziekanacie uczelni wyższej 

 Promotor – T. Nowicki 

[Mgr32] Arkadiusz Korbecki – Wdrażanie usług 
katalogowych w organizacjach 

 Promotor – W. Barcikowski 
 
[Mgr33] Szymon Koźmiński – Projekt i im-

plementacja systemu informatycznego 
wspomagającego dobór portfela 
funduszy do preferencji i sytuacji 
finansowej klienta 

 Promotor – J. Stanik 
 
[Mgr34] Piotr Kromołowski – Projekt i implemen-

tacja systemu informatycznego 
wspomagającego działalność 
informatycznej firmy outsourcingowej 

 Promotor – J. Stanik 
 
[Mgr35] Grzegorz Kubiak – Metoda badania 

efektywności funkcjonowania  
systemów ORM 

 Promotor – T. Górski 
 
[Mgr36] Marcin Laskowski – Projekt i implemen-

tacja oprogramowania narzędziowego 
do wspomagania realizacji zajęć  
w e-learningu 

 Promotor – I. Skórska 
 
[Mgr37] Adam Lipiński – Projekt systemu har-

monogramowania obsługi szpitalnej 
pacjentów 

 Promotor – W. Stecz 
 
[Mgr38] Bartosz Lipiński – Środowisko do analizy 

rozprzestrzeniania się epidemii  
w sieciach społecznych 

 Promotor – T. Tarnawski 
 
[Mgr39] Marcin Makarewicz – Projekt i im-

plementacja systemu internetowej 
rejestracji kandydatów na studia 

 Promotor – K. Worwa 
 
[Mgr40] Michał Mańko – Serwer usług analiz 

terenowych realizowanych na potrzeby 
symulacji działań bojowych 

 Promotor – T. Tarnawski 
 
[Mgr41] Sławomir Marciniak – Standaryzacja 

zarządzania poziomem usług IT 
 Promotor – M. Deutsch 
 
[Mgr42] Paweł Marcinków – Szablony projektowe 

komponentów internetowej gry 
symulacyjnej 

 Promotor – D. Pierzchała 
 
[Mgr43] Michał Markowski – Projekt i implemen-

tacja modułu potwierdzania tożsamości 
użytkownika systemu informatycznego 

 Promotor – K. Worwa 
 
[Mgr44] Mariusz Matuka – Metoda dostarczania 

usług aplikacji sieciowych  
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z wykorzystaniem technologii  
Windows Azure 

 Promotor – G. Bliźniuk 
 
[Mgr45] Marta Matusiak – Architektura hurtowni 

danych w zastosowaniach biznesowych 
 Promotor – M. Deutsch 
 
[Mgr46] Łukasz Matuszelański – Budowa portalu 

internetowego o dynamicznej strukturze 
 Promotor – T. Nowicki 
 
[Mgr47] Grażyna Mieszczak – Modelowanie 

procesów biznesowych w instytucji 
administracji publicznej wybranego typu 

 Promotor – W. Barcikowski 
 
[Mgr 48] Adam Mikołajczak – Koncepcja  

i realizacja e-sklepu 
 Promotor – G. Konopacki 
 
[Mgr 49] Marta Milewska – Aspektowe 

modelowanie serwisów sieciowych 
 Promotor – A. Stasiak 
 
[Mgr50] Mariusz Milewski – Metoda 

modelowania dynamicznych procesów 
pracy w systemach workflow 

 Promotor – G. Bliźniuk 
 
[Mgr51] Zbigniew Mleczko – Badanie własności 

systemów klasy workflow 
 Promotor – T. Nowicki 
 
[Mgr52] Monika Nartowicz – Korekta danych  

w temporalnej bazie danych – przykład 
rozwiązania 

 Promotor – S. Rozmus 
 
[Mgr53] Arkadiusz Netczuk – Modelowanie 

komputerowe i analiza procesów 
rozwoju epidemii 

 Promotor – T. Nowicki 
 
[Mgr54] Mariusz Nowakowski – Projekt federata 

wielorozdzielczej symulacji rozproszonej 
wybranych działań połączonych 

 Promotor – D. Pierzchała 
 
[Mgr55] Marcin Obukowicz – Kasowanie danych  

z temporalnej bazy danych – przykład 
rozwiązania 
Promotor – S. Rozmus 

 
[Mgr56] Marcin Ogniewski – Zwinne metodyki 

prowadzenia projektów 
 Promotor – J. Stanik 
 
[Mgr57] Justyna Ofczarska – Analiza efektyw-

ności metodyk zarządzania projektami 
Promotor – J. Stanik 

 
[Mgr58] Karol Olędzki – Ocena ryzyka 

finansowego realizacji wybranych klas 

projektów informatycznych  
z wykorzystaniem sieci neuronowych 

 Promotor – R. Hoffmann 
 
[Mgr59] Sebastian Ostaszewski – Realizacja  

i postrelacyjne modelowanie danych  
w bazach danych 

 Promotor – B. Szafrański 
 
[Mgr60] Kamil Ośródka – Metody i narzędzia 

zasilania hurtowni danych 
 Promotor – M. Deutsch 
 
[Mgr61] Rafał Pawiński – Projekt i implementacja 

internetowej aplikacji wspomagania 
zarządzania turystycznym biurem 
przewodnickim 

 Promotor – G. Konopacki 
 
[Mgr62] Tomasz Pasierb – Charakterystyka 

porównawcza wzorców architektury 
korporacyjnej 

 Promotor – W. Barcikowski 
 
[Mgr63] Piotr Piecek – Bezpieczeństwo 

transakcji płatniczych w systemach 
informatycznych 
Promotor – J. Stanik 

 
[Mgr64] Sebastian Piklikiewicz – Metoda 

korygowania błędnej identyfikacji 
obiektów w ewidencji centralnej 

 Promotor – S. Rozmus 
 
[Mgr65] Grzegorz Polkowski – Modelowa kon-

cepcja systemu analizy rentowności 
przedsiębiorstwa 

 Promotor – J. Olejniczak 
 
[Mgr66] Paweł Polkowski – Charakterystyka 

porównawcza systemów klasy open- 
-source wspomagających zarządzanie 
projektami 

 Promotor − W. Barcikowski 
 
[Mgr67] Joanna Przystup – Projekt i implemen-

tacja aplikacji wspomagającej 
ewidencjonowanie świadczeń  
w medycynie szkolnej 

 Promotor – G. Konopacki 
 
[Mgr68] Robert Puszczewicz – Projekt i im-

plementacja systemu e-biznesu  
w architekturze wielowarstwowej  
z wykorzystaniem szkieletów 
aplikacyjnych w technologii J2EE 

 Promotor – K. Worwa 
 
[Mgr69] Tomasz Socik – Integracja systemów  

informatycznych, rozwiązanie modelowe  
 Promotor – M. Kiedrowicz 
 
[Mgr70] Tomasz Sroka – Narzędzia i techniki 

zarządzania ryzykiem operacyjnym  
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w obszarze utrzymania i rozwoju 
systemów informatycznych 

 Promotor – M. Deutsch 
 
[Mgr71] Robert Sternicki – Metodyka projek-

towania i wdrażania systemu 
zarządzania bezpieczeństwem 
informacji 

 Promotor – J. Stanik 
 
[Mgr72] Rafał Sylwestrzuk – Moduł 

zobrazowania dla internetowej gry 
symulacyjnej  

 Promotor – D. Pierzchała 
 
[Mgr73] Wojciech Szczepański – System 

informacji o zagrożeniach  
oraz planowania ewakuacji 

 Promotor – A. Walczak 
 
[Mgr74] Krzysztof Szkółka – Środowisko do 

integracji istniejących i budowy nowych 
algorytmów grafowo-sieciowych zgodnie  
z koncepcją SOA 

 Promotor – Z. Tarapata 
 
[Mgr75] Bartosz Szymański – Projekt pod-

systemu wykonawczego procesów 
standardu BPMN w środowisku  
MS SHAREPOINT 

 Promotor – J. Koszela 
 
[Mgr76] Szymon Szyszko – Analiza i ocena 

zaawansowanych algorytmów 
sortowania 

 Promotor – M. Chudy 
 
[Mgr77] Jakub Tarasiuk – Projekt i implemen-

tacja systemu wspomagającego 
działalność operacyjną organizacji 
rozproszonych geograficznie 

 Promotor – M. Kiedrowicz 
 
[Mgr78] Karol Tomaszewski – Adaptowalny 

zorientowany usługowo integrator 
danych w wieloszczeblowych systemach 
dowodzenia 

 Promotor – D. Pierzchała 
 
[Mgr79] Michał Trzaska – Koncepcja przyros-

towego zasilania hurtowni danych 
 Promotor – S. Rozmus 
 
[Mgr80] Michał Walędziak – Model dynamiki 

rozprzestrzeniania się epidemii  
w sieciach złożonych 

 Promotor – Z. Tarapata 
 
[Mgr81] Piotr Wilczyński – Praktyczne aspekty 

zarządzania projektami informatycznymi 
w świetle metodyki PRINCE2 

 Promotor – J. Stanik 
 

[Mgr82] Krzysztof Wilkos – Projekt podsystemu 
zarządzania informacją semantyczną  
na potrzeby taktycznego systemu 
wspomagania decyzji 

 Promotor – J. Koszela 
 
[Mgr83] Marcin Wilkos – Projekt podsystemu 

dystrybucji danych  sytuacji operacyjno- 
-taktycznej dla urządzeń mobilnych 

 Promotor – J. Koszela 
 
[Mgr84] Tomasz Wincenciuk – Efektywne 

algorytmy wyznaczania przepływów  
w sieciach 

 Promotor – W. Stecz 
 
[Mgr85] Przemysław Wojnowski  

– Charakterystyka porównawcza 
rozproszonych systemów operacyjnych 

 Promotor – M. Nowak 
 
[Mgr86] Maciej Włodarkiewicz – Koncepcja  

e-systemu rezerwacji usług turystycz-
nych dla małych i średnich biur obsługi 
ruchu turystycznego 

 Promotor – G. Konopacki 
 
[Mgr87] Jarosław Wójcik – Projekt i implemen-

tacja interfejsu do rozwiązywania zadań 
optymalizacji z wykorzystaniem pakietu 
optymalizacyjnego GAMS 

 Promotor – Z. Tarapata 
 
[Mgr88] Stefan Wrocławski – Analiza wybranych 

modeli i metod wspomagania decyzji  
w sytuacjach konfliktowych 

 Promotor – Z. Tarapata 
 
[Mgr89] Dagmara Wróblewska – Analiza wy-

branych modeli i metod wspomagania 
decyzji w sytuacjach kryzysowych 

 Promotor – Z. Tarapata 
 
[Mgr90] Sylwester Zieliński – Analiza porównaw-

cza platform integracji systemów 
informatycznych 

 Promotor – T. Górski 
 
[Mgr91] Marcin Ziemek – Symulator roz-

proszonego systemu wspomagania 
decyzji w sytuacjach kryzysowych  
o architekturze zorientowanej usługowo 

 Promotor – D. Pierzchała 
 
[Mgr92] Piotr Ziętek – Metoda zarządzania 

zmianą dokumentacji analitycznej 
 Promotor – T. Górski 
 
[Mgr93] Lech Ziółkowski – Projekt i implemen-

tacja demonstratora drzew binarnych 
typu AVL 

 Promotor – K. Worwa 
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5.4. Prace inżynierskie 
 
[Inż1] Adam Ambrożek – Projekt komponentu 

weryfikacji wstępnej plików do zasilania 
wsadowego centralnej bazy danych 

 Promotor – S. Rozmus 
 
[Inż2]  Michał Bastrzyk – Analiza porównawcza 

metod eksploracji danych dotycząca 
wybranego ekonomicznego zagadnienia 
klasyfikacyjnego 

 Promotor – J. Olejniczak 
 
[Inż3] Magdalena Bęczkowska – Metoda 

oceny skuteczności i bezpieczeństwa 
wykorzystywania identyfikatorów 
biometrycznych  
Promotor – M. Kiedrowicz 

 
[Inż4] Piotr Bliszczyk – Projekt systemu 

ewidencji zasobów informatycznych 
z wykorzystaniem oprogramowania 
klasy open-source 

 Promotor – W. Barcikowski 
 
[Inż5] Paulina Brzozowska – Projekt 

analizatora syntaktycznego i seman-
tycznego obiektowego języka zapytań 

 Promotor – J. Koszela 
 
[Inż6] Bartosz Chyba – Projekt komponentu 

weryfikacji danych do zasilania 
wsadowego centralnej bazy danych 
Promotor – S. Rozmus 

 
[Inż7] Mateusz Daleki – Metoda dynamicznego 

generowania webowych interfejsów 
użytkownika  na podstawie  
schematu XSD 

 Promotor – M. Mazurek 
 
[Inż8] Karolina Drożdżewska – Platforma prze-

twarzania rozproszonego w systemie 
operacyjnym QNX 

 Promotor – M. Nowak 
 
[Inż9] Miłosz Góralczyk – Projekt oprogramo-

wania zarządzającego obiektową  
bazą danych 
 Promotor – J. Koszela 

 
[Inż10] Jarosław Jarząbek – Projekt e-systemu 

rezerwacji usług turystycznych 
 Promotor – G. Konopacki  
 
[Inż11] Michał Jasiorowski – Projekt pod-

systemu składu danych w obiektowej 
bazie danych 

 Promotor – J. Koszela 
 
[Inż12] Łukasz Jesionek – Projekt generatora 

planów wykonania zapytania 
 Promotor – R. Wantoch-Rekowski 
 

[Inż13] Agata Jokiel – Projekt rejestru wydań 
aplikacji 

 Promotor – M. Deutsch 
 
[Inż14] Radosław Kabulski – Projekt rejestru 

wymagań dla systemów informatycznych 
 Promotor – M. Deutsch 
 
[Inż15] Maciej Kaczanowski – Realizacja modeli 

procesów pracy dla wybranych ścieżek 
klinicznych 

 Promotor – G. Bliźniuk 
 
[Inż16] Mateusz Kalinowski – Metoda testowa- 

nia jakości usług symulacyjnych  
w środowisku SOA 

 Promotor – D. Pierzchała 
 
[Inż17] Marcin Karpiński – Projekt mechanizmu 

replikacji i synchronizacji elementów 
obiektowej bazy danych 

 Promotor – J.Koszela 
 
[Inż18] Grzegorz Kasprzyk – Projekt 

architektury internetowej  
gry symulacyjnej 

 Promotor – D. Pierzchała 
 
[Inż19] Grzegorz Kędzierski – Projekt indeksów 

w obiektowej bazie danych 
 Promotor – J. Koszela 
 
[Inż20]  Wojciech Kieszek – Projekt infor-

matycznego systemu bankowego do 
obsługi kart płatniczych i kredytowych 

 Promotor – T. Górski 
 
[Inż21] Daniel Kłosiński – Projekt systemu 

planowania popytu na towary 
 Promotor – W. Stecz 
 
[Inż22] Kamil Kolankowski – Specjalizowana 

warstwa zobrazowania mapowego  
w wybranym środowisku GIS 

 Promotor – W. Kulas 
 
[Inż23] Kamil Kołodziej – Projekt systemu 

Help\Service Desk z wykorzystaniem 
oprogramowania klasy open-source 

 Promotor – W. Barcikowski 
 
[Inż24] Krzysztof Kołodziejczyk – Projekt aplika-

cji analitycznej OLAP w oparciu 
o narzędzia open-source 

 Promotor – M. Mazurek 
 
[Inż25] Marcin Konieczny – Projekt modułu 

predykcji zachowań klientów  
z wykorzystaniem technik eksploracji 
danych 

 Promotor – M. Mazurek 
 
[Inż26] Przemysław Kosmala – Migracja kodu  

w systemach operacyjnych 
 Promotor – M. Nowak 
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[Inż27] Tomasz Kowalczyk – Koncepcja 
systemu internetowego wspomagania 
funkcjonowania małego 
przedsiębiorstwa wybranej klasy 

 Promotor – G. Konopacki 
 
[Inż28] Radosław Kozdruń – Projekt systemu 

obiegu dokumentów z wykorzystaniem 
oprogramowania klasy open-source 

 Promotor – W. Barcikowski 
 
[Inż29] Marceli Kramarczuk – Wykorzystanie 

mechanizmu komunikacji kolektywnej  
w MPI do rozwiązywania wybranych 
zadań programowania rozproszonego 

 Promotor – Z. Wesołowski 
 
[Inż30] Mirosław Krasowski – Projekt 

komponentu generowania pliku 
komunikatów zasilających centralną 
bazę danych 

 Promotor – S. Rozmus 
 
[Inż31] Rafał Kryszna – Analiza porównawcza 

mechanizmów podnoszenia wydajności 
systemu hurtowni danych 

 Promotor – M. Mazurek 
 
[Inż32] Artur Kulczycki – Przetwarzanie 

informacji niejawnych w systemach  
baz danych 

 Promotor – B. Szafrański 
 
[Inż33] Kamil Kurek – Informatyczne 

wspomaganie w procesie zarządzania 
małymi i średnimi przedsiębiorstwami 

 Promotor – J. Stanik 
 
[Inż34] Mateusz Łysenko – Projekt rejestru 

kosztów projektów 
 Promotor – M. Deutsch 
 
[Inż35] Michał Matla – Projekt mechanizmu 

raportowania symulowanej sytuacji 
taktycznej w środowisku VBS2 

 Promotor – R. Wantoch-Rekowski 
 
[Inż36] Sebastian Matyjek – Projekt funk-

cjonalności obsługi defektów w infor-
matycznym systemie zarządzania 
opartym na technologii Java 

 Promotor – T. Tarnawski 
 
[Inż37] Miłosz Mazur – Środowiska 

programowania rozproszonego  
w sieciach komputerowych 

 Promotor – Z. Wesołowski 
 
[Inż38] Paweł Mazur – Projekt układu 

sterowania filtra interferencyjnego 
 Promotor – P. Marciniak 
 
[Inż39] Rafał Misiewicz – Projekt i realizacja 

stacji roboczej do wybranych 

zastosowań z wykorzystaniem 
oprogramowania klasy open-source 

 Promotor – W. Barcikowski 
 
[Inż40] Paweł Napiórkowski – Projekt infor-

matycznego systemu bankowego do 
obsługi rachunków inwestycyjnych  
i lokat bankowych 

 Promotor – T. Górski 
 
[Inż41] Marcin Nawrocki – Modele i algorytmy 

planowania i symulacji zsyn-
chronizowanego przemieszczania 
obiektów 

 Promotor – Z. Tarapata 
 
[Inż42] Michał Niedziela – Projekt mechanizmu 

transformacji wybranych formatów map 
cyfrowych do środowiska symulacyjnego 
VBS2 

 Promotor – J. Koszela 
 
[Inż43] Hubert Ostap – Projekt mechanizmu 

transformacji elementów infrastruktury 
urbanistycznej z wybranych formatów 
map cyfrowych do środowiska 
symulacyjnego VBS2 

 Promotor – Z. Tarapata 
 
[Inż44] Kamil Parzych – Projekt systemu 

wspomagającego wykorzystanie 
heterogenicznych zasobów danych 

 Promotor – M. Kiedrowicz 
 
[Inż45] Janusz Paszyński – Analiza 

porównawcza wybranych implementacji 
tablic skojarzeniowych 

 Promotor – K. Worwa 
 
[Inż46] Artur Perzyna – Realizacja wzorców 

projektowych symulacyjnych systemów 
wspomagania decyzji w wybranym 
środowisku narzędzi CASE 

 Promotor – W. Kulas 
 
[Inż47] Kamil Piechowiak – Projekt aplikacji 

wspomagającej realizację kampanii 
reklamowo-promocyjnych średniej 
wielkości firmy o wybranym profilu 
działalności 

 Promotor – I. Skórska 
 
[Inż48] Robert Pietkiewicz – Projekt demon-

stratora wybranych algorytmów 
grafowych 

 Promotor – K. Worwa 
 
[Inż49] Marcin Piłat – Projekt modułu 

komunikacji HLA symulatorów działań 
bojowych zakresie działań  
Wojsk Lądowych 

 Promotor – R. Wantoch-Rekowski 
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[Inż50] Szymon Podpora – Projekt serwera  
do wybranych zastosowań  
z wykorzystaniem oprogramowania 
klasy open-source 

 Promotor – W. Barcikowski 
 
[Inż51] Przemysław Popławski – Projekt infor-

matycznego systemu bankowego do 
obsługi rachunków oszczędnościowo- 
-rozliczeniowych 

 Promotor – T. Górski 
 
[Inż52] Grzegorz Prichodko – Projekt aplikacji 

wspomagającej zarządzanie personelem 
firmy o wybranym profilu działalności 

 Promotor – I. Skórska 
 
[Inż53] Adam Przybysz – Realizacja witryny 

internetowej projektu badawczo- 
-rozwojowego 

 Promotor – G. Bliźniuk 
 
[Inż54] Marek Ruszczyński – Analiza możliwości 

wykorzystania programowania 
dynamicznego w algorytmach grafowych 

 Promotor – K. Worwa 
 
[Inż55] Mariusz Rygielski – Projekt systemu 

wspomagającego zarządzanie obiegiem 
dokumentów w organizacji 

 Promotor – M. Kiedrowicz 
 
[Inż56] Radosław Sawicki – Model konceptualny 

i implementacja systemu 
wspomagającego decyzje finansowe 

 Promotor – J. Olejniczak 
 
[Inż57] Tobiasz Sikora – Metoda integracji 

różnorodnych źródeł informacji – 
praktyczne zastosowania opracowanej 
metody 

 Promotor – M. Kiedrowicz 
 
[Inż58] Kacper Siwek – Projekt informatycznego 

systemu bankowego do obsługi 
kredytów hipotecznych i gotówkowych 

 Promotor – T. Górski 
 
[Inż59] Piotr Socik – Projekt mechanizmu 

migracji wybranych elementów 
symulowanej sytuacji taktycznej  
do środowiska VBS2 

 Promotor – J. Koszela 
 
[Inż60] Józef Sroczyński – Współczesne za-

grożenia dla systemów informatycznych 
 Promotor – J. Stanik 
 
[Inż61] Konrad Stelmach – Metody i techniki 

przeprowadzania analizy ryzyka 
systemów informatycznych 

 Promotor – J. Stanik 
 

[Inż62] Jacek Suchocki – Projekt systemu 
handlu elektronicznego  
z wykorzystaniem oprogramowania 
klasy open-source 

 Promotor – W. Barcikowski 
 
[Inż63] Piotr Szadkowski – Analiza porównaw-

cza wybranych metod komputerowej 
reprezentacji grafów 

 Promotor – K. Worwa 
 
[Inż64] Tomasz Szczepański – Projekt 

generatora elementów infrastruktury 
urbanistycznej w środowisku VBS2 

 Promotor – J. Rulka 
 
[Inż65] Adam Szydłowski – Modelowanie 

podstawowej jednostki  
z wykorzystaniem wybranego pakietu  
do symulacji wielorozdzielczej 

 Promotor – D. Pierzchała 
 
[Inż66] Piotr Szymański – Analiza porównawcza 

metod i technik modelowania 
wielorozdzielczego 

 Promotor – D. Pierzchała 
 
[Inż67] Tomasz Talewicz – Studium porównaw-

cze narzędzi modelowania dynamicz-
nych procesów pracy 

 Promotor – G. Bliźniuk 
 
[Inż68] Arkadiusz Targaszewski – Współczesne 

platformy systemowe w aspekcie 
bezpieczeństwa 

 Promotor – J. Stanik 
 
[Inż69] Wojciech Toman – Analiza metod 

wyznaczania podobieństwa grafów  
do rozpoznawania wzorców 

 Promotor – Z. Tarapata 
 
[Inż70] Arkadiusz Trojanowski – Optymalizacja 

rozkładu centrów dystrybucyjnych 
producenta wybranej branży 

 Promotor – W. Stecz 
 
[Inż71] Michał Turzyński – Pojekt systemu 

wspomagającego ocenę kontrahentów  
w wybranych obszarach gospodarki 

 Promotor – M. Kiedrowicz 
 
[Inż72] Daniel Wagner – Metody generacji 

danych terenowych z map rastrowych 
 Promotor – J. Rulka 
 
[Inż73] Krzysztof Wagner – Mechanizmy 

programowania współbieżnego  
i rozproszonego w języku Ada 

 Promotor – Z. Wesołowski 
 
[Inż74] Michał Warecki – Realizacja 

mechanizmów interoperacyjności 
pomiędzy repozytorium ścieżek klinicz-
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nych i systemem elektronicznego 
rekordu pacjenta 

 Promotor – G. Bliźniuk 
 
[Inż75] Kamil Wawruch – Metoda efektywnego 

wprowadzania nowej architektury funk-
cjonującego systemu informatycznego 

 Promotor – M. Kiedrowicz 
 
[Inż76] Michał Werner – Zastosowanie metod 

sztucznej inteligencji do rozwiązania 
wybranego problemu ekonomicznego 

 Promotor – J. Olejniczak 
 
[Inż77] Bartosz Wiśniewski – Projektowanie 

standardowych rekordów pacjenta  
w postępowaniu medycznym 

 Promotor – G. Bliźniuk 
 
[Inż78] Maksymilian Wołosz – Projekt  

e-systemu rezerwacji usług 
gastronomicznych 

 Promotor – G. Konopacki 
 
[Inż79] Michał Wroński – Implementacja 

algorytmu SHA384 w strukturach 
programowych 

 Promotor – P. Bora 
 
[Inż80] Emil Wróbel – Projekt interfejsu 

programistycznego dostępu do 
obiektowej bazy danych 

 Promotor – R. Wantoch-Rekowski 
 
[Inż81] Piotr Wróblewski – Projekt mechanizmu 

definicji zachowań dla obiektów  
w środowisku VBS2 

 Promotor – J. Koszela 
 
[Inż82] Michał Wyziński – Badanie 

charakterystyk zastosowań środowiska 
przetwarzania rozproszonego PVM 

 Promotor – Z. Wesołowski 
 
[Inż83] Karol Zalewski – Projekt e-księgarni 
 Promotor – G. Konopacki 
 
[Inż84] Grzegorz Zembala – Projekt rejestru 

czasu pracy w projektach i procesach 
 Promotor – M. Deutsch 
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6. Publikacje 
 
6.1. Publikacje w czasopismach 
naukowych 
 
6.1.1. Autorstwo publikacji w czasopiśmie 
wyróżnionym w JCR według listy A ministra 
właściwego do spraw nauki 
 
[Pub1] R. Antkiewicz, A. Gąsecki, 

A. Najgebauer, D. Pierzchała, 
Z. Tarapata – „Stochastic PERT  
and CAST Logic Approach for Computer 
Support of Complex Operation 
Planning”, ASMTA 2010, Lecture Notes 
in Computer Science, 6148, pp.159-173 
(2010) 

 
[Pub2] M. Chmielewski, R. Kasprzyk, 

Z. Tarapata − „An Algorithmic Approach 
to Social Knowledge Processing  
and Reasoning Based on Graph 
Representation − A Case Study”, 
ACIIDS 2010, Lecture Notes in Artificial 
Intelligence, 5991, pp.93-104 (2010) 

 
[Pub3] M. Chmielewski, M. Wilkos, K. Wilkos − 

„Building Multiagent for Military Decision 
Support Tools with Semantic Services”, 
KES-AMSTA 2010, Lecture Notes 
 in Artificial Intelligence, 6070, pp. 173- 
-182 (2010)  

 
[Pub4] P. Kosiuczenko − „An Abstract Machine 

for the Old Value Retrieval”, MPC 2010, 
Lecture Notes in Computer Science, 
6120, pp. 229-247 (2010) 

 
[Pub5] Z. Tarapata − „Multiresolution models 

and algorithms of movement planning 
and their application for multiresolution 
battlefield simulation”, ACIIDS 2010, 
Lecture Notes in Artificial Intelligence, 
5991, pp. 378-389 (2010) 

 
[Pub6] Z. Tarapata − „Movement Simulation  

and Management of Cooperating 
Objects in CGF Systems: a Case Study”, 
KES-AMSTA 2010, Lecture Notes  
in Artificial Intelligence, 6070, pp. 293- 
-304 (2010) 

 
[Pub7] Z. Tarapata, R. Kasprzyk − „Graph- 

-based optimization method for infor-
mation diffusion and attack durability  
in networks”, RSCTC 2010, Lecture 
Notes in Artificial Intelligence, 6086,  
pp. 698-709 (2010) 

 
[Pub8] Z. Tarapata, S. Wrocławski  

− „Subgraphs Generating Algorithm  
for Obtaining Set of Node-Disjoint Paths 
in Terrain-Based Mesh Graphs”,  
MIG 2010, Lecture Notes in Computer 
Science, 6459, pp. 398-409 (2010) 

 

[Pub9]  T. Tarnawski, B. Lipiński − „Concept of 
 Analysing Spreading of an ‘Epidemics’  
 by Means of a Multi-Agent Simulation”,  
 KES-AMSTA 2010, Lecture Notes  
 in Artificial Intelligence, 6070, pp. 411- 
 -419 (2010) 

 
[Pub10]  T. Tarnawski, R. Pytlak  

 − „Preconditioned conjugate gradient 
 algorithms for nonconvex problems  
 with box constraints”, Numerische 
 Mathematik, Vol. 116, No. 1, pp. 149- 
 -175 (2010) 

 
[Pub11]  A. Walczak, W. Stańczyk, A. Szeląg, 

 J. Kuriata, E. Nowinowski-Kruszelnicki  
 − „Liquid crystal mono- and nano-layers 
 covalently bonded to silicon and silica 
 surface for alignment of LC layers”, 
 Molecular Crystals and Liquid Crystals, 
 Vol. 526, pp. 18-23 (2010) 

 
6.1.2. Autorstwo publikacji w recenzowanym 
czasopiśmie zagranicznym lub krajowym 
wymienionym w wykazie ministra 
właściwego do spraw nauki na liście B 
 
[Pub12] A. Ameljańczyk − „Wielokryterialne 

mechanizmy wspomagania 
podejmowania decyzji klinicznych  
w modelu repozytorium w oparciu  
o wzorce”, Biuletyn Instytutu Systemów 
Informatycznych, Nr 5, str. 1-6 (2010) 

 
[Pub13] A. Ameljańczyk − „Model infor- 

matycznego modułu wspomagania 
decyzyjnego ustalania wstępnej 
diagnozy medycznej”, Biuletyn Instytutu 
Systemów Informatycznych, Nr 5,  
str. 7-12 (2010) 

 
[Pub14] G. Bliźniuk − „Koncepcja implementacji 

warunków interoperacyjności systemu 
ścieżek klinicznych i elektronicznego 
rekordu pacjenta”, Biuletyn Instytutu 
Systemów Informatycznych, Nr 6,  
str. 1-10 (2010) 

 
[Pub15] T. Górski − „Zastosowanie podejścia 

ukierunkowanego na architekturę  
przy projektowaniu oprogramowania 
eksperymentalnego”, Biuletyn Instytutu 
Systemów Informatycznych, Nr 6,  
str. 11-18 (2010) 

 
[Pub16] T. Górski − „Zwinność i dyscyplina  

w podnoszeniu efektywności zespołów 
projektowych”, Biuletyn Instytutu 
Systemów Informatycznych, Nr 6,  
str. 19-26 (2010) 
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[Pub17] M. Kapałka − „The fine-coarse Network 
model for simulating crowd behavior”, 
Biuletyn Instytutu Systemów Infor-
matycznych, Nr 5, str. 31-36 (2010) 

 
[Pub18] R. Kasprzyk −  „Symulator 

rozprzestrzeniania się złośliwego 
oprogramowania w sieciach kom-
puterowych”, Symulacja w badaniach  
i rozwoju, Vol. 1, No. 2, str. 139-150 
(2010) 

 
[Pub19] P. Kędzierski, J. Koszela (współautorzy) 

−  „System obiektowy = obiektowa baza 
danych + obiektowa aplikacja”, STUDIA 
INFORMATICA Formerly: Zeszyty 
Naukowe Politechniki Śląskiej, seria 
INFORMATYKA, Vol. 31, No. 2B(90), 
pp. 119-131 (2010) 

 
[Pub20] M. Kiedrowicz − „Wspomaganie 

zarządzania w administracji − podejście 
procesowe a realizacja usług 
publicznych”, Nowoczesne Systemy 
Zarządzania, Biuletyn Instytutu 
Organizacji i Zarządzania WCY, Nr 5, 
str. 321-340 (2010) 

 
[Pub21] G. Konopacki, K. Worwa − „Problem 

eliminowania fałszywych alarmów  
w komputerowych systemach ochrony 
peryferyjnej”, Biuletyn Instytutu 
Systemów Informatycznych, Nr 5,  
str. 37-46 (2010) 

 
[Pub22] M. Lignowska −  „Symulacja ścieżek 

klinicznych w środowisku 
PowerDesigner i SIMUL8”, Symulacja  
w badaniach i rozwoju, Vol. 1, No. 2,  
str. 159-172 (2010)  

 
[Pub23] A. Lipski − „Inżynieria wymagań  

w metodach Agile”, Biuletyn Instytutu 
Systemów Informatycznych, Nr 5,  
str. 47-53 (2010) 

 
[Pub24] M. Mazurek − „Ukryte modele Markowa 

jako metoda eksploracji danych 
tekstowych”, Biuletyn Instytutu 
Systemów Informatycznych, Nr 6,  
str. 27-32 (2010)  

 
[Pub25] D. Pierzchała −  „Metoda wymiany 

informacji między heterogenicznymi 
systemami symulacji oraz wspomagania 
decyzji w systemach reagowania 
kryzysowego”, Symulacja w badaniach  
i rozwoju, Vol. 1, No. 2, str. 173-182 
(2010) 

 
[Pub26] R. Pełka − „Modele wzrostu 

niezawodności oprogramowania”, 
Biuletyn Instytutu Systemów 
Informatycznych, Nr 6, str. 33-46 (2010) 

[Pub27] J. Rulka − „Symulacyjny model ruchu 
drogowego jako moduł systemu 
zarządzania kryzysowego  
w aglomeracji”, Symulacja w badaniach  
i rozwoju, Vol. 1, No. 2, str. 191-200 
(2010) 

 
[Pub28] W. Stecz, R. Pytlak – „Optymalizacja 

tras dla potrzeb działalności operatorów 
logistycznych”, Gospodarka Materiałowa 
i Logistyka, Nr 12 (2010) 

 
[Pub29] Z. Tarapata −  „A parallel decomposition 

algorithm for shortest path problem  
in large-size mesh networks”, Biuletyn 
Wojskowej Akademii Technicznej,  
Vol. LIX, Nr 3, pp. 295-306 (2010) 

 
[Pub30] Z. Tarapata, K. Mierzejewski  

− „Prognozowanie i symulacja skutków 
wystąpienia zagrożeń systemu 
komunikacyjnego aglomeracji", 
Symulacja w badaniach i rozwoju, Vol. 
1, No. 1, str. 93-106 (2010) 

 
[Pub31] J. Wiśniewska − „Wyznaczanie postaci 

macierzowej operatora opisującego 
działanie złożonego układu 
kwantowego”, Biuletyn Instytutu 
Systemów Informatycznych, Nr 6,  
str.47-52 (2010) 

 
6.1.3. Publikacja w innym czasopiśmie 
recenzowanym (spoza listy MNiSW) 
 
[Pub32] R. Antkiewicz, A. Najgebauer, 

D. Pierzchała − „W służbie aglomeracji”, 
Nowa Technika Wojskowa, Nr 1 (2010) 

 
[Pub33] T. Górski − „Zwinność i dyscyplina  

w podnoszeniu efektywności zespołów 
projektowych”, SDJ Extra, Nr 12, 8-13 
(2010) 

 
[Pub34] R. Kasprzyk − „O projekcie CARE2, 

badaniach nad rozprzestrzenianiem się 
epidemii, konkursie ImagineCup i per-
spektywie spin-off oraz o żołnierskiej 
dyscyplinie”,  COMPUTERWORLD,  
Nr 24/897, 15 czerwca 2010 

 
[Pub35] D. Pierzchała (współautor) − „SARNA  

na grypę”, Nowa Technika Wojskowa,  
Nr 1 (2010) 

 
[Pub36] A. Walczak − „Electromagnetic wave 

beam self − guidance in a liquid crystal  
− semiconductor cell”, Photonics Letters 
of Poland, Vol. 2(2), 73-75 (2010)  
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6.1.4.  Artykuły oraz naukowe referaty 
konferencyjne opublikowane odpowiednio  
w czasopismach lub materiałach 
konferencyjnych niewymienionych  
w wykazie ministra właściwego  
do spraw nauki 
 
[Pub37] A. Ameljańczyk – „Modelowanie 

wzorców medycznych w przestrzeni 
pajęczynowej”, Bio-Algorithms and Med-
-Systems, Journal edited by Jagiellonian 
University, Medical College, Kraków, 
Poland, Suplement No. 1, Vol. 6, No. 12, 
(2010) 

  
[Pub38] A. Ameljańczyk – „Matematyczny model 

wspomagania diagnozowania 
medycznego na podstawie symptomów 
chorobowych i czynników ryzyka”, Bio-
Algorithms and Med-Systems, Journal 
edited by Jagiellonian University, 
Medical College, Kraków, Poland, 
Suplement No. 1, Vol. 6, No.12, (2010) 

 
[Pub39] A. Ameljańczyk, P. Długosz, M. Strawa 

– „Komputerowa implementacja 
algorytmu wyznaczania wstępnej 
diagnozy medycznej”, Bio-Algorithms 
and Med-Systems, Journal edited by 
Jagiellonian University, Medical College, 
Kraków, Poland, Suplement No. 1, Vol. 
6, No.12, (2010) 

 
[Pub40] A. Walczak, M. Jaszuk, G. Szostek  

– „An ontology building system for 
structuring medical diagnostic 
knowledge”, 3rd International 
Conference on Human System 
Interaction, HSI 2010 – Conference 
Proceedings , art. no. 5514567,  
pp. 203-210 (2010) 

 
[Pub41] A. Walczak, K. Adamczyk – „Digital 

images interpolator with wavelet edge 
extractors”, 3rd International Conference 
on Human System Interaction, HSI 2010 
– Conference Proceedings,  
art. no. 5514539, pp. 399-405 (2010) 

 
 
6.2. Monografie, podręczniki akademickie 
 
6.2.1.  Autorstwo rozdziału w monografii  
w języku angielskim lub podstawowym  
dla danej dziedziny 
 
[Pub42] M. Chudy – „Simulation needs efficient 

algorithms”, in: Modeling, Simulation  
and Optimization – Focus on 
Applications, edited by: Shekelzen 
Cakaj, pp. 1-17, InTech, Viena, 2010 

 
 

[Pub43] M. Chmielewski, A. Gałka − „Semantic 
Battlespace Data Mapping Using 
Tactical Symbology”, in: Advances  
in Intelligent Information and Database 
Systems. Studies in Computational 
Intelligence, N.T. Nguyen et al. (eds.), 
Vol. 283, 157-168, Springer, Berlin, 
2010 

 
[Pub44] M. Chmielewski, D. Nogalski – 

„Semantic Web Service Discovery  
and information fusion Rusing OWL-S 
and SPARQL formal specifications over 
NATO JC3IEDM and TIDE services”,  
w: Concepts and Implementations for 
Innovative Military Communications  
and Information Technologies, 
M. Amanowicz (red.), 165-174, WAT, 
Warszawa, 2010 

 
[Pub45] R. Gust-Bardon – „On the Fundations  

of a Certain Web Application”,  
in: Dependability of Networks,  
T. Walkowiak, J. Mazurkiewicz,  
J. Sugier, W. Zamojski (eds.), 53-67, 
Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Wrocławskiej, Wrocław, 2010 

 
[Pub46] R. Kasprzyk, D. Pierzchała, 

A. Najgebauer – „Creative Application  
to Remedy Epidemics”, in: Risk Analysis 
VII & Brownfields V, (ed.) Carlos Brebia, 
pp. PI-545-PI-562, WIT Press, 2010 

 
[Pub47] J. Koszela, M. Mańko, M. Niedziela, 

H. Ostap, T. Tarnawski – „Preparation of 
terrain data for the needs of multi- 
resolution battle space simulation 
system”, w: Concepts and 
Implementations for Innovative Military 
Communications and Information 
Technologies, M. Amanowicz (ed.),  
str. 397-406, WAT, Warszawa, 2010 

 
[Pub48] T. Nowicki (współautor) – „Investigation 

of cluster system efficiency”,  
w: Knowledge Management  
and Innovation in the Enterprises,  
M.K. Wyrwicka, K. Grzybowska (eds.), 
pp. 197-212, Publishing House  
of Poznan University of Technology, 
Poznań, 2010 

 
[Pub49] D. Pierzchała, A. Najgebauer, 

R. Kasprzyk – „A distributed multi-level 
system for monitoring and simulation  
of epidemics”, in: Risk Analysis VII  
& Brownfields V, (ed.) Carlos Brebia,  
pp. PI-583-PI-596, WIT Press, 2010 

 
[Pub50] J. Stanik, K. Worwa − „Quality of Web- 

-Based Information Systems”,  
in: eCommerce, ePayments and New 
Entrepreneurship, (eds.) B.F. Kubiak 
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and A. Korowicki, pp. 169-185, Gdańsk 
University Press, Gdańsk, 2010 

[Pub51] W. Stecz (współautor) – „Optimazing 
router for logistics operators”,  
in: „Optimazing router for logistics 
operators”, in: Logistics in the 
enterprises – selected aspects,  
M. Fertsch, K. Grzybowska (eds.),   
pp. 7-18, Publishing House of Poznan 
University of Technology, Poznań, 2010 

 
[Pub52] K. Worwa – „An Approach to Reliability 

Assessement of Component Based 
Software Systems”  
w: Dependability of Networks, 
T. Walkowiak, J. Mazurkiewicz, 
J. Sugier, W. Zamojski (eds.), pp. 183- 
-196, Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Wrocławskiej, Wrocław, 2010 

 
[Pub53] K. Worwa – „Optimization of the 

architecture-based software reliability”  
w: Knowledge Management  
and Innovation in the Enterprises, 
M.K. Wyrwicka, K. Grzybowska (eds.), 
pp. 213-226, Publishing House of 
Poznan University of Technology, 
Poznań, 2010 

 
6.2.2. Autorstwo monografii w języku polskim 
lub innym niż angielski i niepodstawowym 
dla danej dziedziny 
 
[Pub54] R. Wantoch-Rekowski (współautor)  

− Budowa komunikatów ADatP-3  
w systemach symulacji działań 
bojowych ENSITREP. Meldunek o 
siłach lądowych przeciwnika, WAT, 
Warszawa, 2010 

 
[Pub55] R. Wantoch-Rekowski (współautor)  

− Budowa komunikatów ADatP-3  
w systemach symulacji działań 
bojowych. LOGSITLAND. Sytuacyjny 
meldunek logistyczny jednostki lądowej 
wojsk własnych, WAT, Warszawa, 2010 

 
[Pub56] R. Wantoch-Rekowski (współautor)  

− Budowa komunikatów ADatP-3  
w systemach symulacji działań 
bojowych. OWNSITREP. Meldunek 
sytuacyjny własnych wojsk lądowych, 
WAT, Warszawa, 2010 

 
6.2.3. Autorstwo rozdziału w monografii  
w języku polskim lub innym niż angielski  
i niepodstawowym dla danej dziedziny 
 
[Pub57] A. Ameljańczyk − „Analiza wpływu 

przyjętej koncepcji modelowania 
systemu wspomagania decyzji 
medycznych na sposób generowania 
ścieżek klinicznych”, w: POIG.01.03.01- 
-00-145/08 Modelowanie repozytorium  

i analiza efektywności informacyjnej 
wytycznych i ścieżek klinicznych  
w służbie zdrowia, pod redakcją 
naukową Grzegorza Bliźniuka,  
str. 257-267, WAT, Warszawa, 2010 

 
[Pub58] R. Antkiewicz, M. Chmielewski, 

R. Kasprzyk, J. Koszela, W. Kulas, 
A. Najgebauer, D. Pierzchała, J. Rulka, 
Z. Tarapata, T. Tarnawski, R. Wantoch- 
-Rekowski (współautorzy)  
– „Modelowanie przestrzeni walki",  
w: Zaawansowane metody i techniki 
tworzenia świadomości sytuacyjnej  
w działaniach sieciocentrycznych,  
pod redakcją M. Amanowicza,  
str. 360-382, PTM, Warszawa, 2010 

 
[Pub59] R. Antkiewicz, M. Chmielewski, 

R. Kasprzyk, J. Koszela, W. Kulas, 
A. Najgebauer, D. Pierzchała, J. Rulka, 
Z. Tarapata, T. Tarnawski, R. Wantoch- 
-Rekowski (współautorzy)  
– „Wspomaganie podejmowania decyzji  
w operacji sieciocentrycznej w oparciu  
o zasoby wiedzy", w: Zaawansowane 
metody i techniki tworzenia 
świadomości sytuacyjnej w działaniach 
sieciocentrycznych, pod redakcją  
M. Amanowicza, str. 383-411, PTM, 
Warszawa, 2010 

 
[Pub60] R. Antkiewicz, M. Chmielewski, 

R. Kasprzyk, J. Koszela, W. Kulas, 
A. Najgebauer, D. Pierzchała, J. Rulka, 
Z. Tarapata, T. Tarnawski, R. Wantoch- 
-Rekowski (współautorzy) – „System 
wspomagania dowodzenia oparty na 
mechanizmach usług rozproszonych”,  
w: Zaawansowane metody i techniki 
tworzenia świadomości sytuacyjnej  
w działaniach sieciocentrycznych,  
pod redakcją M. Amanowicza,  
str. 412-435, PTM, Warszawa, 2010 

 
[Pub61] R. Antkiewicz, M. Chmielewski, 

R. Kasprzyk, J. Koszela, W. Kulas, 
A. Najgebauer, D. Pierzchała, J. Rulka, 
Z. Tarapata, T. Tarnawski, R. Wantoch- 
-Rekowski (współautorzy) – 
„Weryfikacja mechanizmów 
wspomagania procesu dowodzenia”, w: 
Zaawansowane metody i techniki 
tworzenia świadomości sytuacyjnej w 
działaniach sieciocentrycznych, pod 
redakcją  
M. Amanowicza, str. 436-465, PTM, 
Warszawa, 2010 

 
[Pub62] G. Bliźniuk − „Określenie przydatności 

standardów BPMN, GELLO, UML, OCL, 
XML, HL7 i ich wybór dla modelu 
repozytorium. Kontekst zapewnienia 
interoperacyjności” w: POIG.01.03.01- 
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-00-145/08 Modelowanie repozytorium  
i analiza efektywności informacyjnej 
wytycznych i ścieżek klinicznych  
w służbie zdrowia, pod redakcją 
naukową G. Bliźniuka, str. 311-318, 
WAT, Warszawa, 2010 

 
[Pub63] G. Bliźniuk – „Ranking inicjatyw 

standaryzacyjnych i dobór zestawu 
standardów, kluczowych dla dalszych 
etapów realizacji projektu”,  
w: POIG.01.03.01-00-145/08 
Modelowanie repozytorium i analiza 
efektywności informacyjnej wytycznych 
 i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia, 
pod redakcją naukową G. Bliźniuka,  
str. 93-99, WAT, Warszawa, 2010 

 
[Pub64] T. Górski − „Określenie przydatności 

standardów BPMN, GELLO, UML, OCL, 
XML, HL7 i ich wybór dla modelu 
repozytorium. Kontekst architektury 
systemu informatycznego”  
w: POIG.01.03.01-00-145/08 
Modelowanie repozytorium i analiza 
efektywności informacyjnej wytycznych 
 i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia,  
pod redakcją naukową G. Bliźniuka,  
str. 327-340, WAT, Warszawa, 2010 

 
[Pub65] T. Gzik − „Analiza rozwiązań 

informatycznych wykorzystywanych  
do wspierania modelowania procesów 
wspomagania podejmowania decyzji 
medycznych” w: POIG.01.03.01-00- 
-145/08 Modelowanie repozytorium  
i analiza efektywności informacyjnej 
wytycznych i ścieżek klinicznych  
w służbie zdrowia, pod redakcją 
naukową G. Bliźniuka, str. 207-219, 
WAT, Warszawa, 2010 

 
[Pub66] P. Kosiuczenko – „Analiza przydatności 

języka UML do modelowania procesów 
wspomagania decyzji medycznych”,  
w: POIG.01.03.01-00-145/08 
Modelowanie repozytorium i analiza 
efektywności informacyjnej wytycznych  
i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia, 
pod redakcją naukową G. Bliźniuka,  
str. 193-200, WAT, Warszawa, 2010 

 
[Pub67] J. Koszela – „Określenie przydatności 

standardów BPMN, GELLO, UML, OCL, 
XML, HL7 i ich wybór dla modelu 
repozytorium. Kontekst modelowania 
procesów klasy workflow”,  
w: POIG.01.03.01-00-145/08 
Modelowanie repozytorium i analiza 
efektywności informacyjnej wytycznych 
 i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia,  
pod redakcją naukową G. Bliźniuka,  
str. 269-278, WAT, Warszawa, 2010 

 

[Pub68] M. Lignowska (współautorka)  
– „Symulcyjna metoda badania procedur 
medycznych„ w: Technologie 
informatyczne i ich zastosowania,  
A. Jastriebow (red.), Politechnika 
Radomska, Radom, 2010 

 
[Pub69] T. Nowicki – „Miary efektywności 

informacyjnej w opisach wytycznych  
i ścieżek klinicznych”, w: 
POIG.01.03.01- 
-00-145/08 Modelowanie repozytorium  
i analiza efektywności informacyjnej 
wytycznych i ścieżek klinicznych  
w służbie zdrowia, pod redakcją 
naukową G. Bliźniuka, str. 221-231, 
WAT, Warszawa, 2010 

 
[Pub70] T. Nowicki – „Określenie przydatności 

standardów BPMN, GELLO, UML, OCL, 
XML, HL7 i ich wybór dla modelu 
repozytorium. Kontekst miar 
efektywności informacyjnej",  
w: POIG.01.03.01-00-145/08 
Modelowanie repozytorium i analiza 
efektywności informacyjnej wytycznych 
 i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia,  
pod redakcją naukową G. Bliźniuka,  
str. 341-348, WAT, Warszawa, 2010 

 
[Pub71] T. Nowicki – „Plan badań 

efektywnościowych oprogramowania 
eksperymentalnego modelu 
repozytorium”, w: POIG.01.03.01-00- 
-145/08 Modelowanie repozytorium  
i analiza efektywności informacyjnej 
wytycznych i ścieżek klinicznych  
w służbie zdrowia, pod redakcją 
naukową G. Bliźniuka, str. 687-697, 
WAT, Warszawa, 2010 

 
[Pub72] T. Nowicki – „Organizacja i analiza 

wyników eksperymentów badania 
jakości przykładowych ścieżek  
w kontekście opracowanych miar”,  
w: POIG.01.03.01-00-145/08 
Modelowanie repozytorium i analiza 
efektywności informacyjnej wytycznych 
 i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia, 
pod redakcją naukową G. Bliźniuka,  
str. 773-787, WAT, Warszawa, 2010 

 
[Pub73] W. Stecz – „Optymalizacja systemu 

planowania produkcji i dystrybucji 
towaru w firmie z branży FMCG w 
ramach integracji elementów łańcucha 
dostaw – studium przypadku”, w: 
Metody i techniki doskonalenia w 
logistyce produkcji – studia przypadków, 
K. Grzybowska,  
Ł. Hadaś (red.), 41-61, Wydawnictwo 
Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2009 

 
[Pub74] K. Worwa – „Analiza podatności 

standaryzacyjnej opisu kluczowej 
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wiedzy medycznej pozyskiwanej w 
formie elektronicznej”, w: 
POIG.01.03.01-00- 
-145/08 Modelowanie repozytorium  
i analiza efektywności informacyjnej 
wytycznych i ścieżek klinicznych  
w służbie zdrowia, pod redakcją 
naukową G. Bliźniuka, str. 111-119, 
WAT, Warszawa, 2010 

 
[Pub75] K. Worwa – „Badanie możliwości 

wykorzystania zidentyfikowanych 
zasobów wiedzy medycznej w opisie 
modelu repozytorium. Ocena źródeł 
Cochrane, PubMed, PubMed Central  
i Embase z perspektywy 
informatycznej”, w: POIG.01.03.01-00- 
-145/08 Modelowanie repozytorium  
i analiza efektywności informacyjnej 
wytycznych i ścieżek klinicznych  
w służbie zdrowia, pod redakcją 
naukową G. Bliźniuka,  
str. 375-385, WAT, Warszawa, 2010 

 
[Pub76] K. Worwa – „Opracowanie projektu 

testów oprogramowania 
eksperymentalnego”, w: POIG.01.03.01-
-00-145/08 Modelowanie repozytorium  
i analiza efektywności informacyjnej 
wytycznych i ścieżek klinicznych  
w służbie zdrowia, pod redakcją 
naukową G. Bliźniuka, str. 567-583, 
WAT, Warszawa, 2010 

 
[Pub77] K. Worwa – „Organizacja i analiza 

wyników testowania oprogramowania 
eksperymentalnego repozytorium”,  
w: POIG.01.03.01-00-145/08 
Modelowanie repozytorium i analiza 
efektywności informacyjnej wytycznych  
i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia, 
pod redakcją naukową G. Bliźniuka,  
str. 877-886, WAT, Warszawa, 2010 

 
6.2.4. Redakcja monografii lub podręcznika 
akademickiego 
 
[Pub78] Grzegorz Bliźniuk (red.)  

– POIG.01.03.01-00-145/08 
Modelowanie repozytorium i analiza 
efektywności informacyjnej wytycznych 
 i ścieżek w służbie zdrowia, WAT, 
Warszawa, 2010, ISBN 978-83-61486- 
-60-2 

 
[Pub79] A. Najgebauer (red.) – Concepts and 

Implementations for Innovative Military 
Communications and Information 
Technologies, Military University of 
Technology, Warsaw, 2010, ISBN 978- 
-83-61486-70-1 
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7. Konferencje naukowe i seminaria 
 
7.1. Udział w zorganizowaniu konferencji  
 
[Konf1] A. Najgebauer (z-ca przewodniczącego 

Międzynarodowego Komitetu 
Programowego), R. Antkiewicz,  
M. Chudy, A. Walczak – Military 
Communications and Information 
Systems (MCC 2010), Wrocław,  
27-28 września 2010 r. 

 
[Konf2] T. Nowicki (członek Komitetu 

Naukowego) – XVII Warsztaty Naukowe 
Polskiego Towarzystwa Symulacji 
Komputerowej (PTSK), Krynica Zdrój,  
7-9 września 2010 r. 

 
[Konf3] B. Szafrański (przewodniczący Rady 

Programowej) – XVI Forum Teleinfor- 
matyki nt.: „Obywatel, urzędnik, pacjent, 
przedsiębiorca w systemach 
informatycznych współfinansowanych  
ze środków UE”, Miedzeszyn,  
23-24 września 2010 r. 

 
[Konf4] B. Szafrański, A. Walczak (członkowie 

Komitetu Naukowo-Programowego)  
– Technologie Informatyczne  
w Administracji Publicznej  
i Służbie Zdrowia (TIAPiSZ 2010), 
Warszawa, 9 grudnia 2010 r.  

 
[Konf5] A. Walczak (członek Komitetu 

Naukowego) – VI Sympozjum Naukowe 
Techniki Przetwarzania Obrazu  
(TPO 2010), Serock, Polska,  
18-20 listopada 2010 r. 

 
[Konf6] A. Walczak (członek Komitetu 

Naukowego) – 7th International 
Symposium on Impact Engineering, 
Warszawa, Polska, 4-7 lipca 2010 r. 

 
7.2. Udział w konferencjach  
 
7.2.1. Konferencje zagraniczne 
[Konf7] R. Antkiewicz, W. Kulas,  

A. Najgebauer, D. Pierzchała, J. Rulka, 
Z. Tarapata, R. Wantoch-Rekowski  
– International Conference on System 
Sciences (HICSS-43), Kauai, Hawaii,  
USA, 5-8 stycznia 2010 r. 

 
[Konf8] R. Antkiewicz, A. Najgebauer,  

D. Pierzchała, Z. Tarapata – 7th 
International Conference on Analytical 
and Stochastic Modelling Techniques 
and Applications (ASMTA 2010), 
Cardiff, UK, 14-16 czerwca 2010 r. 

 
[Konf9] M. Chmielewski, R. Kasprzyk,  

Z. Tarapata – 2nd Asian Conference  
on Intelligent Information and Database 

Systems (ACIIDS2010), Hue, Vietnam, 
24-26 marca 2010 r.  

 
[Konf10] M. Chmielewski, R. Kasprzyk,  

Z. Tarapata – 24th European 
Conference on Operational Research 
EURO 2010, Lisbon, Portugal,  
11-14 lipca 2010 r. 

 
[Konf11] R. Kasprzyk, D. Pierzchała,  

A. Najgebauer – 7th International 
Conference on Computer Simulation  
in Risk Analysis and Hazard Mitigation 
2010, Algarve, Portugal,  
13-15 września 2010 r. 

 
[Konf12] P. Kosiuczenko – 10th International 

Conference, MPC 2010, Quebec City, 
Canada, 21-23 czerwca 2010 r. 

 
[Konf13] Z. Tarapata – 3th International 

Conference on Motion in Games  
(MIG 2010), Zeist, Netherlands,  
14-16 listopada 2010 r. 

 
7.2.2. Konferencje międzynarodowe i krajowe 
w Polsce 
 
[Konf14] A. Ameljańczyk – II Transdyscyplinarna 

Konferencja Naukowa nt. „Bezpieczeń-
stwo zdrowotne obywateli w Polsce”, 
Siedlce, 21 października 2010 r. 

 
[Konf15] A. Ameljańczyk – VIII Międzynarodowa 

Konferencja Polskiego Towarzystwa 
Farmako-ekonomicznego, Warszawa,  
02-03 grudnia 2010 r. 

 
[Konf16] A. Ameljańczyk – XXIV Między-

narodowa Konferencja Naukowo- 
-Techniczna EKOMILITARIS  
pt. „Ochrona ludności przed skutkami 
nadzwyczajnych zagrożeń”, Zakopane, 
7-10 września 2010 r. 

 
[Konf17] A. Ameljańczyk, R. Antkiewicz,  

M. Chmielewski, A. Gimzicki,  
R. Kasprzyk, W. Kulas, J. Koszela,  
M. Lignowska, A. Najgebauer,  
T. Nowicki, D. Pierzchała, Z. Tarapata,  
R. Wantoch-Rekowski, K. Worwa – 
XVII Warsztaty Naukowe Polskiego 
Towarzystwa Symulacji Komputerowej 
(PTSK), Krynica Zdrój, 7-9 września 
2010 r. 

 
[Konf18] A. Ameljańczyk, G. Bliźniuk, T. Górski, 

B. Szafrański – TIAPiSZ’10, Warszawa, 
09 grudnia 2010 r. 

 
[Konf19] G. Bliźniuk – Konferencja Ośrodka 

Przetwarzania Informacji, Warszawa, 
17 grudnia 2010 r. 
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[Konf20] G. Bliźniuk – Konferencja Centrum 
Systemów Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia, Warszawa, 20 grudnia 2010 r. 

 
[Konf21] G. Bliźniuk – Konferencja Władzy 

Wdrażającej Programy Europejskie, 
Warszawa, 19 listopada 2010 r. 

 
[Konf22] M. Chmielewski, J. Koszela,  

T. Tarnawski – Military 
Communications and Information 
Systems (MCC 2010), Wrocław,  
27-28 września 2010 r. 

 
[Konf23] M. Chmielewski, Z. Tarapata,  

T. Tarnawski – 4th International KES 
Symposium on Agents and Multi-agent 
Systems – Technologies and 
Applications (KES-AMSTA 2010), 
Gdynia, 23-25 czerwca 2010 r. 

 
[Konf24] R. Gust-Bardon, K. Worwa  

– 5th International Conference on 
Dependability of Computer Systems 
DepCos-RELCOMEX 2010, Brunów,  
28 czerwca-1 lipca 2010 r. 

 
[Konf25] R. Kasprzyk, Z. Tarapata – 7th Inter-

national Conference on Rough Sets 
and Current Trends in Computing 
(RSCTC 2010), Warsaw, Poland,  
28-30 czerwca 2010 r. 

 
[Konf26] M. Kiedrowicz – „Nowy pl.ID: 

funkcjonalności, standardy, wdrożenie”, 
Warszawa, 18 marca 2010 r. 

 
[Konf27] J. Koszela – VII Ogólnopolska 

Konferencja Inżynierii Gier 
Komputerowych, Siedlce,  
9-11 kwietnia 2010 r. 

 
[Konf28] J. Koszela – VI Krajowa Konferencja 

Bazy Danych: Aplikacje i Systemy, 
Ustroń, 25-28 maja 2010 r. 

 
[Konf29] D. Pierzchała – XVIII Konferencja 

Naukowa AUTOMATYZACJA 
DOWODZENIA, Rynia, 17-19 maja 
2010 r. 

 
[Konf30] J. Stanik, K. Worwa – 2nd International 

Conference on Commerce, ePayments 
and New Entrepreneurship  
(ICEP 2010), Gdańsk, 14-16 września 
2010 r. 

 
[Konf31] B. Szafrański – Konferencja  

nt. „Informatyzacja służby celnej – stan 
aktualny i perspektywy”, Ministerstwo 
Finansów, Warszawa, 26 stycznia  
2010 r. 

 
[Konf32] B. Szafrański – VIII edycja seminarium 

Polskiej Izby Ubezpieczeń – „Jakość 

danych w systemach informatycznych 
zakładów ubezpieczeń”, Warszawa,  
11 października 2010 r. 

 
[Konf33] B. Szafrański – Szkolenie Obronne 

Kadry Kierowniczej URE, Rynia,  
6 września 2010 r. 

 
[Konf34] B. Szafrański – XVI Forum Teleinfor- 

matyki, Miedzeszyn, 23-24 września 
2010 r. 

 
[Konf35] A. Walczak – 3rd International 

Conference on Human System 
Interaction (HSI 2010), Rzeszów,  
13-15 maja 2010 r. 

 
[Konf36] A. Walczak – Konferencja 

Zastosowania Fotoniki  
w Technologiach Teleinformatycznych, 
Szczecin, 15-17 listopada 2010 r. 

 
[Konf37] A. Walczak – 23rd International Liquid 

Crystal Conference (ILCC 2010), 
Kraków, 11-16 lipca 2010 r. 

 
 
7.3. Seminaria 
 
[Konf38] A. Ameljańczyk – „Modelowanie 

wzorców medycznych w przestrzeni 
pajęczynowej” (WAT/WCY/ISI, 
październik 2010) 

 
[Konf39] R. Antkiewicz, M. Jasiński  

– „Aproksymacja rozkładu czasu 
realizacji przedsięwzięcia opisanego 
niewykładniczą siecią PERT” 
(WAT/WCY/ISI, październik 2010) 

 
[Konf40] W. Barcikowski – „Oprogramowanie 

Open-Source w administracji 
publicznej”  
(WAT/WCY/ISI, grudzień 2010) 

 
[Konf41] G. Bliźniuk – „O kilku warunkach 

zapewniających interoperacyjność 
systemów informacyjnych  
i informatycznych”  
(WAT/WCY/ISI, październik 2010) 

 
[Konf42] M. Chmielewski – „Metoda 

poszukiwania ukrytych zależności  
w sieciach semantycznych i jej 
zastosowania do prognozowania 
wybranych klas sytuacji kryzysowych” 
(WAT/WCY/ISI, styczeń 2010) 

 
[Konf43] M. Cisek, M. Kapałka – „The use of fine 

– coarse network model for simulating 
building evacuation with information 
system” (WAT/WCY/ISI, marzec 2010) 
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[Konf44] T. Drozdowski – „Planowanie sieci  
dróg dla przewozu materiałów 
niebezpiecznych” 
(WAT/WCY/ISI, maj 2010) 

 
[Konf45] T. Górski – „Metoda modelowania 

architektury korporacyjnej” 
(WAT/WCY/ISI, marzec 2010) 

 
[Konf46] R. Gust-Bardon – „Zastosowanie Web 

IDL na przykładzie pewnej architektury 
aplikacji internetowej” 
(WAT/WCY/ISI, maj 2010) 

 
[Konf47] P. Kędzierski – „Modelowanie 

systemów z wykorzystaniem procesów 
biznesowych” 
(WAT/WCY/ISI, maj 2010) 

 
[Konf48] M. Kiedrowicz – „Dostęp do informacji 

publicznych w wybranych krajach UE”, 
(WAT/WCY/ISI, listopad 2010) 

 
[Konf49] M. Mazurek  – „Probabilistyczne 

metody eksploracji dokumentów 
tekstowych”  
(WAT/WCY/ISI, listopad 2010) 

 
[Konf50] M. Nowak  – „Laboratorium systemów 

informatycznych w chmurach (cloud 
computing)”  
(WAT/WCY/ISI, styczeń 2010) 

 
[Konf51] J. Olejniczak – „Wykorzystanie języka 

R w procesie dydaktycznym”, 
(WAT/WCY/ISI, listopad 2010) 

 
[Konf52] B. Szafrański (kierownik naukowy  

i organizacyjny) − Ogólnopolskie 
Seminarium Międzyuczelniane  
pt. Problemy badawcze i projektowe 
informatyzacji państwa, SGH, 
Warszawa, 2010 

 
[Konf53] R. Waszkowski − „Metoda wyznaczania 

przydziału zasobów do projektu  
z uwzględnieniem produktywności”  
(WAT/WCY/ISI, kwiecień 2010) 

 
[Konf54] Z. Wesołowski – „Rozproszone 

sterowanie sieciowymi programami 
komputerowymi. Cz. 2. Sterowanie 
chaotyczne”  
(WAT/WCY/ISI, kwiecień 2010) 

 
[Konf55] J. Wiśniewska – „Implementacja 

operatora kwantowego za pomocą sieci 
elementarnych bramek kwantowych” 
(WAT/WCY/ISI, kwiecień 2010) 
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8.  Raporty z przeprowadzonych prac naukowo-badawczych
 
 
[Rap1] R. Antkiewicz – Raport końcowy 

z realizacji projektu PBZ-MNiSW-DBO- 
-02/I/2007 pt. Zaawansowane metody  
i techniki tworzenia świadomości 
sytuacyjnej w działaniach 
sieciocentrycznych 

 
[Rap2] G. Bliźniuk – Raport końcowy 

z realizacji projektu POIG. 01.03.01-00- 
-145/08 pt. Modelowanie repozytorium  
i analiza  efektywności informacyjnej 
wytycznych i ścieżek klinicznych  
w służbie zdrowia 

 
[Rap3] A. Najgebauer – Raport końcowy  

z realizacji projektu  
PBZ-MIN/011/013/2004 
pt. Modele zagrożeń aglomeracji 
miejskiej wraz systemem zarządzania 
kryzysowego na przykładzie  
m.st. Warszawy 

 
[Rap4] A. Najgebauer – Raport końcowy  

z realizacji projektu PBZ-MNiSW-DBO- 
-01/I/2007 pt. Monitoring, identyfikacja  
 i przeciwdziałanie zagrożeniom  
 bezpieczeństwa obywateli 

 
[Rap5] A. Najgebauer – Raport końcowy  

z realizacji projektu MNiSW  
nr O R00 0055 06 pt. Symulacja  
działań bojowych w heterogenicznym 
środowisku wielorozdzielczej  
i rozproszonej symulacji 

 
[Rap6] T. Nowicki – Raport roczny z realizacji 

projektu MNiSW nr O R00 0009 09  
pt. Modelowanie i symulacja procesów 
oraz określenie komputerowo 
wspomaganych procedur w zakresie 
zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa 
żywności i żywienia 

 
[Rap7] D. Pierzchała – Raport końcowy  

z realizacji projektu PBW GD-675  
pt. Metoda wymiany informacji między 
heterogenicznymi systemami symulacji 
oraz wspomagania decyzji w systemach 
reagowania kryzysowego o architekturze 
SOA 

 
[Rap8] Z. Tarapata – Raport końcowy  

z realizacji projektu MNiSW  
nr O R00 0050 06 pt.: Integracja 
systemów dowodzenia 

 
[Rap9] Z. Tarapata – Raport roczny z realizacji 

pracy PBS 806 pt. Analiza  
i modelowanie systemów wspomagania 
podejmowania decyzji oraz szkolenia  
w sytuacjach kryzysowych  
i konfliktowych 

 
 
[Rap10] T. Tarnawski – Raport roczny  

 z realizacji projektu nr A-0937-RT-GC 
 pt. Asymmetric Threat Environment 
 Analysis (through Asymmetric 
 Engagement Modelling, Modelling of  
 Impacts on Hearts & Minds, and Threat 
 Scenario Generation from 
 environmental factors) (ATHENA) 

 
[Rap11]  A. Walczak – Raport roczny  

 z realizacji projektu badawczego 
 własnego nr N N517 228235  
 pt. Przestrajalny i rekonfigurowalny, 
 mikrooptoelektroniczny system  
 przełączania sygnału dla fotoniki  
 i telekomunikacji 

 
[Rap12]  A. Walczak – Raport końcowy  

 z realizacji pracy PBS 788  
 pt. Obliczenia równoległe i rozproszone 
 w analizie sytuacji sieciocentrycznej 

 
[Rap13]  A. Walczak – Raport roczny   

z realizacji projektu POIG. 02.03.03-00- 
-145/08 pt. Budowa nowoczesnej 
 aplikacji ICT do wsparcia badań 
 naukowych w dziedzinie innowacyjnych 
 metod diagnostyki i leczenia chorób 
 cywilizacyjnych 

 
[Rap14]  Z. Wesołowski – Raport końcowy  

 z realizacji pracy PBW GD 508  
 pt. Modele obliczeniowe predykcji 
 chaotycznych szeregów czasowych 
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