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 1. Podstawowe informacje o Instytucie 
 
1.1. Działalność Instytutu 

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

Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu to głównie absolwenci WAT posiadający  

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

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

związanych z wytwarzaniem i wdrażaniem systemów informatycznych.  

Główne obszary działalności Instytutu to: 

− kształcenie na studiach inżynierskich, magisterskich i doktoranckich, 

− prace naukowe, badawcze i rozwojowe, 

− wdrożenia. 

Kształcenie prowadzone jest w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych 

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

Na kierunku informatyka (studia I, II, III stopnia) od roku akademickiego 2018/2019 profilowana 

jest specjalność inżynieria systemów informatycznych wraz z czterema elastycznymi ścieżkami 

kształcenia, tj.:  

1) analiza danych,  

2) informatyczne systemy zarządzania,  

3) modelowanie i symulacja,  

4) systemy informatyczne. 

Ścieżka kształcenia analiza danych wiąże się z zagadnieniami przetwarzania dużych wolumenów 

danych (tzw. Big Data). W jej ramach student pozna technologie związane z pozyskiwaniem, 

składowaniem i wstępnym przetwarzaniem dużych wolumenów danych (hurtownie danych, bazy 

NoSQL, rozproszone przetwarzanie danych) oraz aspekty analityczne dotyczące szeroko pojętej 

analityki tych danych (m.in. metody uczenia maszynowego, metody eksploracji danych, analiza  

i wizualizacja danych oraz przetwarzanie języka naturalnego). 

Ścieżka kształcenia informatyczne systemy zarządzania wiąże się z analizą, projektowaniem  

informatycznych systemów biznesowych i administrowaniem nimi. W ramach tej ścieżki student 

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

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

środowiskach projektowych. Zdobędzie szeroką wiedzę na temat zarządzania kosztami  

i efektywnością systemów. 

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

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

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

rzeczywistości rozszerzonej i symulacji wirtualnej. 

Ścieżka kształcenia systemy informatyczne dotyczy szczegółowych zagadnienień projektowania, 

wytwarzania i eksploatacji systemów informatycznych. W jej ramach student zapoznaje się m.in.  

z komputerowym wsparciem wytwarzania oprogramowania, technologiami aplikacji internetowych  

i systemów webowych, projektowaniem bezpiecznego oprogramowania, oceną efektywności 
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systemów informatycznych, pracą w zespołach projektowych według nowoczesnych metodyk (m.in. 

AGILE, SCRUM, RUP, UP). 

Absolwent tej specjalności jest specjalistą z zakresu szeroko pojętej inżynierii systemów 

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

nowoczesnych systemów informatycznych; biegłe programowanie w językach strukturalnych  

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

i ocena bezpieczeństwa systemów informatycznych) oraz grup modułów obieralnych.  
 

Na kierunku informatyka w medycynie (studia I stopnia) profilowane są dwie specjalności: 

informatyczne systemy zarządzania w medycynie oraz inżynieria diagnozowania medycznego. 

Kształcą one przyszłych projektantów i administratorów systemów komputerowego wspomagania 

decyzji w procesie diagnostyki i terapii medycznej w zakresie:  

1) modelowania procesów i wzorców medycznych,  

2) zarządzania systemami służby zdrowia,  

3) przetwarzania danych o zdarzeniach medycznych,  

4) integracji danych medycznych, 

5) analizy jakości technologii medycznych,  

6) przetwarzania obrazów medycznych,  

7) wykorzystania symulacji komputerowej w medycynie. 
 

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

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

1) bezpieczeństwa informacji, 

2) inżynierii systemów bezpieczeństwa,  

3) zarządzania bezpieczeństwem informacji,  

4) budowy systemów ochrony informacji,  

5) bezpieczeństwa systemów informatycznych,  

6) zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz metod przeciwdziałania tym zagrożeniom. 
 

Zajęcia praktyczne ze studentami odbywają się w laboratoriach Wydziału Cybernetyki 

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

z oprogramowaniem umożliwiającym dostęp do Internetu oraz do systemów informatycznych 

wykorzystywanych w procesie nauczania. Dzięki uzyskanym środkom finansowym z funduszy 

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

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

Centrum to budynek z nowoczesnymi salami dydaktycznymi i innowacyjnymi laboratoriami 

specjalistycznymi: podstaw technologii komputerowych, mikrokontrolerów i systemów wbudowanych; 

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

multimedialnych; robotyki; telemetrycznym; kryptologicznym; zobrazowania wielkoformatowego oraz 

symulacji rozszerzonej; zarządzania kryzysowego; inżynierii systemów informatycznych. Wyposażenie 

Centrum w najnowszą infrastrukturę ICT umożliwia prowadzenie badań naukowych oraz kształcenie 

studentów (studiów wyższych I, II i III stopnia) na najwyższym poziomie. 
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Prace naukowe i badawcze w Instytucie Systemów Informatycznych prowadzone są w zakresie:  

− projektowania informatycznych systemów wspomagania decyzji, 

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

− modelowania i projektowania komputerowych systemów wspomagania decyzji medycznych, 

− budowy modeli symulacyjnych złożonych systemów (technicznych, informacyjnych, 

ekonomicznych, walki), 

− metod i narzędzi projektowania systemów informatycznych, 

− metod i narzędzi projektowania baz danych, 

− systemów baz danych i hurtowni danych, 

− projektowania systemów rozproszonych, 

− budowy inteligentnych systemów ochrony obiektów, 

− modelowania i symulacji mobilnych sieci telekomunikacyjnych, 

− zastosowania metod sztucznej inteligencji i badań operacyjnych, 

− inżynierii oprogramowania, 

− informatycznych systemów zarządzania, 

− efektywności, eksploatacji i usprawniania systemów informatycznych, 

− niezawodności oprogramowania, 

− systemów mobilnych, 

− analizy i projektowania fotonicznych systemów transmisji danych. 

W celu pozyskiwania i realizacji zadań badawczych powołano w Instytucie Systemów 

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

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

Najgebauera), Zespół Badawczy Analiz Numerycznych i Przetwarzania Informacji Wizyjnych  

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

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

i Rozwiązywania Problemów Naukowych oraz Projektowania Infrastruktury Informacyjnej Państwa 

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

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

wykonują badania, analizy i ekspertyzy w obrębie swoich specjalizacji.  

Instytut Systemów Informatycznych współpracuje z Instytutem Badań Systemowych PAN, 

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

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

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

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

Instytutem Higieny i Epidemiologii, Wojskowym Instytutem Łączności, Przemysłowym Instytutem 

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

Instytutem Fizyki Uniwersytetu Kijowskiego. 

W 2019 roku w Instytucie zakończono realizację trzech projektów i trzech prac  

badawczych, tj.: 

1) projekt nr PBU 208/2018 pt. Diet by Med; 
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2) projekt nr FS 32-560 pt. Opracowanie inteligentnego systemu zarządzania procesami 

biznesowymi z uwzględnieniem rozwiązań inteligentnych systemów wspierających integrację 

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

3) projekt nr PBU 576/2019 pt. Opracowanie symulacyjnego środowiska do badania własności 

algorytmów rozwiązywania zadań optymalizacji towarów i usług; 

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

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

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

wielokryterialnych i wielorozdzielczych algorytmów przemieszczania w planowaniu i szkoleniu 

służb; 

6) praca badawcza nr RMN 966/2018 pt. Modelowanie, symulacja i analiza operacji informacyjnych. 

W trakcie realizacji pozostają trzy projekty, tj.:  

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

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

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

semantycznego poszukiwania informacji i zarządzania wiedzą w obszarze zaginięć  

i poszukiwania osób; 

3) projekt nr FS 570 pt. Przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac 

rozwojowych w celu opracowania innowacyjnego systemu analizy biosensorycznej. 

W 2019 r. pracownicy naukowi Instytutu Systemów Informatycznych byli autorami ponad 

dziewięćdziesięciu publikacji; uczestniczyli w komitetach organizacyjnych i naukowych dziewięciu 

konferencji, wzięli udział w trzynastu zagranicznych oraz w osiemnastu konferencjach 

międzynarodowych i krajowych organizowanych w Polsce. 
 

Sukcesy studenckich zespołów odniesione w konkursach technologicznych w 2019 r.  

• I miejsce dla zespołu Code HussAR w konkursie Hackathon (Best Hacking League); 

• I miejsce dla dwóch zespołów (ArchiTechs i DataScienceCadets) w konkursie projektowo- 

-programistycznym NATO TIDE Hackathon; 

• Nagroda główna dla studentów WCY w konkursie Młodych Mistrzów, podczas Forum 

Teleinformatyki; 

• Sukces podchorążych z WCY w konkursie Hackathon – WAWCODE („Koduj dla Warszawy”); 

• Nagroda Prezesa PTI „Poza horyzont...” dla doktoranta Piotra Szczepańczyka. 
 

Medale, nagrody i wyróżnienia zdobyte na międzynarodowych wystawach wynalazków  
w 2019 r. 
1. Cztery medale (platynowy, złoty i dwa srebrne) na XIII Międzynarodowej Wystawie IWIS; 

2. Srebrny medal na Międzynarodowej Wystawie IPITEX w Bangkoku. 

Nagrodzone projekty informatyczne:  

• Zintegrowane wirtualne środowisko szkolenia żołnierzy i funkcjonariuszy z wykorzystaniem 

symulatorów wirtualnych i rozszerzonej rzeczywistości, 

• Clinical Trials Assistant – sensoryczny system nadzoru badań klinicznych oraz analizy i oceny 

efektywności leczenia schorzeń neurologicznych, 
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• Usługi analityczne i wspomaganie decyzji w dziedzinie zagrożeń czynnikami masowego rażenia 

systemu WAZkA (Analytical and decision support services in the domain of countering mass 

destruction threats in WAZkA system), 

• Algos – analityczna aplikacja sensoryczna oceny bólu i stanów psychofizycznych pacjentów 

cierpiących na chroniczne stany bólowe w chorobach przewlekłych i terminalnych. 
 

Inne nagrody i wyróżnienia przyznane pracownikom Instytutu w 2019 r. 

• Zespołowa Nagroda Rektorska dla płk. dr. inż. M. Chmielewskiego i kpt. mgr. inż. M. Kukiełki za 

osiągnięcia na międzynarodowych wystawach wynalazków i innowacji oraz znaczące wyniki 

naukowo-dydaktyczne w konkursach programistyczno-technologicznych z grupami studenckimi.  

• Nagroda PIIT dla dr. hab. inż. Bolesława Szafrańskiego za skupienie i integrowanie różnych 

środowisk wokół problematyki związanej z informatyzacją kraju. 

• Wyróżnienia „Best Special Session Award” dla dr. hab. inż. Andrzeja Najgebauera i dr. inż. 

Dariusza Pierzchały za zorganizowanie sesji specjalnej „IIS – Special Session on Intelligent 

Information Systems” na międzynarodowej konferencji ACIIDS 2019 w Yogyakarcie. 
 

W 2019 r. w Instytucie Systemów Informatycznych wypromowano czterech doktorów,  

84 magistrów i 153 inżynierów, przeprowadzono zajęcia dydaktyczne z ponad 140 przedmiotów.  

 

1.2. Biuro Dyrektora Instytutu 

Dyrektor 

dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT b-d 
tel. 261 839 504; 261 838 797 
e-mail: zbigniew.tarapata@wat.edu.pl 
 

 

Z-cy dyrektora 

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

Zastępca dyrektora instytutu ds. studenckich 
dr inż. Jerzy Stanik, prof. WAT d 
tel. 261 837 338; 261 838 761 
e-mail: jerzy.stanik@wat.edu.pl 

Zespół administracyjno-techniczny 

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

Bogumiła Fronczak, starszy referent techniczny, 1/4 
tel. 261 837 408; 261 838 758 
e-mail: bogumila.fronczak@wat.edu.pl 
Agnieszka Kacprzak, starszy referent administracyjny 
tel. 261 837 408; 261 838 758 
e-mail: agnieszka.kacprzak@wat.edu.pl 

Agnieszka Warchulska, referent administracyjny 
tel. 261 839 504, 261 837 338; 261 838 796 
fax 261 837 858 
e-mail: sekretariat.isi@wat.edu.pl 
 

Jan Staruch, starszy technik 
tel. 261 837 018; 261 838 769 
e-mail: jan.staruch@wat.edu.pl 
 

mgr Ewa Skowrońska, starszy referent 
administracyjny (urlop od VII 2018) 
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1.3. Organizacja Instytutu 
Strukturę organizacyjną Instytutu Systemów Informatycznych tworzy pięć zakładów  

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

-rozwojowych. 

1. Zakład Inżynierii Oprogramowania (ZIO): 

• Pracownia Informatycznych Systemów Symulacji Numerycznej w Systemach Wspomagania 

Decyzji oraz Diagnostyki Medycznej; 

2. Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych (ZISI); 

3. Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji (ZBOiWD): 

• Pracownia Informatycznych Systemów Wspomagania Decyzji 

• Pracownia Modelowania i Analizy Cyberprzestrzeni; 

4. Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania (ZISZ); 

5. Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia (ZSSiWD): 

• Pracownia Zobrazowania Wielkoformatowego oraz Symulacji Rozszerzonej. 

 
1.3.1. Zakład Inżynierii Oprogramowania 
Kierownik zakładu 
prof. dr hab. inż. Andrzej Walczak, prof. b-d 
tel. 261 839 246; 261 838 764 
e-mail: andrzej.walczak@wat.edu.pl 

 

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

w zakresie podstaw informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw programowania, 

algorytmiki, a także podstaw baz danych.  

Merytorycznie zakład odpowiada za prawie trzydzieści przedmiotów prowadzonych na wszystkich 

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

specjaliści z zakresu: 

• algorytmiki  

• technik programowania 

• systemów baz danych 

• systemów operacyjnych 

• przetwarzania rozproszonego 

• sieci komputerowych 

• bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych  

• wspomagania decyzji  

• informatycznych technologii dla Internetu  

• oprogramowania infrastruktury dla e-biznesu.  

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

pracują również w biznesie informatycznym, gdzie są cenionymi fachowcami. 

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół następujących zagadnień: 

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

• systemy baz danych (obiektowe, temporalne, rozproszone)  

• mechanizmy systemów w serwerach danych  
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• techniki komunikacji i rozdziału obciążenia w systemach rozproszonych  

• metody badania jakości programów współbieżnych 

• konstrukcje oprogramowania systemowego  

• technologie sieci rozległych i sieci Internet  

• projektowanie i integracja systemów rozproszonych   

• projektowanie i eksploatacja systemów mobilnych  

• projektowanie i eksploatacja systemów pracy grupowej i automatyzacji procesów biznesowych 

• technologia elektronicznej wymiany danych i dokumentów elektronicznych 

• polityka ochrony danych w systemach informatycznych  

• systemy wspomagania decyzji 

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

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

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

Instytutu Systemów Informatycznych. Współpracują z Instytutem Podstaw Informatyki Polskiej 

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

 
Pracownicy etatowi: 

prof. dr hab. inż. Andrzej Walczak, prof. b-d (kierownik 
ZIO) 
dr hab. inż. Kazimierz Worwa, profesor WAT b-d 
dr inż. Paweł Moszczyński, adiunkt d 
mgr inż. Piotr Bączyk, asystent d, 1/2 
dr inż. Piotr Marciniak, starszy wykładowca 
dr Irena Skórska, starszy wykładowca 
(od 1 X 2019) dr inż. Karol Antczak, adiunkt b-d, 1/5  

mgr inż. Piotr Adamczyk, instruktor, 1/4 
mgr inż. Tomasz Derski, instruktor, 1/2 
(kierownik Pracowni Informatycznych 
Systemów Symulacji Numerycznej  
w Systemach Wspomagania Decyzji oraz 
Diagnostyki Medycznej) 
mgr inż. Grzegorz Kiryk, instruktor, 1/4 
(1 X 2019–30 IX 2021) mgr inż. Kamil 
Małysz, asystent d, 1/2  
mgr inż. Sławomir Wysocki, wykładowca, 
1/2 

 
Liczba doktorantów, których opiekunami naukowymi są pracownicy zakładu: 6. 

 
 
1.3.2. Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych 
Kierownik zakładu 

dr hab. inż. Tadeusz Nowicki, prof. WAT b-d 
tel. 261 837 118; 261 838 759 
e-mail: tadeusz.nowicki@wat.edu.pl 

 

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

z zakresu inżynierii systemów informatycznych. Merytorycznie zakład odpowiada za kilkanaście 

przedmiotów prowadzonych na wszystkich rodzajach studiów na Wydziale Cybernetyki WAT  

i poza nim. Pracownicy ZISI to wysokiej klasy specjaliści z zakresu: 

• zarządzania projektami 

• zapewniania jakości systemów informatycznych 

• oceny ryzyka przedsięwzięć informatycznych 

• kosztorysowania prac projektowych 
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• inżynierii systemów informatycznych 

• technik programowania 

• baz danych i informatycznych technologii dla Internetu. 

W podanych obszarach prowadzą zajęcia dydaktyczne oraz aktywną działalność naukowo- 

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

i konsultingu. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół następujących zagadnień: 

• inżynieria systemów informatycznych  

• projektowanie systemów współbieżnych i równoległych  

• projektowanie systemów rozproszonych  

• projektowanie systemów czasu rzeczywistego  

• weryfikacja, walidacja i testowanie oprogramowania  

• osiąganie i ocena wydajności oprogramowania  

• środowiska wspomagające proces wytwarzania systemów informatycznych  

• czynnik ludzki w procesie wytwarzania i eksploatacji systemów informatycznych  

• metodyki prowadzenia przedsięwzięć informatycznych  

• zarządzanie projektem i jego organizacja  

• zarządzanie zmianami i konfiguracja oprogramowania  

• metody i narzędzia projektowania systemów informatycznych  

• modele niezawodnościowe oprogramowania  

• standardy i certyfikacja. 
 

Pracownicy etatowi: 

dr hab. inż. Tadeusz Nowicki, prof. WAT b-d 
(kierownik ZISI) 
dr hab. Piotr Kosiuczenko, prof. WAT b-d 
dr inż. Wiesław Barcikowski, starszy wykładowca 
dr inż. Grzegorz Bliźniuk, adiunkt d 
dr inż. Wojciech Kulas, adiunkt d 
dr inż. Stefan Rozmus, adiunkt d 
dr inż. Robert Waszkowski, adiunkt b-d 
mgr inż. Tomasz Gzik, asystent d 

mgr inż. Jarosław Napiórkowski, asystent d, 1/2 
mgr inż. Adrian Woźniak, instruktor, 1/2 
mgr inż. Tomasz Gumowski, st. wykładowca 
mgr inż. Arkadiusz Kowalski, st. wykładowca 
(od 1 X 2019) mgr inż. Tadeusz Kowiorski, 
wykładowca, 1/2 
(od 1 X 2019) mgr inż. Józef Woźniak, 
wykładowca, 1/2 

 

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

 
1.3.3. Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji 
Kierownik zakładu 
dr hab. inż. Ryszard Antkiewicz, prof. WAT b-d 
tel. 261 839 427; 261 838 763 
e-mail: ryszard.antkiewicz@wat.edu.pl 

 

 

Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji realizuje zarówno zadania dydaktyczne,  

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

• modelowanie procesów decyzyjnych 

• modelowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji medycznych 

• budowa modeli symulacyjnych złożonych systemów (technicznych, informacyjnych, 

ekonomicznych, walki) 

• teoria gier 

• gry rozproszone 

• metody i narzędzia analizy decyzyjnej 

• metody optymalizacji wielkiej skali 

• optymalizacja dyskretna 

• optymalizacja wielokryterialna 

• metody rozpoznawania wzorców 

• metody pozyskiwania wiedzy i projektowania baz wiedzy 

• metody analizy i syntezy systemów informacji przestrzennej 

• metody i narzędzia analizy ryzyka 

• metody eksploracji danych 

• metody badania podobieństwa obiektów 

• metody tworzenia funkcji rankingowych 

• modelowanie pajęczynowe w procedurach eksploracji danych 

• hurtownie danych 

• analiza algorytmów 

• sieci neuronowe 

• informatyka kwantowa. 

Odzwierciedleniem wysokiej aktywności badawczej pracowników zakładu jest duża liczba 
publikacji oraz bogate portfolio projektów kierowanych przez pracowników zakładu. 
 

Pracownicy etatowi: 

prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk, prof. d 
prof. dr hab. inż. Marian Chudy, prof. d 
dr hab. inż. Ryszard Antkiewicz, prof. WAT b-d 
(kierownik ZBOiWD) 
dr hab. inż. Andrzej Chojnacki, prof. WAT d 
dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT b-d 
ppłk dr inż. Rafał Kasprzyk, adiunkt b-d (kierownik 
Pracowni Modelowania i Analizy Cyberprzestrzeni) 
dr inż. Marcin Mazurek, starszy wykładowca, 1/2 
(kierownik Pracowni Informatycznych Systemów 
Wspomagania Decyzji) 

dr inż. Joanna Wiśniewska, adiunkt b-d 
mgr inż. Kamil Banach, asystent d  
(1 X 2019 – 30 IX 2021) mgr inż. Andrzej 
Karaś, asystent d, 1/2 
mgr inż. Krzysztof Mierzejewski, instruktor, 1/4  
(1 X 2019 – 30 IX 2021) mgr inż. Hubert Ostap, 
asystent d, 1/2 
mgr inż. Marcin Paź, asystent d 
(1 X 2019 – 30 IX 2021) mgr inż. Marcin Perka, 
asystent d, 1/2 
mgr inż. Piotr Stąpor, asystent d 

 

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

Kierownik zakładu 

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

 

 
Merytorycznie zakład odpowiada za prowadzenie przedmiotów z następujących grup 

tematycznych: 

1) analiza i modelowanie procesów biznesowych, 

2) metody analityczne stosowane w zarządzaniu, 

3) systemy informatyczne stosowane w zarządzaniu, 

4) architektury korporacyjne i platformy integracyjne, 

5) systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji. 

 

W ramach pierwszej grupy tematycznej prowadzone są przedmioty obejmujące:  

• analizę, modelowanie i algorytmizację procesów biznesowych w organizacjach gospodarczych 

• zastosowanie technik symulacyjnych do optymalizacji i reengineeringu procesów biznesowych 

• definiowanie wymagań dla systemów informatycznych na podstawie analizy procesów 

zdefiniowanych dla organizacji. 

W ramach drugiej grupy tematycznej zakład koncentruje się na:  

• metodach harmonogramowania zadań w systemach zarządzania 

• metodach projektowania i wdrażania systemów informatycznych 

• metodach szacowania ryzyka finansowego i zarządzania nim 

• metodach analizy i wizualizacji danych dla potrzeb decyzyjnych 

• hurtowniach danych i metodach data miningu 

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

Trzecia grupa tematyczna obejmuje przedmioty związane z: 

• informatycznymi systemami zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem systemów klasy 

Business Intelligence 

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

jest oprogramowanie firm IFS, SAP i IDS Sheer).  

W ramach czwartej grupy tematycznej zakład koncentruje się na: 

• paradygmacie SOA i wzorcach integracji 

• metodykach projektowania platform integracyjnych 

• metodach dostosowania organizacji do wdrożenia platformy integracyjnej 

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

Piąta grupa tematyczna obejmuje przedmioty związane z projektowaniem i wdrażaniem systemów 

zarządzania jakością i systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w korporacjach. 

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

• projektowanie i budowa zintegrowanych wieloszczeblowych systemów dla potrzeb logistyki  

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

wyszukiwanie złożonych zależności pomiędzy danymi 

• zarządzanie bezpieczeństwem informacji. 
 

Pracownicy etatowi: 

dr hab. inż. B. Szafrański, prof. WAT b-d 
dr inż. Romuald Hoffmann, adiunkt d 
dr inż. Maciej Kiedrowicz, adiunkt b-d 
dr inż. Gustaw Konopacki, starszy wykładowca  
 

dr Jarosław Olejniczak, adiunkt d (kierownik 
ZISZ) 
dr inż. Tomasz Protasowicki, adiunkt d 
dr inż. Jerzy Stanik, prof. WAT d 
dr inż. Wojciech Stecz, adiunkt b-d 

 

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

Kierownik zakładu 

dr hab. inż. Andrzej Najgebauer, prof. WAT b-d 
tel. 261 839 724; 261 838 838 
e-mail: andrzej.najgebauer@wat.edu.pl 

 

 

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

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

dydaktyczne i naukowo-badawcze. Prowadzi kształcenie w zakresie: 

• podstaw symulacji komputerowej 

• modelowania sytuacji konfliktowych i kryzysowych 

• modelowania i symulacji procesów oraz systemów walki 

• konstruowania wielorozdzielczych systemów symulacyjnych pola walki 

• metod projektowania systemów wspomagania dowodzenia 

• informatycznego wspomagania decyzji w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych 

• metod wizualizacji procesów walki 

• projektowania interfejsów użytkownika 

• innych wojskowych przedmiotów specjalistycznych. 

Pracownicy zakładu prowadzą badania naukowe w następujących obszarach: 

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

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

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

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

na tych kursach 
• prowadzenie laboratorium systemów wspomagania decyzji w sytuacjach kryzysowych i kon-

fliktowych. 
 

Pracownicy etatowi: 

dr hab. inż. Andrzej Najgebauer, prof. WAT b-d 
(kierownik ZSSiWD) 
płk dr inż. Mariusz Chmielewski, adiunkt b-d 
dr inż. Michał Dyk, adiunkt d, 1/2 
płk dr inż. Jarosław Koszela, adiunkt d, 1/2  
dr inż. Dariusz Pierzchała, adiunkt d 
dr inż. Jarosław Rulka, adiunkt d 
dr inż. Roman Wantoch-Rekowski, adiunkt d 
 

(1 X 2018 – 30 IX 2020) mgr inż. 
Przemysław Czuba, asystent b-d 
mgr inż. Michał Kapałka, wykładowca 
kpt. mgr inż. Marcin Kukiełka, asystent b-d 
(kierownik Pracowni Zobrazowania 
Wielkoformatowego oraz Symulacji 
Rozszerzonej) 
ppor. mgr inż. Tomasz Gutowski, inżynier 
ppor. mgr inż. Paweł Pieczonka, inżynier 

 

Liczba doktorantów, których opiekunami naukowymi są pracownicy zakładu: 3. 
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2.  Pracownicy Instytutu 
 
2.1. Profesorowie  
 
2.1.1. Profesorowie na etacie badawczo-dydaktycznym 
 

 
 
Andrzej Walczak 
tel. 261 838 764 
andrzej.walczak@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('79), Dr ('85), Hab. ('99), Prof. ('11) 
Kierownik Zakładu Inżynierii Oprogramowania;  
Członek Rady Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna  
i Telekomunikacja; 
Członek Rady Naukowej Biuletynu WAT; 
Kierownik Zespołu Badawczego Analiz Numerycznych i Przetwarzania 
Informacji Wizyjnych w Systemach Wspomagania Decyzji  
w Medycynie; 
Członek zespołu redakcyjnego czasopisma pt. Computer Science and 
Mathematical Modelling; 
W 2019 r. opiekun naukowy pięciu doktorantów, promotor jednej pracy 
doktorskiej, dwóch prac magisterskich i trzech inżynierskich; 
Poza WAT członek Rady Naukowej Wojskowego Instytutu 
Medycznego w Warszawie, członek stowarzyszenia naukowego SPIE, 
członek założyciel Centrum Doskonałości: Nowe Materiały dla 
Fotoniki, członek Polskiego Towarzystwa Fotonicznego, członek grupy 
eksperckiej NCBiR; 
Członek Rady Naukowej czasopisma Bio-Algorithms and Med-
Systems (wyd. de Gruyter). 
[Edu2], [Edu44], [Edu84], [Edu89], [Edu101], [Edu137], [Edu138] 
[Pro2], [Pro7], [Pro10] 
[Dr1] 
[Mgr50], [Mgr58] 
[Inż76], [Inż96], [Inż126] 
[Pub37], [Pub52] 
[Konf5], [Konf17], [Konf21], [Konf25] 
 

  

2.1.2. Profesorowie na etacie dydaktycznym 
 

 
 
Andrzej Ameljańczyk 
tel. 261 839 494 
aameljanczyk@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('73), Dr ('75), Hab. ('79), Prof. ('87) 
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji; 
Członek Międzynarodowej Rady Naukowej czasopisma pt. Computer 
Science and Mathematical Modelling; 
W 2019 r. opiekun naukowy pięciu doktorantów; 
Poza WAT członek Komitetu Informatyki PAN (kadencja 2016–2019). 
[Edu116], [Edu129], [Edu132], [Edu135], [Edu137] 
[Pro2] 
[Pub3], [Pub20], [Pub21], [Pub22], [Pub65] 
[Konf1], [Konf5], [Konf23], [Konf24], [Konf25] 
 

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

 
 
Marian Chudy 
tel. 261 839 060 
marian.chudy@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('68), Dr ('75), Hab. ('87), Prof. ('02) 
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji;  
Redaktor naczelny wydawnictw Instytutu Systemów Informatycznych; 
W 2019 r. opiekun naukowy dwóch doktorantów, promotor jednej 
pracy doktorskiej i jednej magisterskiej; 
Poza WAT członek Rady Naukowej IBS PAN (kadencja 2019–2022) 
oraz członek Komitetu Informatyki PAN (kadencja 2016–2019). 
[Edu3], [Edu4], [Edu78], [Edu89], [Edu111], [Edu129], [Edu136], 
[Edu137]  
[Dr4] 
[Mgr39] 
[Pub6], [Pub24] 
[Konf25] 
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2.2.  Profesorowie WAT 
 
2.2.1. Profesorowie WAT na etacie badawczo-dydaktycznym 
 

 
 
Ryszard Antkiewicz 
tel. 261 838 763 
ryszard.antkiewicz@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('84), Dr ('89), Hab. ('04) 
Kierownik Zakładu Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji;  
Członek Senatu WAT (kadencja 2016–2020); 
Członek Rady Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna  
i Telekomunikacja; 
Zastępca kierownika Zespołu Badawczego Modelowania, 
Symulacji i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach 
Konfliktowych i Kryzysowych; 
Członek zespołu redakcyjnego czasopisma pt. Computer Science 
and Mathematical Modelling; 
W 2019 r. opiekun naukowy dwóch doktorantów; 
Srebrny medal na Międzynarodowej Wystawie IWIS 2019 oraz 
srebrny medal na wystawie IPITEX 2019 w Bangkoku (nagrody 
zespołowe). 
[Edu43], [Edu47], [Edu50], [Edu83], [Edu97], [Edu129], [Edu130], 
[Edu137] 
[Pro4], [Pro8] 
[Pub14], [Pub38], [Pub51], [Pub61], [Pub62], [Pub64] 
[Konf5], [Konf10], [Konf24], [Konf25], [Konf26] 

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

 
 
Piotr Kosiuczenko 
tel. 261 838 761 
piotr.kosiuczenko@wat.edu.pl 

Mgr ('90), Dr ('95), Hab. ('10) 
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych; 
Członek Rady Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna  
i Telekomunikacja; 
Kierownik seminariów w Instytucie Systemów Informatycznych; 
Zastępca redaktora naczelnego czasopisma pt. Computer Science 
and Mathematical Modelling. 
[Edu40]  
[Pub33] 
[Konf6], [Konf25], [Konf35] 

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

 
 
Andrzej Najgebauer 
tel. 261 838 738 
andrzej.najgebauer@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('81), Dr ('88), Hab. ('99) 
Kierownik Zakładu Systemów Symulacyjnych i Wspomagania 
Dowodzenia;  
Członek Senatu WAT (kadencja 2016–2020); 
Członek Rady Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna  
i Telekomunikacja; 
Polski przedstawiciel w panelu NATO/RTA; 
Kierownik Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji  
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach 
Konfliktowych i Kryzysowych; 
Członek zespołu redakcyjnego czasopisma pt. Computer Science 
and Mathematical Modelling; 
W 2019 r. opiekun naukowy trzech doktorantów, promotor jednej 
pracy doktorskiej i jednej inżynierskiej; 
Srebrny medal na Międzynarodowej Wystawie IWIS 2019 oraz 
srebrny medal na wystawie IPITEX 2019 w Bangkoku (nagrody 
zespołowe);  
Wyróżnienie „Best Special Session Award” za zorganizowanie 
sesji specjalnej „IIS – Special Session on Intelligent Information 
Systems” na międzynarodowej konferencji ACIIDS 2019  
w Yogyakarcie. 
[Edu48], [Edu49], [Edu52], [Edu80], [Edu89], [Edu102], [Edu140], 
[Edu141], [Edu142] 
[Pro3] 
[Dr3] 
[Inż116] 
[Pub38], [Pub61], [Pub64], [Pub72] 
[Konf4], [Konf5], [Konf20], [Konf24], [Konf25], [Konf27] 
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Tadeusz Nowicki 
tel. 261 838 759 
tadeusz.nowicki@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('80), Dr ('84), Hab. ('92) 
Kierownik Zakładu Inżynierii Systemów Informatycznych; 
Członek Rady Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna  
i Telekomunikacja; 
Członek zespołu redakcyjnego czasopisma pt. Computer Science 
and Mathematical Modelling; 
W 2019 r. opiekun naukowy czterech doktorantów, promotor 
sześciu prac magisterskich; 
Poza WAT – ekspert w Zespole Nauk Technicznych Państwowej 
Komisji Akredytacyjnej, prezes PTSK, członek PTBOiS oraz 
International Federation of Operational Research Societies,  
członek Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Higieny  
i Epidemiologii. 
[Edu62], [Edu65], [Edu67], [Edu89], [Edu94], [Edu111], [Edu134], 
[Edu137], [Edu139] 
[Pro2], [Pro4], [Pro10] 
[Mgr5], [Mgr12], [Mgr29], [Mgr34], [Mgr35], [Mgr69] 
[Pub15], [Pub39], [Pub40], [Pub41], [Pub51], [Pub74] 
[Konf5], [Konf10], [Konf21], [Konf24], [Konf25], [Konf29], [Konf35] 
 
.................................................... 

 
 
Bolesław Szafrański 
tel. 261 838 760 
boleslaw.szafranski@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('71), Dr ('79), Hab. ('87) 
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych; 
Kierownik studiów podyplomowych z zakresu projektowania  
i architektury systemów informatycznych dla średniej kadry 
zarządzającej oraz pozostałych pracowników merytorycznych 
komórek odpowiedzialnych za teleinformatykę w jednostkach 
centralnej administracji rządowej; 
Kierownik organizacyjny i naukowy Ogólnopolskiego Seminarium 
Międzyuczelnianego pt. Problemy badawcze i projektowe 
informatyzacji państwa; 
Kierownik Interdyscyplinarnego Zespołu Zadaniowego i Centrum 
Kompetencyjnego w Dziedzinie Badania i Rozwiązywania 
Problemów Naukowych oraz Projektowych Infrastruktury 
Informacyjnej Państwa; 
Członek zespołu redakcyjnego czasopisma pt. Computer Science 
and Mathematical Modelling; 
W 2019 r. opiekun naukowy dwóch doktorantów oraz promotor 
jednej pracy inżynierskiej; 
W 2019 r. laureat nagrody PIIT za „skupienie i integrowanie 
różnych środowisk wokół problematyki związanej z informatyza-
cją kraju”; 
Poza WAT – wiceprezes dużej firmy informatycznej. 
[Edu14], [Edu19], [Edu22], [Edu29], [Edu89], [Edu120] 
[Inż60], [Inż118] 
[Pub18], [Pub47], [Pub48], [Pub49], [Pub59], [Pub60], [Pub86] 
[Konf7], [Konf8], [Konf11], [Konf25], [Konf29] 

 



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

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

16 

 
 
Zbigniew Tarapata 
tel. 261 839 504; 261 838 797 
zbigniew.tarapata@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('95), Dr ('98), Hab. ('12) 
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji; 
Członek Rady Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna  
i Telekomunikacja;  
Dyrektor Instytutu Systemów Informatycznych (kadencja 2016–
2020); 
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji  
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach 
Konfliktowych i Kryzysowych; 
Zastępca redaktora naczelnego czasopisma pt. Computer 
Science and Mathematical Modelling; 
W 2019 r. opiekun naukowy dwóch doktorantów, promotor trzech 
prac magisterskich i dwóch inżynierskich; 
Srebrny medal na Międzynarodowej Wystawie IWIS 2019 oraz 
srebrny medal na wystawie IPITEX 2019 w Bangkoku (nagrody 
zespołowe); 
Poza WAT − członek PTSK, PTBOiS, European Association for 
Theoretical Computer Science oraz Military Operations Research 
Society. 
[Edu2], [Edu43], [Edu50], [Edu64], [Edu69], [Edu89], [Edu103], 
[Edu112], [Edu121], [Edu122], [Edu128], [Edu143] 
[Mgr6], [Mgr61], [Mgr74] 
[Inż37], [Inż107] 
[Pro4], [Pro8] 
[Pub14], [Pub16], [Pub23], [Pub50], [Pub51], [Pub64], [Pub75], 
[Pub90], [Pub91] 
[Konf5], [Konf9], [Konf10], [Konf12], [Konf24], [Konf25], [Konf29], 
[Konf39] 
.................................................... 

 
 
Kazimierz Worwa 
tel. 261 838 760 
kazimierz.worwa@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('78), Dr ('84), Hab. ('05) 
Zakład Inżynierii Oprogramowania; 
Członek Senatu WAT (kadencja 2016–2020); 
Dziekan Wydziału Cybernetyki WAT i przewodniczący Rady 
Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja; 
Członek Rady Programowej Biuletynu WAT; 
Członek zespołu redakcyjnego czasopisma pt. Computer Science 
and Mathematical Modelling; 
W 2019 r. opiekun naukowy jednego doktoranta, promotor 
czterech prac magisterskich i jedenastu inżynierskich; 
Poza WAT – ekspert w Zespole Nauk Technicznych Państwowej 
Komisji Akredytacyjnej. 
[Edu2], [Edu66], [Edu89], [Edu144] 
[Pro2] 
[Mgr14], [Mgr33], [Mgr46], [Mgr56] 
[Inż6], [Inż25], [Inż26], [Inż34], [Inż52], [Inż64], [Inż78], [Inż82], 
[Inż88], [Inż112], [Inż123] 
[Pub30], [Pub32], [Pub55] 
[Konf5], [Konf17], [Konf25] 

 
2.2.2. Profesorowie WAT na etacie dydaktycznym 
 

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

Mgr inż. ('70), Dr ('77), Hab. ('87) 
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji;  
Kierownik studiów doktoranckich w WCY WAT; 
Członek zespołu redakcyjnego czasopisma pt. Computer Science 
and Mathematical Modelling; 
W 2019 r. opiekun naukowy trzech doktorantów, promotor jednej 
pracy doktorskiej. 
[Edu42], [Edu64], [Edu81], [Edu131], [Edu133], [Edu137] 
[Dr2] 
[Pub5] 
[Konf25] 
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Jerzy Stanik 
tel. 261 838 761 
jerzy.stanik@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('78), Dr ('86) 
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania; 
Zastępca dyrektora Instytutu Systemów Informatycznych  
ds. studenckich (kadencja 2016–2020); 
W 2019 r. promotor trzynastu prac magisterskich i dwudziestu 
siedmiu prac inżynierskich. 
[Edu15], [Edu17], [Edu33], [Edu34], [Edu51], [Edu56], [Edu57], 
[Edu65], [Edu76], [Edu87], [Edu88], [Edu89], [Edu100], [Edu123], 
[Edu124], [Edu125], [Edu126] 
[Mgr1], [Mgr2], [Mgr4], [Mgr13], [Mgr19], [Mgr20], [Mgr21], [Mgr22], 
[Mgr40], [Mgr41], [Mgr73], [Mgr79], [Mgr84] 
[Inż1], [Inż3], [Inż5], [Inż8], [Inż9], [Inż11], [Inż12], [Inż16], [Inż41], 
[Inż47], [Inż48], [Inż53], [Inż56], [Inż57], [Inż83], [Inż93], [Inż95], 
[Inż104], [Inż105], [Inż117], [Inż122], [Inż125], [Inż129], [Inż132], 
[Inż134], [Inż142], [Inż151] 
[Pub11], [Pub12], [Pub13], [Pub42], [Pub45], [Pub46], [Pub78], 
[Pub79], [Pub80], [Pub81], [Pub82], [Pub83], [Pub84], [Pub85] 
[Kon9], [Konf10], [Konf11], [Konf17], [Konf18] 

 
2.3. Adiunkci 
 

2.3.1. Adiunkci na etacie badawczo-dydaktycznym 
 

 
 
Karol Antczak 
tel. 261 837 410 
karol.antczak@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('15), Dr ('19) 
Od 1 X 2019 pracownik badawczo-dydaktyczny (1/5); 
Zakład Inżynierii Oprogramowania; 
W 2019 uzyskał stopień doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno- 
-technicznych, w dyscyplinie informatyka techniczna i tele-
komunikacja; Praca doktorska pt. Generative Models for Training 
and Evaluation of Deep Neural Networks in Medicine: Selected 
Applications. 
[Pub4] 
 

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

 
 
Mariusz Chmielewski 
tel. 261 838 793 
mariusz.chmielewski@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('04), Dr ('12) 
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia; 
Zastępca dziekana Wydziału Cybernetyki WAT; 
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji  
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach 
Konfliktowych i Kryzysowych; 
W 2019 r. promotor dziewięciu prac magisterskich i trzech 
inżynierskich; 
Mentor studenckich zespołów naukowych WCY WAT, 
zdobywców czołowych lokat w międzynarodowych konkursach 
programistycznych, takich jak Hackathon, oraz nagród i medali 
na międzynarodowych wystawach wynalazków organizowanych  
w kraju i za granicą;  
Platynowy, złoty i dwa srebrne medale na Międzynarodowej 
Wystawie IWIS 2019 oraz srebrny medal na wystawie IPITEX 
2019 w Bangkoku (nagrody zespołowe); 
Nagroda główna w konkursie Młodych Mistrzów podczas Forum 
Teleinformatyki 2019;  
Zespołowa Nagroda Rektorska za osiągnięcia dydaktyczne  
w pracy ze studentami. 
[Edu8], [Edu38], [Edu50], [Edu86], [Edu89], [Edu102], [Edu105], 
[Edu106], [Edu107], [Edu108], [Edu110], [Edu111], [Edu145] 
[Pro9] 
[Mgr15], [Mgr36], [Mgr44], [Mgr52], [Mgr65], [Mgr66], [Mgr68], 
[Mgr77], [Mgr81] 
[Inż22], [Inż92], [Inż153] 
[Pub1], [Pub62], [Pub66], [Pub67] 
[Konf10], [Konf11], [Konf26] 
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Rafał Kasprzyk 
tel. 261 838 739 
rafal.kasprzyk@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('05), Dr ('12) 
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia; 
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji  
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach 
Konfliktowych i Kryzysowych; 
Kierownik Pracowni Modelowania i Analizy Cyberprzestrzeni; 
W 2019 r. promotor dziewięciu prac magisterskich i pięciu prac 
inżynierskich; 
Srebrny medal na Międzynarodowej Wystawie IWIS 2019 oraz 
srebrny medal na Międzynarodowej Wystawie IPITEX 2019  
w Bangkoku (nagrody zespołowe); 
[Edu69], [Edu79], [Edu89], [Edu113], [Edu117] 
[Pro3] 
[Mgr8], [Mgr28], [Mgr31], [Mgr32], [Mgr37], [Mgr51], [Mgr54], 
[Mgr62], [Mgr71] 
[Inż46], [Inż66], [Inż75], [Inż103], [Inż150] 
[Pub16], [Pub23], [Pub26], [Pub27], [Pub28], [Pub56], [Pub69] 
[Konf10], [Konf16], [Konf25], [Konf27], [Konf30–34] 

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

 
 
Maciej Kiedrowicz 
tel. 261 837 338; 261 838 766 
maciej.kiedrowicz@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('87), Dr ('99) 
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania; 
Prodziekan Wydziału Cybernetyki ds. rozwoju i współpracy 
(kadencja 2016–2020); 
Członek Zespołu Badawczego Analiz Numerycznych  
i Przetwarzania Informacji Wizyjnych w Systemach 
Wspomagania Decyzji w Medycynie; 
W 2019 r. promotor sześciu prac magisterskich i jedenastu 
inżynierskich. 
[Edu12], [Edu28], [Edu89], [Edu109] 
[Pro2] 
[Mgr23], [Mgr24], [Mgr26], [Mgr27], [Mgr57], [Mgr60] 
[Inż19], [Inż58], [Inż59], [Inż61], [Inż68], [Inż81], [Inż90], [Inż94], 
[Inż115], [Inż131], [Inż144] 
[Pub11], [Pub12], [Pub17], [Pub29], [Pub30], [Pub31], [Pub32], 
[Pub34], [Pub35], [Pub36], [Pub46], [Pub57], [Pub58], [Pub70], 
[Pub71], [Pub77], [Pub79–82], [Pub84], [Pub89] 
[Konf2], [Konf3], [Konf11], [Konf17], [Konf18], [Konf19], [Konf25], 
[Konf34] 

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

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

Mgr inż. ('97), Dr ('02) 
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji; 
Zastępca dyrektora Instytutu Systemów Informatycznych  
ds. kształcenia i rozwoju (kadencja 2016–2020); 
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji i Infor-
matycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Konfliktowych  
i Kryzysowych; 
Srebrny medal na Międzynarodowej Wystawie IWIS 2019 oraz 
srebrny medal na wystawie IPITEX 2019 w Bangkoku (nagrody 
zespołowe); wyróżnienie „Best Special Session Award” za 
zorganizowanie sesji specjalnej „IIS – Special Session on 
Intelligent Information Systems” na międzynarodowej konferencji 
ACIIDS 2019 w Yogyakarcie. 
W 2019 r. promotor pomocniczy jednej pracy doktorskiej, 
promotor ośmiu prac magisterskich i trzech prac inżynierskich; 
Poza WAT członek Zarządu PTSK oraz polski przedstawiciel 
grupy roboczej NATO MSG-136. 
[Edu2], [Edu43], [Edu50], [Edu54], [Edu80], [Edu89], [Edu117], 
[Edu118] 
[Pro2], [Pro3] 
[Dr3] 
[Mgr7], [Mgr11], [Mgr67], [Mgr72], [Mgr75], [Mgr78], [Mgr80],  
[Mgr82] 
[Inż28], [Inż128], [Inż147] 
[Pub14], [Pub61], [Pub64], [Pub75] 
[Konf4], [Konf5], [Konf9], [Konf12], [Konf24] 
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Stefan Rozmus 
tel. 261 838 709 
stefan.rozmus@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('78), Dr ('94) 
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych; 
Kierownik Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów 
(CIS) na Wydziale Cybernetyki WAT; 
W 2019 r. promotor jednej pracy magisterskiej i piętnastu 
inżynierskich. 
[Edu7], [Edu13], [Edu14], [Edu24], [Edu59], [Edu70], [Edu89], 
[Edu114] 
[Mgr42] 
[Inż2], [Inż7], [Inż13], [Inż17], [Inż23], [Inż24], [Inż27], [Inż36], 
[Inż55], [Inż71], [Inż80], [Inż102], [Inż108], [Inż119], [Inż152] 
[Pub9], [Pub42], [Pub43], [Pub44], [Pub77], [Pub85] 
[Konf10], [Konf11], [Konf38] 
 

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

 
 
Jarosław Rulka 
tel. 261 839 264 
jaroslaw.rulka@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('97), Dr ('02) 
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia;  
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji i Infor-
matycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Konfliktowych  
i Kryzysowych; 
Srebrny medal na Międzynarodowej Wystawie IWIS 2019 oraz 
srebrny medal na IPITEX 2019 w Bangkoku (nagrody zespołowe); 
Poza WAT członek PTSK. 
[Edu80], [Edu84], [Edu85] 
[Pub61], [Pub64] 

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

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

Mgr inż. ('97), Dr ('04) 
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania; 
W 2019 r. promotor dwóch prac inżynierskich. 
[Edu30], [Edu52], [Edu62], [Edu89] 
[Inż110], [Inż146] 
[Pub2] 

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

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

Mgr inż. ('98), Dr ('12) 
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych; 
W 2019 r. promotor trzech prac inżynierskich. 
Poza WAT – prezes firmy informatycznej. 
[Edu1], [Edu20], [Edu32], [Edu37], [Edu63], [Edu89], [Edu95], 
[Edu119] 
[Pro1] 
[Inż74], [Inż139], [Inż140] 
[Pub41], [Pub63], [Pub74], [Pub84], [Pub87] 
[Konf10], [Konf21], [Konf22], [Konf24], [Konf25], [Konf29], [Konf35] 

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

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

Mgr inż. ('04), Dr ('12) 
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji; 
W 2019 r. promotorka czterech prac magisterskich i dwóch prac 
inżynierskich. 
[Edu3], [Edu26], [Edu27], [Edu71], [Edu89], [Edu111] 
[Mgr18], [Mgr25], [Mgr43], [Mgr83] 
[Inż30], [Inż145] 
[Pub54], [Pub88] 
[Konf40] 
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2.3.2. Adiunkci na etacie dydaktycznym 
 

 
 

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

Mgr inż. ('92), Dr ('00) 
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych; 
W 2019 r. promotor jednej pracy magisterskiej i siedmiu 
inżynierskich. 
[Edu21], [Edu35], [Edu37], [Edu89], [Edu93], [Edu118] 
[Pro2] 
[Mgr76] 
[Inż31], [Inż54], [Inż65], [Inż89], [Inż91], [Inż114], [Inż148] 
[Pub19], [Pub34], [Pub35], [Pub36] 
[Konf24], [Konf25] 

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

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

Mgr inż. ('10), Dr ('19) 
Pracownik dydaktyczny, 1/2; 
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia; 
W 2019 uzyskał stopień doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno- 
-technicznych, w dyscyplinie informatyka techniczna i tele-
komunikacja, specjalność: rozproszone systemy informacyjne; 
Praca doktorska pt. The method for knowledge acquisition from 
sensor networks and the Internet of Things using model of 
augmented perception; 
Srebrny medal na Międzynarodowej Wystawie IWIS 2019 oraz 
srebrny medal na wystawie IPITEX 2019 w Bangkoku (nagrody 
zespołowe). 
[Edu41], [Edu54] 

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

 
 

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

Mgr inż. ('86), Dr ('90) 
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania; 
W 2019 r. promotor trzech prac inżynierskich. 
[Edu10], [Edu11], [Edu71], [Edu82], [Edu89], [Edu114] 
[Inż32], [Inż50], [Inż72] 
[Pub7], [Pub25], [Pub68] 
[Konf10], [Konf14], [Konf24], [Konf25], [Konf29] 

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

 
 
Jarosław Koszela 
tel. 261 838 765 
jaroslaw.koszela@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('95), Dr ('07) 
Pracownik dydaktyczny, 1/2;  
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji i Infor-
matycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Konfliktowych  
i Kryzysowych; 
W 2019 r. promotor trzech prac magisterskich i dziewięciu prac 
inżynierskich. 
[Edu1], [Edu12], [Edu21], [Edu39], [Edu50], [Edu89], [Edu95], 
[Edu99] 
[Pro2], [Pro10] 
[Mgr9], [Mgr16], [Mgr53] 
[Inż45], [Inż62], [Inż70], [Inż99], [Inż106], [Inż111], [Inż113], 
[Inż120], [Inż135] 

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

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

Mgr inż. ('86), Dr ('01) 
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych; 
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji i Infor-
matycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Konfliktowych  
i Kryzysowych; 
W 2019 r. srebrny medal na Międzynarodowej Wystawie 
Wynalazków IWIS 2019 oraz srebrny medal na wystawie IPITEX 
2019 w Bangkoku (nagrody zespołowe); 
W 2019 promotor jednej pracy inżynierskiej. 
[Edu58], [Edu59], [Edu77], [Edu88], [Edu89], [Edu115] 
[Inż79] 
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Paweł Moszczyński 
tel. 261 839 473 
pawel.moszczynski@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('08), Dr ('17) 
Zakład Inżynierii Oprogramowania; 
Członek Zespołu Badawczego Analiz Numerycznych  
i Przetwarzania Informacji Wizyjnych w Systemach 
Wspomagania Decyzji w Medycynie; 
W 2019 r. promotor jednej pracy inżynierskiej. 
[Edu78], [Edu89], [Edu111] 
[Inż109] 
[Pub37], [Pub52] 
 

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

 
 
Jarosław Olejniczak 
tel. 261 838 765 
jolej@onet.pl 

Mgr ('96), Dr ('01) 
Kierownik Zakładu Informatycznych Systemów Zarządzania; 
W 2019 r. promotor jednej pracy inżynierskiej; 
Poza WAT − członek PLAIS (Polish Chapter of Association of 
Information System) oraz członek NTIE (Naukowe Towarzystwo 
Informatyki Ekonomicznej).  
[Edu5], [Edu6], [Edu89] 
[Inż124] 

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

 
 
Tomasz Protasowicki 
tel. 261 838 768 
tomasz.protasowicki@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('07), Dr ('18) 
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania. 
[Edu9], [Edu25], [Edu60], [Edu73], [Edu98], [Edu127] 
[Pub13], [Pub76] 
[Konf10], [Konf11], [Konf17] 
 
 
 

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

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

Mgr inż. ('92), Dr ('98) 
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji;  
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji  
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach 
Konfliktowych i Kryzysowych; 
W 2019 r. promotor jednej pracy magisterskiej; 
Platynowy medal na Międzynarodowej Wystawie IWIS 2019 
(nagroda zespołowa). 
[Edu50], [Edu89], [Edu91], [Edu92], [Edu96], [Edu105], [Edu107], 
[Edu108] 
[Pro10] 
[Mgr64] 
[Pub53] 
[Konf25] 
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2.4. Asystenci 
 

2.4.1. Asystenci na etacie badawczo-dydaktycznym 
 
 

 
 

Przemysław Czuba 
tel. 261 839 264 
przemyslaw.czuba@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('18)  
(1 X 2018–30 IX 2020) pracownik badawczo-dydaktyczny; 
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia. 
[Edu54], [Edu78], [Edu80], [Edu112] 
[Pro3] 
[Konf12], [Konf24] 

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

 
 
Marcin Kukiełka 
tel. 261 838 765 
marcin.kukielka@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('14) 
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania 
Dowodzenia; 
Kierownik Pracowni Zobrazowania Wielkoformatowego oraz 
Symulacji Rozszerzonej; 
W 2019 r. zespołowa Nagroda Rektorska za osiągnięcia 
dydaktyczne w pracy ze studentami. 
[Edu8], [Edu68], [Edu85], [Edu110] 
[Pub66] 
[Konf10], [Konf11], [Konf24] 
 

 
2.4.2. Asystenci na etacie dydaktycznym 
 

 
 

Kamil Banach 
tel. 261 838 739 
kamil.banach@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('17) 
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania. 
[Edu48], [Edu112], [Edu117] 
[Pro6] 
[Pub23], [Pub28] 
[Konf27] 

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

 
 

Piotr Bączyk 
tel. 261 839 473 
piotr.baczyk@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('17) 
Pracownik dydaktyczny, 1/2; 
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania; 
Członek Zespołu Badawczego Analiz Numerycznych  
i Przetwarzania Informacji Wizyjnych w Systemach 
Wspomagania Decyzji w Medycynie. 
[Edu2], [Edu37], [Edu44], [Edu84], [Edu93] 

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

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

Mgr inż. ('07) 
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych; 
Członek Zespołu Badawczego Analiz Numerycznych  
i Przetwarzania Informacji Wizyjnych w Systemach 
Wspomagania Decyzji w Medycynie. 
[Edu31], [Edu32], [Edu56] 
[Konf28] 
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Andrzej Karaś 
tel. 261 837 410 
andrzej.karas@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('19)  
(1 X 2019–30 IX 2021) pracownik dydaktyczny, 1/2; 
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji. 
[Edu84], [Edu94] 

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

 
 
Kamil Małysz 
tel. 261 837 410 
kamil.malysz@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('17)  
(1 X 2019–30 IX 2021) pracownik dydaktyczny, 1/2; 
Zakład Inżynierii Oprogramowania. 
[Edu2] 

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

 
 

Jarosław Napiórkowski 
tel. 261 839 914 
jaroslaw.napiorkowski@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('99) 
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych; 
Członek Zespołu Badawczego Analiz Numerycznych  
i Przetwarzania Informacji Wizyjnych w Systemach 
Wspomagania Decyzji w Medycynie.  
[Edu2], [Edu12], [Edu13] 
[Pub11], [Pub12], [Pub71], [Pub73], [Pub76], [Pub83] 
[Konf10], [Konf11], [Konf17], [Konf18], [Konf19] 
 
 

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

 
 
Hubert Ostap 
tel. 261 837 410 
hubert.ostap@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('11) 
(1 X 2019–30 IX 2021) pracownik dydaktyczny, 1/2; 
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji. 
[Edu43], [Edu47], [Edu79] 

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

 
 

Marcin Paź 
tel. 261 838 739 
marcin.paz@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('05) 
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia. 
[Edu85], [Edu117] 
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Marcin Perka 
tel. 261 837 410 
marcin.perka@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('13) 
(1 X 2019–30 IX 2021) pracownik dydaktyczny, 1/2; 
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji. 
[Edu23], [Edu46] 

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

 
 
Piotr Stąpor 
tel. 261 838 739 
piotr.stapor@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('12) 
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji. 
[Edu27], [Edu45], [Edu69], [Edu102], [Edu118] 
[Pub62] 
[Konf26] 
 
 
 
 

 
2.5. Starsi wykładowcy 
 

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

Mgr inż. ('80), Dr ('97) 
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych; 
W 2019 r. promotor siedmiu prac magisterskich i czterech prac 
inżynierskich. 
[Edu89], [Edu90], [Edu125] 
[Mgr3], [Mgr30], [Mgr38], [Mgr49], [Mgr59], [Mgr63], [Mgr70]  
[Inż51], [Inż63], [Inż130], [Inż133] 
 

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

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

Mgr inż. ('86) 
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych. 
[Edu37], [Edu41], [Edu59] 
 

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

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

Mgr inż. ('69), Dr ('82) 
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania; 
W 2019 r. promotor dziesięciu prac inżynierskich. 
[Edu16], [Edu71], [Edu72], [Edu89] 
[Inż4], [Inż10], [Inż14], [Inż21], [Inż29], [Inż35], [Inż40], [Inż42], 
[Inż44], [Inż136], [Inż149] 
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Arkadiusz Kowalski 
tel. 261 837 410 
arkadiusz.kowalski@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('84) 
Pracownik dydaktyczny, 1/2; 
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych. 
[Edu12], [Edu24], [Edu30], [Edu61], [Edu104] 
 

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

 
 
Piotr Marciniak 
tel. 261 839 473 
pmarciniak@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('98), Dr ('05) 
Zakład Inżynierii Oprogramowania; 
Członek Zespołu Badawczego Analiz Numerycznych  
i Przetwarzania Informacji Wizyjnych w Systemach 
Wspomagania Decyzji w Medycynie. 
[Edu55], [Edu111] 
 

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

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

Mgr inż. ('00), Dr ('08) 
Pracownik dydaktyczny, 1/2; 
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji; 
Kierownik Pracowni Informatycznych Systemów Wspomagania 
Decyzji; 
W 2019 r. promotor dwóch prac magisterskich i dwunastu 
inżynierskich; 
[Edu18], [Edu24], [Edu45], [Edu53], [Edu89] 
[Pro2] 
[Mgr17], [Mgr47] 
[Inż33], [Inż38], [Inż49], [Inż73], [Inż84], [Inż97], [Inż98], 
[Inż100], [Inż101], [Inż137], [Inż138], [Inż143] 
[Konf10] 

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

 
 
Irena Skórska 
tel. 261 838 768 
irena.skorska@wat.edu.pl 

Mgr ('80), Dr ('87) 
Zakład Inżynierii Oprogramowania; 
W 2019 r. promotorka dziesięciu prac inżynierskich. 
[Edu74], [Edu75], [Edu89], [Edu104] 
[Inż15], [Inż39], [Inż43], [Inż67], [Inż69], [Inż77], [Inż85], [Inż86], 
[Inż87], [Inż127], [Inż141] 
 
 

 
2.6. Wykładowcy 
 

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

Mgr inż. ('08) 
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia. 
[Edu64], [Edu65], [Edu94] 
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Tadeusz Kowiorski 
tel. 261 837 341 
tadeusz.kowiorski@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('76) 
Od 1 X 2019 pracownik dydaktyczny, 1/2; 
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych. 
[Edu2], [Edu12] 

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

 
 
Józef Woźniak 
tel. 261 838 765 
jozef.wozniak@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('75) 
Od 1 X 2019 pracownik dydaktyczny, 1/2; 
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych. 
[Edu12], [Edu34], [Edu119] 

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

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

Mgr inż. ('97) 
Pracownik dydaktyczny, 1/2;  
Zakład Inżynierii Oprogramowania. 
[Edu2], [Edu84], [Edu117], [Edu118] 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7. Instruktorzy 
 

 
 

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

Mgr inż. ('99) 
Pracownik dydaktyczny, 1/4; 
Zakład Inżynierii Oprogramowania; 
Członek Zespołu Badawczego Analiz Numerycznych  
i Przetwarzania Informacji Wizyjnych w Systemach 
Wspomagania Decyzji w Medycynie. 
[Edu2], [Edu84], [Edu117] 

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

 
 

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

Mgr inż. ('15) 
Pracownik dydaktyczny, 1/2; 
Zakład Inżynierii Oprogramowania; 
Kierownik Pracowni Informatycznych Systemów Symulacji 
Numerycznej w Systemach Wspomagania Decyzji oraz 
Diagnostyki Medycznej; 
Członek Zespołu Badawczego Analiz Numerycznych  
i Przetwarzania Informacji Wizyjnych w Systemach 
Wspomagania Decyzji w Medycynie. 
[Edu8], [Edu35], [Edu84], [Edu85], [Edu86], [Edu88], [Edu101], 
[Edu117] 
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Krzysztof Mierzejewski 
tel. 261 837 128 
krzysztof.mierzejewski@wat.edu.pl 

Mgr inż. ('09) 
Pracownik dydaktyczny, 1/4; 
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji; 
Srebrny medal na Międzynarodowej Wystawie IWIS 2019 oraz 
srebrny medal na wystawie IPITEX 2019 w Bangkoku (nagrody 
zespołowe). 
[Edu18], [Edu46], [Edu53] 
[Konf10], [Konf24] 

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

 
 

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

Mgr inż. ('02) 
Pracownik dydaktyczny, 1/4; 
Zakład Inżynierii Oprogramowania; 
Członek Zespołu Badawczego Analiz Numerycznych  
i Przetwarzania Informacji Wizyjnych w Systemach 
Wspomagania Decyzji w Medycynie. 
[Edu2], [Edu84], [Edu117] 
 

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

 
 

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

Mgr inż. ('12) 
Pracownik dydaktyczny, 1/2;  
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych. 
[Edu36], [Edu37], [Edu62], [Edu67] 
[Pub15], [Pub40] 
[Konf10], [Konf24], [Konf25] 
 
 
 
 
 

 
2.8. Inżynierowie 
 

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

Mgr inż. ('18) 
Pracownik badawczo-techniczny; 
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia. 
[Edu2], [Edu77], [Edu80], [Edu84], [Edu105], [Edu106], 
[Edu118] 
[Pro3] 
[Pub66] 
[Konf10], [Konf11], [Konf13] 

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

 
 

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

Mgr inż. ('18) 
Pracownik badawczo-techniczny;  
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia. 
[Edu2], [Edu68], [Edu84], [Edu106], [Edu118]  
[Pub66] 
[Konf10], [Konf11], [Konf24] 
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2.9. Pozostali pracownicy 
 

 
 

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

Starszy referent administracyjny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

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

 

Starszy referent techniczny (1/4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

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

 

Starszy referent administracyjny 
 

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

 

 
 

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

 

Mgr 
Starszy referent administracyjny (urlop) 
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Jan Staruch 
tel. 261 837 018; 261 838 769 
jan.staruch@wat.edu.pl 
 

 

Starszy technik 

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

 

 
 
Agnieszka Warchulska 
tel. 261 839 504; 261 838 796 
agnieszka.warchulska@wat.edu.pl 

 

Referent administracyjny  
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3. Działalność dydaktyczna 
 
3.1. Przedmioty prowadzone w ramach 
studiów stacjonarnych  
i niestacjonarnych I i II stopnia 
 
[Edu1]  Administrowanie i konfiguracja baz 

 danych 
 J. Koszela, R. Waszkowski 

 
[Edu2]  Algorytmy i struktury danych 

P. Adamczyk, P. Bączyk, T. Gutowski, 
G. Kiryk, T. Kowiorski, K. Małysz,  
J. Napiórkowski, P. Pieczonka,  
D. Pierzchała, Z. Tarapata, A. Walczak, 
K. Worwa, S. Wysocki 

 
[Edu3]  Algorytmy kwantowe 

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

 M. Chudy 
 
[Edu5]  Analiza i wizualizacja danych 

 J. Olejniczak 
 
[Edu6]  Analiza i wizualizacja danych 

 w zarządzaniu 
 J. Olejniczak 

 
[Edu7]  Analiza strukturalna systemów  

 informatycznych 
 S. Rozmus 

 
[Edu8]  Aplikacje internetowe 

 M. Chmielewski, T. Derski, M. Kukiełka 
 
[Edu9]  Architektura korporacyjna 

 T. Protasowicki 
 
[Edu10]  Badania operacyjne w bezpieczeństwie  

 R. Hoffmann 
 
[Edu11]  Badania operacyjne i teoria  

 optymalizacji 
 R. Hoffmann 

 
[Edu12]  Bazy danych 

 M. Kiedrowicz, J. Koszela, A. Kowalski, 
 T. Kowiorski, J. Napiórkowski,  
 J. Woźniak 

 
[Edu13]  Bazy i hurtownie danych 

 J. Napiórkowski, S. Rozmus 
 
[Edu14]  Bezpieczeństwo baz danych 

 S. Rozmus, B. Szafrański 
 
[Edu15]  Bezpieczeństwo informacyjne  

 w medycynie 
 J. Stanik 

 
[Edu16]  Bezpieczeństwo i ochrona obiektów 

 G. Konopacki 

[Edu17]  Bezpieczeństwo systemów  
 informatycznych 
 J. Stanik 

 
[Edu18]  Big data 

 M. Mazurek, K. Mierzejewski 
 
[Edu19]  Biznesowe, zawodowe i społeczne 

 problemy informatyki 
 B. Szafrański 

 
[Edu20]  Business modelling in UML 

 R. Waszkowski 
 
[Edu21]  Dokumentacja elektroniczna 

 G. Bliźniuk, J. Koszela 
 
[Edu22]  E-biznes i e-commerce 

 B. Szafrański 
 
[Edu23]  Efektywność systemów informatycznych 

 M. Perka 
 
[Edu24]  Hurtownie danych 

 A. Kowalski, M. Mazurek, S. Rozmus 
 

[Edu25]  Informatyczne aspekty zarządzania 
 efektywnością organizacji 
 T. Protasowicki 

 
[Edu26]  Informatyczne systemy agregacji  

 i analizy danych 
 J. Wiśniewska 

 
[Edu27]  Informatyczne systemy eksploracji  

 danych 
 P. Stąpor, J. Wiśniewska 

 
[Edu28]  Informatyczne wspomaganie 

 zarządzania kadrami 
 M. Kiedrowicz 

 
[Edu29]  Informatyczne wspomaganie 

 zarządzania zasobami ludzkimi 
 B. Szafrański 

 
[Edu30]  Informatyka 

 A. Kowalski, W. Stecz 
 
[Edu31]  Informatyka w medycznych procesach 

 biznesowych 
 T. Gzik 

 
[Edu32]  Informatyka w procesach biznesowych 

 T. Gzik, R. Waszkowski 
 
[Edu33]  Informatyka w systemach 

 bezpieczeństwa 
 J. Stanik 

 
[Edu34]  Informatyka w zarządzaniu 

 J. Stanik, J. Woźniak 
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[Edu35]  Integracja i interoperacyjność  
 w informatycznych systemach  
 medycznych 
 G. Bliźniuk, T. Derski 

 
[Edu36]  Integracja systemów informatycznych 

 A. Woźniak 
 
[Edu37]  Inżynieria oprogramowania 

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

 
[Edu38]  Inżynieria systemów informatycznych 

 M. Chmielewski 
 
[Edu39]  Języki formalne i kompilatory 

 J. Koszela 
 
[Edu40]  Języki i techniki programowania 

 P. Kosiuczenko 
 
[Edu41]  Komputerowe wsparcie wytwarzania  

 oprogramowania 
 M. Dyk, T. Gumowski 

 
[Edu42]  Matematyka dyskretna  

 A. Chojnacki 
 
[Edu43]  Metody analizy i oceny zagrożeń 

 bezpieczeństwa 
 R. Antkiewicz, H. Ostap, D. Pierzchała, 
 Z. Tarapata 

 
[Edu44]  Metody analizy i syntezy sygnałów 

 P. Bączyk, A. Walczak 
 
[Edu45]  Metody eksploracji danych 

 M. Mazurek, P. Stąpor 
 
[Edu46]  Metody eksploracji danych medycznych 

 K. Mierzejewski, M. Perka 
 
[Edu47]  Metody ilościowe analizy ryzyka 

 R. Antkiewicz, H. Ostap 
 
[Edu48]  Metody i narzędzia informatycznego 

 wspomagania decyzji 
 K. Banach, A. Najgebauer 

 
[Edu49]  Metody i narzędzia wspomagania  

 decyzji i prognozowania 
 A. Najgebauer 

 
[Edu50]  Metody i narzędzia wspomagania 

 dowodzenia i szkolenia 
 R. Antkiewicz, M. Chmielewski,  
J. Koszela, D. Pierzchała, Z. Tarapata, 
R. Wantoch-Rekowski 

 
[Edu51]  Metody ilościowe i jakościowe analizy 

 ryzyka informacyjnego  
 J. Stanik 

 

[Edu52]  Metody i systemy wspomagania decyzji  
 A. Najgebauer, W. Stecz 

 
[Edu53]  Metody i systemy wspomagania decyzji  

 medycznych 
 K. Mierzejewski, M. Mazurek 

 
[Edu54]  Metody i techniki symulacji  

 komputerowej  
 P. Czuba, M. Dyk, D. Pierzchała 

 
[Edu55]  Metody numeryczne 

 P. Marciniak 
 
[Edu56]  Metody projektowania i wdrażania SI  

 T. Gzik, J. Stanik 
 
[Edu57]  Metody projektowania i wdrażania SI  

 w medycynie 
 J. Stanik 

 
[Edu58]  Metodyki obiektowe 

 W. Kulas 
 
[Edu59]  Metodyki wytwarzania SI 

 T. Gumowski, W. Kulas, S. Rozmus 
 
[Edu60]  Modele wdrażania i implementacji 

systemów BI 
 T. Protasowicki 

 
[Edu61]  Modelowanie danych i baz danych 

 A. Kowalski 
 
[Edu62]  Modelowanie i analiza procesów 

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

 
[Edu63]  Modelowanie i implementacja procesów 

 biznesowych 
 R. Waszkowski 

 
[Edu64]  Modelowanie matematyczne 

 A. Chojnacki, M. Kapałka, Z. Tarapata 
 
[Edu65]  Niezawodność i bezpieczeństwo 

 systemów informatycznych 
 M. Kapałka, T. Nowicki, J. Stanik 

 
[Edu66]  Niezawodność oprogramowania  

 K. Worwa 
 
[Edu67]  Niezawodność systemów  

 komputerowych 
 T. Nowicki, A. Woźniak 

 
[Edu68]  Nowe technologie w szkoleniu  

 i wsparciu działania wojsk i służb 
 M. Kukiełka, P. Pieczonka 

 
[Edu69]  Obliczenia równoległe i rozproszone 

 R. Kasprzyk, K. Mierzejewski,  
 P. Stąpor, Z. Tarapata 
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[Edu70]  Organizacja hurtowni danych 
 S. Rozmus 

 
[Edu71]  Podstawy badań operacyjnych 

 R. Hoffmann, G. Konopacki,  
 J. Wiśniewska 

 
[Edu72]  Podstawy ekonometrii 

 G. Konopacki 
 
[Edu73]  Podstawy informatycznych systemów 

 zarządzania 
 T. Protasowicki 

 
[Edu74]  Podstawy informatyki 

 I. Skórska 
 
[Edu75]  Podstawy informatyki z elementami 

 sieci informatycznej 
 I. Skórska 

 
[Edu76]  Podstawy inżynierii systemów 

 J. Stanik 
 
[Edu77]  Podstawy metodyk obiektowych 

 T. Gutowski, W. Kulas 
 
[Edu78]  Podstawy optymalizacji 

 M. Chudy, P. Czuba, P. Moszczyński  
 
[Edu79]  Podstawy projektowania bezpiecznego 

 oprogramowania 
 R. Kasprzyk, H. Ostap 

 
[Edu80]  Podstawy symulacji  

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

 
[Edu81] Proces wnioskowania o finansowanie 

 badań naukowych 
 A. Chojnacki 

 
[Edu82]  Procesy stochastyczne  

 R. Hoffmann 
 
[Edu83]  Prognozowanie i symulacje  

 R. Antkiewicz 
 
[Edu84]  Programowanie obiektowe 

 P. Adamczyk, P. Bączyk, T. Derski,  
 T. Gutowski, A. Karaś, G. Kiryk,  
 P. Pieczonka, J. Rulka, A. Walczak,  
 S. Wysocki 

 
[Edu85]  Programowanie współbieżne 

 T. Derski, M. Kukiełka, M. Paź, J. Rulka 
 

[Edu86] Programowanie zdarzeniowe 
 T. Derski, M. Chmielewski 

 
[Edu87]  Projektowanie zabezpieczeń 

 organizacyjnych 
 J. Stanik 

 

[Edu88]  Projekt zespołowy SI 
 T. Derski, W. Kulas, J. Stanik 

 
[Edu89]  Seminarium dyplomowe 

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

 
[Edu90]  Seminarium przeddyplomowe 

 W. Barcikowski 
 
[Edu91]  Sieci eksperckie 

 R. Wantoch-Rekowski 
 
[Edu92]  Sieci neuronowe 

 R. Wantoch-Rekowski 
 
[Edu93]  Standaryzacja i modelowanie danych 

 P. Bączyk, G. Bliźniuk 
 
[Edu94]  Stochastyczne modele eksploatacji SK 

 M. Kapałka, A. Karaś, T. Nowicki 
 
[Edu95]  Systemy baz danych 

 J. Koszela, R. Waszkowski 
 
[Edu96]  Systemy eksperckie 

 R. Wantoch-Rekowski 
 
[Edu97]  Systemy eksploracji danych  

 i zarządzania wiedzą 
 R. Antkiewicz 

 
[Edu98]  Systemy MRP i ERP 

 T. Protasowicki 
 
[Edu99]  Systemy pracy grupowej 

  J. Koszela 
 
[Edu100] Systemy zarządzania  

  bezpieczeństwem i jakością 
  J. Stanik 

 
[Edu101] Systemy zobrazowania i modelowanie 

 geometryczne 
 T. Derski, A. Walczak 

 
[Edu102] Sztuczna inteligencja 

 M. Chmielewski, A. Najgebauer,  
 P. Stąpor  

 
[Edu103] Techniki algorytmiczne 

 Z. Tarapata 
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[Edu104] Technologie informacyjne 
 A. Kowalski, I. Skórska 

 
[Edu105] Technologie i metody rzeczywistości 

 rozszerzonej i wirtualnej 
 M. Chmielewski, T. Gutowski,  
 R. Wantoch-Rekowski 

 
[Edu106] Technologie internetowe i mobilne 

 M. Chmielewski, T. Gutowski,  
 P. Pieczonka 

 
[Edu107] Technologie symulacji wirtualnej  

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

 
[Edu108] Technologie symulacji wirtualnej  

 w szkoleniu załóg wozów bojowych 
 M. Chmielewski, R. Wantoch- 
 -Rekowski 

 
[Edu109] Technologie teleinformatyczne  

 w zarządzaniu kadrami 
 M. Kiedrowicz 

 
[Edu110] Technologie usługowe i mobilne 

 M. Chmielewski, M. Kukiełka 
 
[Edu111] Teoretyczne podstawy informatyki 

 M. Chmielewski, M. Chudy,  
 P. Marciniak, P. Moszczyński,  
 T. Nowicki, J. Wiśniewska 

 
[Edu112] Teoria grafów i sieci 

 K. Banach, P. Czuba, Z. Tarapata 
 
[Edu113] Teoria wojny informacyjnej 

(cyberwojny) 
 R. Kasprzyk 

 
[Edu114] Transakcyjne systemy informatyczne 

 R. Hoffmann, S. Rozmus 
 
[Edu115] Wdrażanie metodyk obiektowych 

 W. Kulas 
 
[Edu116] Wielokryterialne metody oceny  

 i optymalizacji 
 A. Ameljańczyk 

 
[Edu117] Wprowadzenie do informatyki 

 P. Adamczyk, K. Banach, T. Derski, 
 R. Kasprzyk, G. Kiryk, M. Paź,  
 D. Pierzchała, S. Wysocki 

 
[Edu118] Wprowadzenie do programowania 

 G. Bliźniuk, T. Gutowski,  
 P. Pieczonka, D. Pierzchała, 
 P. Stąpor, S. Wysocki 

 

[Edu119] Wstęp do baz danych 
 R. Waszkowski, J. Woźniak 

 
[Edu120] Wybrane problemy informatyzacji 

państwa 
B. Szafrański 

 
[Edu121] Wybrane zagadnienia badań 

operacyjnych 
Z. Tarapata 

 
[Edu122] Zaawansowane metody eksploracji 

danych  
Z. Tarapata 

 
[Edu123] Zarządzanie bezpieczeństwem 

 informacji 
 J. Stanik 

 
[Edu124] Zarządzanie bezpieczeństwem 

systemów informacyjnych 
 J. Stanik 

 
[Edu125] Zarządzanie projektami 

informatycznymi 
 W. Barcikowski, J. Stanik 

 
[Edu126] Zarządzanie ryzykiem w systemach 

infrastruktury krytycznej 
 J. Stanik  

 
[Edu127] Zintegrowane ISZ 

 T. Protasowicki  
 
3.2. Przedmioty prowadzone w ramach 
studiów doktoranckich 
 
[Edu128] Analiza algorytmów III 

Z. Tarapata 
 
[Edu129] Analiza obszaru badawczego 

A. Ameljańczyk, R. Antkiewicz,  
M. Chudy 

 
[Edu130] Efektywność systemów 

informatycznych III 
R. Antkiewicz 

 
[Edu131] Matematyka dyskretna III 

 A. Chojnacki 
 
[Edu132] Metody optymalizacji  

wielokryterialnej III 
A. Ameljańczyk 

 
[Edu133] Modelowanie matematyczne III 

A. Chojnacki 
 
[Edu134] Modelowanie, symulacja i analiza 

  procesów biznesowych III 
  T. Nowicki 

 
[Edu135] Modelowanie sytuacji konfliktowych III 

A. Ameljańczyk 
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[Edu136] Optymalizacja III 
M. Chudy 

 
[Edu137] Seminaria doktoranckie 

A. Ameljańczyk, R. Antkiewicz,  
A. Chojnacki, M. Chudy, T. Nowicki, 
A. Walczak 

 
[Edu138] Sieci neuronowe i logika rozmyta III 

A. Walczak 
 
[Edu139] Stochastyczne modele eksploatacji III  

   T. Nowicki 
 
[Edu140] Symulacja komputerowa III 

A. Najgebauer 
 
[Edu141] Systemy wspomagania decyzji III 

A. Najgebauer 
 
[Edu142] Sztuczna inteligencja III 

A. Najgebauer 
 
[Edu143] Teoria grafów i sieci III 

Z. Tarapata 
 
[Edu144] Złożone struktury danych III 

K. Worwa 
 
3.3. Przedmioty prowadzone w ramach 
kursów specjalistycznych dla MON 
 
[Edu145] Moduł specjalistyczny 

M. Chmielewski 
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4. Działalność naukowo-badawcza 
 
4.1. Uczestnictwo w realizacji projektów  
i prac badawczych 
 
4.1.1. Zrealizowane projekty i prace 
badawcze 
 
[Pro1] Projekt nr PBU 208/2018 

 pt. Diet by Med 
 

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

 
Główny cel projektu to: zaprojektowanie oraz 
budowa interaktywnego systemu wspomagania, 
certyfikacji i autoryzacji medycznej gabinetów 
dietetycznych, opartego na zasadach „EBD” 
(ang. Evidence Based Medicine)  
z wykorzystaniem autorskiej metody żywienia 
opracowanej przez stronę zamawiającą. 
 
[Pro2] Projekt nr FS 32-560 

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

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

Okres realizacji: 30.05.2017−31.03.2019. 
 
Projekt obejmuje stworzenie inteligentnego 
systemu zarządzania procesami biznesowymi  
z uwzględnieniem rozwiązań inteligentnych 
systemów wspierających integrację tradycyjnych 
oraz elektronicznych kanałów sprzedaży  
w rentalu odzieży roboczej dla sektora B2B. 
Założeniem projektu było stworzenie innowacyj-
nych usług informatycznych w zakresie  
wynajmu odzieży roboczej dla sektora B2B 
poprzez opracowanie innowacji produktowych, 
procesowych, organizacyjnych przy współpracy 
z partnerami oraz współudziale użytkowników 
końcowych (klientów firmy). Projekt powstał  
w odpowiedzi na niezaspokojone dotychczas 
potrzeby klientów w sektorze B2B, takie jak 
poprawa rzetelności rozliczenia efektywnego 
czasu pracy pracowników i jednostkowy wzrost 
efektywności pracy. Sektorami i branżami 
najbardziej powiązanymi z realizacją projektu są 
branża automotive, centra realizacji zamówień  
i obsługi, branża spożywcza oraz meblarska,  
a także sektor opieki zdrowotnej. Użytkownikami 

wdrażanych innowacji są pracownicy produkcyjni 
zatrudnieni w podmiotach gospodarczych w sek-
torze B2B, a także w działach firm odpowiedzial-
nych za obszary: HR, rachubę płac, kadry, kon-
trolę i bezpieczeństwo produkcji.  
 
[Pro3] Projekt nr PBU 576/2019 

 pt. Opracowanie symulacyjnego 
środowiska do badania własności 
algorytmów rozwiązywania zadań 
optymalizacji towarów i usług 

 
Wykonawcy z WAT: A. Najgebauer (kierownik 
projektu), D. Pierzchała, R. Kasprzyk, P. Czuba, 
T. Gutowski.  
 

Okres realizacji: 6.06.2019−3.09.2019. 
 
W ramach projektu opracowano symulacyjne 
środowisko do badania własności algorytmów 
rozwiązywania zadań optymalizacji dystrybucji 
towarów i usług.  
 
[Pro4] Praca badawcza nr PBS 871 

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

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

 
Okres realizacji: 2.01.2018−31.12.2019. 

 
Praca była realizowana w następujących 
zadaniach:  
• Modelowanie i optymalizacja procesów 

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

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

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

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

• Opracowanie elementów metodyki in-
tegrowania informatycznych systemów 
wspomagania decyzji oraz szkolenia na po-
trzeby bezpieczeństwa państwa i gospodar-
ki narodowej; 

• Opracowanie miar i metod badania efektyw-
ności systemów na potrzeby bezpieczeń-
stwa państwa i gospodarki narodowej; 

• Opracowanie miar i metod badania 
niezawodności systemów na potrzeby 
bezpieczeństwa państwa i gospodarki 
narodowej. 
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[Pro5] Praca badawcza nr RMN 868/2017 
 pt. Metody i narzędzia symulacyjnych 
badań wielokryterialnych  
i wielorozdzielczych algorytmów 
przemieszczania w planowaniu 
i szkoleniu służb 

 
Kierownik pracy – J. Kędzior (doktorant) 

 
Okres realizacji: 3.07.2017−31.12.2019. 

 
Celem naukowym pracy było opracowanie  
metod i narzędzi symulacyjnych badań wielo-
kryterialnych i wielorozdzielczych algorytmów 
przemieszczania wykorzystywanych w procesie 
planowania i szkolenia służb, w szczególności 
uzbrojonych formacji mundurowych. 
 
[Pro6] Praca badawcza nr RMN 966/2018 

pt. Modelowanie, symulacja i analiza 
operacji informacyjnych 

 
Kierownik pracy – K. Banach 

 
Okres realizacji: 10.09.2018−31.12.2019. 
 
4.1.2. Projekty i prace badawcze w trakcie 
realizacji 
 
[Pro7] Projekt nr PPFN/34-546/2017 

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

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

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

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

Okres realizacji: 1.05.2017−30.04.2020. 
 
Głównym celem projektu jest zbudowanie 
innowacyjnego systemu opieki poszpitalnej dla 
pacjentów po incydencie kardiologicznym. 
System wykorzystuje nową technologię 
diagnozowania pacjenta opartą na pomiarach 
impedancji klatki piersiowej, a nie tylko EKG. 
Wykorzystywana jest platforma telemetryczna do 
akwizycji i transmisji danych oraz innowacyjne 
algorytmy przetwarzania pozyskanych danych 
pacjenta. Zespół Modelowania oraz Symulacji 
Numerycznej i Wizyjnej w Systemach 
Wspomagania Decyzji integruje komponenty 

informatyczne i jest autorem koncepcji systemu 
IT wspomagającego decyzje lekarzy. 
 
[Pro8] Projekt nr DOB-BIO9/12/01/2018 

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

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

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

 Transition Technologies S.A. 
 

Okres realizacji: 10.12.2018−9.12.2020. 
 
Celem projektu jest przygotowanie bazy danych 
oraz stworzenie narzędzia do semantycznego 
poszukiwania informacji i zarządzania wiedzą  
w obszarze zaginięć i poszukiwania osób,  
a także wyposażenie Policji w zaawansowane 
technologicznie narzędzie do semantycznego 
poszukiwania informacji na temat standardów, 
zasad, dobrych praktyk, konkretnych wzorców 
zachowań w obszarze poszukiwań osób 
zaginionych. W ramach realizacji projektu do 
najważniejszych zadań Wydziału Cybernetyki 
WAT należy budowa mechanizmów (czyli modeli 
i algorytmów) semantycznego wyszukiwania 
informacji pochodzących z różnych źródeł na 
potrzeby wsparcia poszukiwania osób 
zaginionych. 
 
[Pro9] Projekt nr FS 570 

pt. Przeprowadzenie badań 
przemysłowych oraz eksperymentalnych 
prac rozwojowych w celu opracowania 
innowacyjnego systemu analizy 
biosensorycznej 

 
Kierownik projektu – M. Chmielewski 

 
Okres realizacji: 1.04.2018−30.06.2020. 

 
Projekt dotyczy opracowania unikatowego 
produktu w postaci koszulki biosensorycznej 
wraz z aplikacją mobilną. 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

4.1.3. Udział pracowników w projektach 
zewnętrznych 

 
[Pro10] Projekt nr PBR 366/2015 

 pt. Budowa pojazdów pożarniczych  
z zachowaniem ergonomii użytkownika 

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

Wydział Cybernetyki WAT,  
• Wojskowy Instytut Techniki Pancernej 

i Samochodowej 
• Szkoła Aspirantów Państwowej Straży 

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

 
Okres realizacji: 22.12.2015−31.01.2019. 

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

wirtualnej symulacji pojazdu pożarniczego; 
2. Oprogramowanie symulatora wirtualnego 

pojazdu pożarniczego; 
3. Opracowanie metodyki badawczej er-

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

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

5. Opracowanie i implementacja ergonomicz-
nych rozmieszczeń wirtualnego osprzętu 
dla wybranych scenariuszy działania w akcji 
pożarniczej. 

 
4.2. Szczególne osiągnięcia 

 

 

Cztery medale na XIII Międzynarodowej 
Warszawskiej Wystawie Wynalazków – IWIS 
2019, 14–16 października 2019 r. 
 

1. Platynowy medal dla projektu: 
Zintegrowane wirtualne środowisko 
szkolenia żołnierzy i funkcjonariuszy  
z wykorzystaniem symulatorów wirtualnych 
i rozszerzonej rzeczywistości. 

 

 
 

Autorzy projektu (po stronie WAT): 
Mariusz Chmielewski, Roman Wantoch- 
-Rekowski 

 
2. Złoty medal dla projektu: Clinical Trials 

Assistant – sensoryczny system nadzoru 
badań klinicznych oraz analizy i oceny 
efektywności leczenia schorzeń neuro-
logicznych. 
 

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

 

3. Srebrny medal dla projektu: Usługi 
analityczne i wspomaganie decyzji  
w dziedzinie zagrożeń czynnikami 
masowego rażenia systemu WAZkA. 
 
Autorzy projektu:  
Zbigniew Tarapata, Andrzej Najgebauer, 
Ryszard Antkiewicz, Dariusz Pierzchała, 
Wojciech Kulas, Jarosław Rulka, Mariusz 
Chmielewski, Rafał Kasprzyk, Michał Dyk, 
Krzysztof Chlebicki, Krzysztof Mierzejewski, 
Damian Frąszczak, Krystyna Wiecka, Olena 
Kuzmenko (doktorantka), Jakub Rzepiński. 
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4. Srebrny medal dla projektu: Algos – 
analityczna aplikacja sensoryczna oceny 
bólu i stanów psychofizycznych pacjentów 
cierpiących na chroniczne stany bólowe  
w chorobach przewlekłych i terminalnych. 
 

 

 
 
Autorzy projektu:  
Mariusz Chmielewski, Sylwia Sławińska, 
Filip Głowacki, Piotr Witowski. 

 
5. Srebrny medal na Międzynarodowej 

Wystawie Bangkok International 
Intellectual Property, Invention, 
Innovation and Technology Exposition 
(IPITEX 2019), Thailand Inventors’ Day 
2019, Bangkok, 2–6 lutego 2019 r. 

 

 

 
 

Nagrodzony projekt: Analytical and decision 
support services in the domain of countering 
mass destruction threats in WAZkA system. 
 
System jest wynikiem projektu „Integra- 
cja i wsparcie procesów zarządzania informacją  
i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania  
i alarmowania” realizowanego w Instytucie 
Systemów Informatycznych ze środków NCBiR. 
Głównym wynikiem projektu jest demonstrator 
systemu spełniającego oczekiwania podmiotów 
wchodzących w skład Krajowego Systemu 
Wykrywania Skażeń i Alarmowania. 
 
Autorzy projektu:  
Zbigniew Tarapata, Andrzej Najgebauer, 
Ryszard Antkiewicz, Dariusz Pierzchała, 
Wojciech Kulas, Jarosław Rulka, Mariusz 
Chmielewski, Rafał Kasprzyk, Michał Dyk, 
Krzysztof Chlebicki, Krzysztof Mierzejewski, 
Damian Frąszczak, Krystyna Wiecka, Olena 
Kuzmenko (doktorantka). 
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6. I miejsce dla zespołu Code HussAR w konkursie Hackathon (Best Hacking League), 
Warszawa, 12 maja 2019 r. 
 
Nagrodzony projekt konkursowy: projekt systemu EduMatch 
 
Projekt EduMatch to aplikacja ułatwiająca wyszukiwanie osób na podstawie zdefiniowanych 
kryteriów. Jest doskonałym narzędziem do wyłaniania osób chętnych do uczestnictwa  
w innowacyjnych projektach realizowanych przez koła naukowe i start-upy. Pozwala na interakcję 
między studentami, start-upowcami a osobami zarządzającymi projektami. Uczestnik projektu 
(student), zakładając konto na portalu EduMatch, wypełnia prostą ankietę informującą o swoich 
umiejętnościach, dostępności oraz historii praktyk. Podobne czynności wykonuje przedstawiciel 
koła naukowego, start-upu, dzięki czemu system zarządza dostosowanymi ciekawymi projektami 
i innymi wydarzeniami. Spersonalizowane profile użytkowników umożliwiają przeglądanie 
najtrafniejszych dla nich ofert. Aplikacja ta może być także wykorzystana do niesienia wzajemnej 
pomocy w nauce oraz do wyszukiwania projektów do realizacji przez zespoły studenckie 
nieposiadające komercyjnego doświadczenia.  
Projekt EduMatch ma ogromny potencjał rozwojowy. W przyszłości możliwe jest jego 
udoskonalenie, np. adaptacja do współpracy ze start-upami oraz freelancerami, co może 
znacząco podbudować potencjał wdrożeniowy systemu.  

 
Autorami nagrodzonego projektu jest zespół CODE HussAR (z Wydziału Cybernetyki WAT)  
w składzie: Patryk Ostrowski, Sebastian Szczepański, Piotr Filochowski, Mariusz Chmielewski – 
mentor zespołu. 

 
7. Sukces podchorążych z WCY w konkursie Hackathon – WAWCODE („Koduj dla 

Warszawy”), Warszawa, 6–7 kwietnia 2019 r. 
 
Nagrodzony projekt konkursowy: aplikacja „wARszawska historia”. 
 
Autorami projektu jest zespół Tygryski (z koła naukowego „CyberGuru” z Wydziału Cybernetyki 
WAT). Zespół w składzie: Michał Bryła, Rafał Huk, Damian Żyłka, Piotr Kostrzewski, pod opieką 
naukową Mariusza Chmielewskiego i Marcina Kukiełki. 
 
Podchorążowie stworzyli aplikację „wARszawska historia”, która w innowacyjny sposób 
prezentuje historię Warszawy. Jednym z jej modułów jest album ze zdjęciami, na których 
wyświetlane są modele 3D, a także filmy o tematyce wojskowej oraz historycznej. Kolejnym 
modułem „wARszawskiej historii” jest wirtualny spacer po Warszawie, w trakcie którego 
użytkownik otrzymuje powiadomienie o znalezieniu się w miejscu historycznym i możliwości 
wygenerowania obiektu 3D przypisanego do tego miejsca. 
 

8. I miejsce dla zespołów z WCY w konkursie projektowo-programistycznym NATO TIDE 
Hackathon, Warszawa, 25 lutego –  1 marca 2019 r. 
 

Zespół ArchiTechs (Mariusz Chmielewski, Dawid Bugajewski, Damian Frąszczak).  
Zespół DataScienceCadets (Krzysztof Sapiejewski, Michał Sobolewski, Jakub Zając). 
 
Zwycięskie zespoły miały opracować narzędzia wspomagania dowodzenia wykorzystujące 
metody sztucznej inteligencji. 
Tegoroczna edycja konkursu została zorganizowana przez Dowództwo Sił Sojuszniczych NATO  
ds. Transformacji (ACT) oraz Inspektorat Informatyki MON. W rywalizacji wzięło udział  
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13 zespołów z 11 państw, reprezentujących instytucje wojskowe, środowiska akademickie oraz 
firmy komercyjne. Rywalizacja międzynarodowych zespołów odbywała się w trzech kategoriach: 
modelowania (ang. modeling challenge), programowania (ang. coding challenge) oraz 
wizualizacji (ang. visualisation challenge). Czołowe miejsca w konkursie zajęły polskie zespoły,  
w tym dwa z Wydziału Cybernetyki WAT, składające się z podchorążych i oficerów resortu 
obrony narodowej. 

9. Nagroda główna dla studentów WCY w konkursie Młodych Mistrzów podczas Forum 
Teleinformatyki, Warszawa, 11 marca 2019 r. 
 
Nagrodzony projekt: teleinformatyczny system NERVE. 
 

 

NERVE (ang. Neurological Environment 
for Recognition and Verification of 
Epilepsy) to sensoryczny system 
mobilny nadzoru i wsparcia leczenia 
epilepsji u dzieci, dostarczający funkcje 
monitorowania napadów padaczki, 
diagnostykę i monitorowanie schorzenia, 
ocenę skuteczności terapii lekowych. 

Produkt oferuje ciągłą ochronę dziecka poprzez monitoring ewentualnych napadów epilepsji na 
urządzeniach rodziców z wykorzystaniem technologii bezprzewodowych. System umożliwia 
bardzo szczegółowe rejestrowanie i raportowanie charakterystyk przebiegu napadu oraz 
ankietowe opisanie charakterystyk napadu przez opiekunów, uzupełniając symptomatologię. 
Zbudowane mechanizmy analizy sygnałów sensorycznych i algorytmy decyzyjne oceniają na 
podstawie uzyskanych danych diagnostycznych i symptomatologicznych intensywność oraz typ 
napadu – wspomagając lekarza w analizie i finalnej diagnostyce. 
 
Autorami projektu są: Filip Głowacki, Sylwia Sławińska, Piotr Witowski, Mariusz Chmielewski – 
mentor zespołu. 

 
10. Nagroda Prezesa PTI „Poza horyzont...” dla doktoranta Piotra Szczepańczyka (pod opieką 

naukową adiunkta z ISI – Rafała Kasprzyka), Forum Teleinformatyki, Warszawa, 11 marca 
2019 r. 
Nagroda za opracowanie dotyczące wykrywania działań dezinformacyjnych w sieci. 

 
11. Zespołowa Nagroda Rektorska dla Mariusza Chmielewskiego i Marcina Kukiełki za 

osiągnięcia na międzynarodowych wystawach wynalazków i innowacji oraz znaczące wyniki 
naukowo-dydaktyczne w konkursach programistyczno-technologicznych z grupami studenckimi. 

 
12. Nagroda PIIT dla Bolesława Szafrańskiego za „skupienie  

i integrowanie różnych środowisk wokół problematyki związanej  
z informatyzacją kraju”. 
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13. Wyróżnienie „Best Special Session Award” dla Andrzeja Najgebauera i Dariusza 
Pierzchały za zorganizowanie sesji specjalnej „IIS – Special Session on Intelligent Information 
Systems” na międzynarodowej konferencji ACIIDS 2019 w Yogyakarcie. 
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5. Tytuły i stopnie naukowe 
 
5.1. Doktoraty 
 
[Dr1] Karol Antczak – Generative Models for 

Training and Evaluation of Deep 
Neural Networks in Medicine: Selected 
Applications. 

 Promotor – A. Walczak 
 
[Dr2] Fryderyk Darnowski – Metoda 

odtwarzania zmian danych na dysku  
z systemem plików NTFS 
wykorzystująca informacje zawarte  
w pliku systemowym $MFT.  
Promotor – A. Chojnacki 

 
[Dr3] Michał Dyk – The method for 

knowledge acquisition from sensor 
networks and the Internet of Things 
using model of augmented perception. 

 Promotor – A. Najgebauer 
 Promotor pomocniczy – D. Pierzchała 
 
[Dr4] Paweł Ryszawa – A Recconfigurable 

Quantum-Inspired Evolutionary 
Algorithm. 

 Promotor – M. Chudy 
 
5.2. Prace magisterskie 
 
[Mgr1] Krystian Ambicki – Metody szacowania 

ryzyka w ochronie danych osobowych. 
Promotor – J. Stanik 

 
[Mgr2] Jakub Badysiak – Optymalizacja 

modelu służby bezpieczeństwa dla 
potrzeb ochrony danych osobowych 
zgodnie z RODO. 
Promotor – J. Stanik 

 
 [Mgr3] Marcin Borowski – Charakterystyka 

porównawcza aplikacji 
wspomagających zarządzanie 
testowaniem systemów 
informatycznych. 
Promotor – W. Barcikowski 

 
[Mgr4] Piotr Brzostek – Metody oceny 

skuteczności zabezpieczeń danych 
osobowych w świetle RODO. 

 Promotor – J. Stanik 
 
[Mgr5] Alan Brzozowski – Konstrukcja  

i analiza własności procesów 
biznesowych w obszarze przekazania 
usług metodyki ITIL. 
Promotor – T. Nowicki 

 
[Mgr6] Rafał Budny – Metoda oceny 

własności języków R i Python  
w zastosowaniu do analizy dużych 
zbiorów danych. 

 Promotor – Z. Tarapata 
 

[Mgr7] Łukasz Budner – Moduł wsparcia 
wyboru i organizacji dydaktyki  
w zakresie przedmiotów wybieralnych. 
Promotor – D. Pierzchała 
 

[Mgr8] Maksym Bugaj – Teoriogrowe 
modelowanie operacji informacyjnych. 

 Promotor – R. Kasprzyk 
 
[Mgr9] Dorota Burka – Metody i techniki 

określania położenia w immersyjnych 
środowiskach VR/MR/AR. 

 Promotor – J. Koszela 
 
[Mgr10] Adrian Buśko – Projekt i implementacja 

wybranych elementów systemu 
informatycznego do telerehabilitacji 
ruchowej. 

 Promotor – P. Murawski 
 
[Mgr11] Mariusz Byler – Aplikacja mobilna 

akademickiego komunikatora 
powiadomień w zakresie organizacji 
dydaktyki. 

 Promotor – D. Pierzchała 
 
[Mgr12] Justyna Chodubska – Projekt  

i implementacja algorytmu 
genetycznego do rozwiązywania zadań 
optymalizacji liniowej ciągłej. 
Promotor – T. Nowicki 

 
[Mgr13] Krzysztof Dałek – Modele zarządzania 

ryzykiem ochrony danych osobowych. 
 Promotor – J. Stanik 
 
[Mgr14] Łukasz Dolecki – Komputerowe 

wspomaganie oceny złożoności 
wewnętrznej oprogramowania. 
Promotor – K. Worwa 

 
[Mgr15] Hubert Fabisiak – Opracowanie 

metody przetwarzania danych 
sensorów wearable z wykorzystaniem 
platformy iOS wykorzystujące 
elementy bibliotek analizy sygnałów. 

 Promotor – M. Chmielewski 
 
[Mgr16] Łukasz Feliciak – Uczenie maszynowe 

w analizie danych webowych. 
 Promotor – J. Koszela 
 
[Mgr17] Małgorzata Filipek – Rozstrzyganie 

niejednoznaczności znaczeniowej 
słów. 

 Promotor – M. Mazurek 
 
[Mag18] Paweł Freliga – Wielopłaszczyznowa 

analiza różnic wydajności programów 
napisanych w językach Cuda C  
i OpenCL. 

 Promotor – J. Wiśniewska 
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[Mgr19] Joanna Godlewska – Projekt 
dokumentacji bezpieczeństwa  
w ochronie danych osobowych zgodnie 
z RODO. 
Promotor – J. Stanik 

 
[Mgr20] Rafał Godlewski – Analiza porównaw-

cza ustawy o ochronie danych 
osobowych z rozporządzeniem 
ogólnym o ochronie danych 
osobowych. 

 Promotor – J. Stanik 
 
[Mgr21] Hubert Gołaszewski – Metodyka 

wdrożenia RODO w wyższej uczelni. 
 Promotor – J. Stanik 
 
[Mgr22] Magdalena Grochowska – 

Charakterystyka porównawcza metod 
analizy ryzyka w bezpieczeństwie 
systemów informatycznych. 

 Promotor – J.Stanik 
 
[Mgr23] Szymon Gross – Porównanie hurtowni 

danych tworzonych na podstawie 
relacyjnego i grafowego modelu 
danych. 

 Promotor – M. Kiedrowicz 
 
[Mgr24] Krzysztof Gruszka – Opracowanie 

koncepcji platformy testowej 
przeznaczonej do testowania  
i przenoszenia plików pomiędzy SI  
o różnych poziomach ochrony 
informacji niejawnych. 

 Promotor – M. Kiedrowicz 
 
[Mgr25] Dominik Hajczuk – Głębokie uczenie  

w rozpoznawaniu obrazów. 
 Promotor – J. Wiśniewska 
 
[Mgr26] Przemysław Hawryluk – Opracowanie 

metody proponowania zamienników 
produktów leczniczych w oparciu o ich 
skład. 

 Promotor – M. Kiedrowicz 
 
[Mgr27] Tomasz Hodyra – Opracowanie 

koncepcji tworzenia modeli danych 
umożliwiających analizę zmian 
wartości danych w czasie. 
Promotor – M. Kiedrowicz 

 
[Mgr28] Katarzyna Hunger – Metody 

utwardzania systemu operacyjnego 
Android. 
Promotor – R. Kasprzyk 

 
[Mgr29] Krystian Jaczyński – Konstrukcja  

i analiza własności procesów 
biznesowych w obszarze eksploatacji 
usług metodyki ITIL. 
Promotor – T. Nowicki 

 
[Mgr30] Martyna Jankowicz – Charakterystyka 

porównawcza aplikacji 

wspomagających automatyzację 
testowania systemów informatycznych. 
Promotor – W. Barcikowski 

 
[Mgr31] Szymon Jastrzębski – Modelowanie  

rozprzestrzeniania się informacji  
w mediach społecznościowych. 

 Promotor – R. Kasprzyk 
 

[Mgr32] Andrzej Karaś – Modelowanie operacji 
informacyjnych z wykorzystaniem teorii 
sterowania refleksyjnego. 

 Promotor – R. Kasprzyk 
 
[Mgr33] Adrian Kępa – Analiza efektywności 

wybranych algorytmów grafowych. 
 Promotor – K. Worwa 
 
[Mgr34] Karolina Kępka – Modelowanie, 

symulacja i analiza funkcjonowania 
systemu wieloprocesorowego  
w wybranym środowisku modelowania 
procesów biznesowych. 

 Promotor – T. Nowicki 
 
[Mgr35] Radosław Kiraga – Projekt i implemen-

tacja algorytmu genetycznego do 
rozwiązywania zadań optymalizacji 
liniowej dyskretnej. 
Promotor – T. Nowicki 

 
[Mgr36] Krystian Kisicki – Algorytmy 

wspomagania dowodzenia i kierowania 
działaniami granicznymi w zakresie 
oceny terenu i środowiska działań. 

 Promotor – M. Chmielewski 
 
[Mgr37] Katarzyna Klatka – Metody analizy 

sentymentu w mediach 
społecznościowych. 

 Promotor – R. Kasprzyk 
 
[Mgr38] Przemysław Kłosowski – System 

wspomagający projektowanie usług 
informatycznych. 

 Promotor – W. Barcikowski 
 
[Mgr39] Łukasz Kołaciński – Analiza i im-

plementacja wybranych metod badania 
podobieństwa danych tekstowych. 

 Promotor – M. Chudy 
 

[Mgr40] Patryk Kozłowski – Metody oceny 
skutków przetwarzania danych 
osobowych w świetle RODO. 
Promotor – J. Stanik 
 

[Mgr41] Grzegorz Krzemiński – Projekt służby 
bezpieczeństwa w ochronie danych 
osobowych zgodnie z RODO. 

 Promotor – J. Stanik 
 
[Mgr42] Michał Książek – Analiza użyteczności 

serwisów społecznościowych. 
 Promotor – S. Rozmus 
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[Mgr43] Aleksander Kubala – Wielomodułowe 
narzędzie wspierające edukację  
w zakresie podstaw informatyki 
kwantowej. 
Promotor – J. Wiśniewska 

 
[Mgr44] Jakub Kucharski – Algorytmy 

wspomagania dowodzenia i kierowania 
działaniami granicznymi w zakresie 
rozpoznawania z wykorzystaniem 
technologii AR-VR. 

 Promotor – M. Chmielewski 
 
[Mgr45] Bartłomiej Kulik – Metoda odnawiania 

kluczy kryptograficznych dla węzła 
sieci IoT. 

 Promotor – J. Furtak 
 
[Mgr46] Konrad Kurek – Analiza porównawcza 

wybranych algorytmów 
wielokryterialnego wspomagania 
podejmowania decyzji. 
Promotor – K. Worwa 

 
[Mgr47] Paweł Laskowski – Prognozowanie 

trendów na rynku finansowym na 
podstawie dokumentów tekstowych. 

 Promotor – M. Mazurek 
 
[Mgr48] Magdalena Lebiedziewicz – Projekt  

i implementacja wybranych elementów 
systemu informatycznego wsparcia 
pracy naukowej badacza. 

 Promotor – P. Murawski 
 
[Mgr49] Marcin Lewicki – Charakterystyka 

porównawcza aplikacji 
wspomagających analizę biznesową 
w procesie wytwarzania systemów 
informatycznych. 
Promotor – W. Barcikowski 

 
[Mgr50] Aleksander Małkowicz – Budowanie 

aplikacji mobilnej do przesyłania 
masowych danych medycznych. 

 Promotor – A. Walczak 
 
[Mgr51] Maciej Muras – Metody wyszukiwania 

klastrów w sieciach wielkiej skali. 
  Promotor – R. Kasprzyk 
 
[Mgr52] Jakub Nowakowski – Metoda kalkulacji 

sił i środków uczestniczących  
w działaniach operacyjnych Straży 
Granicznej osadzonych na platformie 
usługowej dedykowanych narzędziom 
mobilnym. 

 Promotor – M. Chmielewski 
 
 [Mgr53] Arkadiusz Orzeł – Metoda 

przetwarzania i analizy danych 
sieciowych z wykorzystaniem ontologii. 
Promotor – J. Koszela 

 

[Mgr54] Sebastian Paciorek – Środowisko 
szkoleniowo-badawcze bezpieczeń-
stwa aplikacji internetowych. 
Promotor – R. Kasprzyk 

 
[Mag55] Karol Pawlik – Stanowisko 

laboratoryjne i metodyka jego 
wykorzystania w nauce 
programowania aplikacji mobilnych 
korzystających z usług 
geolokalizacyjnych. 

 Promotor – A. Arciuch 
 
[Mgr56] Dawid Pietrzak – Analiza porównaw-

cza wybranych systemów klasy CMS. 
Promotor – K. Worwa 

 
[Mgr57] Mateusz Prekiel – Opracowanie 

koncepcji wykorzystania automatycz-
nych systemów do monitorowania 
systemów informatycznych. 

 Promotor – M. Kiedrowicz 
 
[Mgr58] Kamil Przyborowski – Odtwarzanie 

postaci sygnału EKG z serii 
pomiarowej technikami interpolacji – 
badanie źródeł błędów. 

 Promotor – A. Walczak 
 
[Mgr59] Paweł Przytuła – Charakterystyka 

porównawcza narzędzi 
wspomagających testy integracyjne  
w procesie wytwarzania systemów 
informatycznych. 
Promotor – W. Barcikowski 
 

[Mgr60] Michał Puchalski – Opracowanie 
metody eliminacji powtarzalności 
danych klienckich w marketingowych 
bazach danych. 

 Promotor – M. Kiedrowicz 
 
[Mgr61] Dominika Raczak – Analiza porównaw-

cza algorytmów zagnieżdżania 
kształtów. 
Promotor – Z. Tarapata 
 

[Mgr62] Damian Redkiewicz – Metody kon-
strukcji inteligentnych kontraktów  
w oparciu o technologię łańcucha 
bloków. 
Promotor – R. Kasprzyk 

 
[Mgr63] Karolina Rodziewicz – Charakterystyka 

porównawcza narzędzi 
wspomagających testowanie 
graficznego interfejsu użytkownika  
w aplikacjach internetowych. 

 Promotor – W. Barcikowski  
 
[Mgr64] Łukasz Rudzki – Wzorce 

architektoniczne w aplikacjach 
mobilnych. 

 Promotor – R. Wantoch-Rekowski 
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[Mgr65] Jakub Rzepiński – Metoda ilościowa 
oceny behawioralnej użytkowników  
w wybranych mediach 
społecznościowych, identyfikująca 
wybrane klasy zachowań. 

 Promotor – M. Chmielewski 
 
[Mgr66] Krzysztof Sapiejewski – Opracowanie 

metod i mechanizmów analizy 
kontekstowej typowanych treści 
umieszczanych w zasobach 
internetowych i mediach 
społecznościowych. 
Promotor – M. Chmielewski 

 
[Mgr67] Jakub Sierżęga – Moduł lokalizacji  

i śledzenia ruchu wewnątrz budynku  
z wykorzystaniem bezprzewodowych 
technologii Internetu Rzeczy. 
Promotor – D. Pierzchała 
 

[Mgr68] Michał Sobolewski – Opracowanie 
metod analitycznych i mechanizmów 
rozpoznania i raportowania 
rozpoznawanych sił i środków oraz 
innych danych operacyjnych 
realizowanej misji z wykorzystaniem 
platform mobilnych. 

 Promotor – M. Chmielewski 
 
[Mgr69] Szymon Sobotkiewicz – Konstrukcja  

i analiza własności procesów 
biznesowych w obszarze 
projektowania usług metodyki ITIL. 
Promotor – T. Nowicki 
 

[Mgr70] Konrad Sposób – Charakterystyka 
porównawcza narzędzi 
wspomagających ciągłą integrację  
w procesie wytwarzania systemów 
informatycznych. 

 Promotor – W. Barcikowski 
 
[Mgr71] Paulina Stefańczyk – Teoriogrowe 

modelowanie formowania się sieci. 
Promotor – R. Kasprzyk 

 
[Mgr72] Aleksander Szporka – Symulator 

procesów i zdarzeń lotniczego 
terminalu pasażerskiego. 
Promotor – D. Pierzchała 

 
[Mgr73] Marcin Szuba – Charakterystyka 

porównawcza narzędzi 
wspomagających proces analizy  
i ewaluacji ryzyka w ochronie danych 
osobowych. 
Promotor – J. Stanik 

 
[Mgr74] Damian Tchoń – Analiza klasy 

algorytmów mrówkowych do 
rozwiązywania wybranych problemów 
grafowo-sieciowych. 

 Promotor – Z. Tarapata 

[Mgr75] Mateusz Trętowski – System 
wspomagania planowania i kontroli 
taboru transportowego. 
Promotor – D. Pierzchała 
 

[Mgr76] Marek Wąsowski – Mechanizm 
dynamicznego tworzenia dokumentu 
medycznego z wykorzystaniem 
analizatora mowy. 

 Promotor – G. Bliźniuk 
 
[Mgr77] Katarzyna Wilk – Metoda analizy 

efektywności realizacji działań 
granicznych z wykorzystaniem 
technologii sensorycznych i mobilnych. 

 Promotor – M. Chmielewski 
 
[Mgr78] Grzegorz Włodarczyk – Narzędzia 

gromadzenia i eksploracji komunikatów 
tekstowych z eksperymentów 
symulacyjnych w technologii ELK. 

 Promotor – D. Pierzchała 
 
[Mgr79] Anatol Włodarz – Metodyka 

szacowania pracochłonności 
wytworzenia oprogramowania. 

 Promotor – J. Stanik 
 
[Mgr80] Bartosz Wrzos – Symulacja 

mechanizmu Blockchain w sieciach 
sensorowych i Internecie Rzeczy. 

 Promotor – D. Pierzchała 
 
[Mgr81] Mateusz Zaborski – Opracowanie 

algorytmów efektywnej komunikacji 
aplikacji mobilnych i wymiany 
komunikatów operacyjnych 
wspomagania kierowania  
w działaniach granicznych Straży 
Granicznej. 

 Promotor – M. Chmielewski 
 
[Mgr82] Jakub Zając – Moduł prezentacji 

informacji z urządzeń Internetu Rzeczy 
z wykorzystaniem Rozszerzonej 
Rzeczywistości. 
Promotor – D. Pierzchała 

 
[Mgr83] Damian Zamojski – Uczenie 

nienadzorowane – metody realizacji. 
 Promotor – J. Wiśniewska 
 
[Mgr84] Łukasz Zień – Metodyka wdrażania 

reformy ochrony danych osobowych 
wprowadzonej przez RODO. 
Promotor – J. Stanik 

 
5.3. Prace inżynierskie 
 
[Inż1] Filip Adrych – Projekt i implementacja 

systemu wspomagającego obsługę 
klientów w transporcie kolejowym. 
Promotor – J. Stanik 
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[Inż2] Artur Babkiewicz – Portal „Sprawdzony 
fizjoterapeuta” – terminarz 
przyjmowania pacjentów. 
Promotor – S. Rozmus 

 
[Inż3] Sebastian Bajor – Projekt i implemen-

tacja aplikacji wspomagającej proces 
zaopatrzenia punktów sprzedaży 
należących do przedsiębiorstwa 
handlu sieciowego. 
Promotor – J. Stanik 

 
[Inż4] Patrycja Bancerz – Projekt i implemen-

tacja aplikacji wspomagającej 
funkcjonowanie biblioteki publicznej  
w wybranym zakresie jej działalności. 
Promotor – G. Konopacki 

 
[Inż5] Krzysztof Bandurski – Projekt i im-

plementacja aplikacji wspomagającej 
planowanie i realizację planu 
wybranego przedsiębiorstwa. 
Promotor – J. Stanik 

 
[inż6] Cezary Baranowski – Projekt i im-

plementacja aplikacji wspomagającej 
wykorzystanie plików multimedialnych. 

 Promotor – K. Worwa 
 
[Inż7] Kamil Baranowski – Mobilny dziennik 

aktywności ruchowej. 
 Promotor – S. Rozmus 
 
[Inż8] Kamil Bartnicki – Projekt i implemen-

tacja aplikacji wspomagającej proces 
komercjalizacji dóbr intelektualnych  
w Wojskowej Akademii Technicznej. 

 Promotor – J. Stanik 
 
[Inż9] Michał Bąk – Projekt i implementacja 

aplikacji wspomagającej firmę 
sadowniczą w wybranym zakresie. 

 Promotor – J. Stanik 
 
[Inż10] Rafał Berent – Projekt i implementacja 

aplikacji wspomagającej funk-
cjonowanie biura usług turystycznych 
w wybranym zakresie jego 
działalności. 

 Promotor – G. Konopacki 
 
[Inż11] Dominika Białczak – Projekt  

i implementacja systemu 
wspomagającego prowadzenie 
przedsiębiorstwa geodezyjnego  
w wybranym zakresie. 

 Promotor – J. Stanik 
 
[Inż12] Łukasz Bieńkowski – Projekt  

i implementacja aplikacji 
wspomagającej proces fakturowania  
w małej firmie. 

 Promotor – J. Stanik 
 

[Inż13] Andrzej Bogdan – Aplikacja 
wspierająca testy akceptacyjne – 
specyfikacja testów akceptacyjnych. 
Promotor – S. Rozmus 

 
[Inż14] Daniel Bogusz – Projekt i implemen-

tacja aplikacji wspomagającej 
funkcjonowanie wybranej firmy 
transportowej w wybranym zakresie  
jej działania. 
Promotor – G. Konopacki 

 
[Inż15] Cezary Brzeżek – Projekt i realizacja 

aplikacji wspomagającej działalność 
hurtowni farmaceutycznej w wybranym 
zakresie. 
Promotor – I. Skórska 
 

[Inż16] Bartosz Brzozowski – Projekt i im-
plementacja aplikacji wspomagającej 
proces oceniania uczniów szkół 
podstawowych. 
Promotor – J. Stanik 

 
[Inż17] Yana Buhaienko – Aplikacja 

wspomagająca tworzenie oferty linii 
lotniczych w wybranym zakresie. 
Promotor – S. Rozmus 

 
 [Inż18]  Magdalena Cebula – Projekt i im-

plementacja systemu informatycznego 
do badania powtarzalności określenia 
orientacji w przestrzeni dla zastosowań 
medycznych. 
Promotor – P. Murawski 

 
[Inż19] Natalia Cieloch – Metody optymalizacji 

wydajności bazy danych (hurtowni 
danych). 
Promotor – M. Kiedrowicz 

 
[Inż20] Jolanta Cieszkowska – Modelowanie 

obiektów 3D z wykorzystaniem płatów 
powierzchni Beziera. 
Promotor – M. Salamon 

 
[Inż21] Piotr Chmielewski – Projekt 

i implementacja internetowego 
totalizatora piłkarskiego. 

 Promotor – G. Konopacki 
 
[Inż22] Bartosz Chrostek – Opracowanie 

mechanizmów wizualizacji sił i środków 
oraz innych danych operacyjnych 
prowadzonych działań dostarczanych 
w aplikacji serwerowej klasy RIA na 
platformie wspomagania dowodzenia 
tCOP. 

 Promotor – M. Chmielewski 
 
[Inż23] Patryk Chodoła – Portal „Sprawdzony 

fizjoterapeuta” – rejestracja wizyt 
pacjentów. 
Promotor – S. Rozmus 
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[Inż24]  Piotr Czyżak – Opracowanie 
mechanizmów wizualizacji sił i środków 
oraz innych danych operacyjnych 
realizowanej misji z wykorzystaniem 
narzędzi rozszerzonej rzeczywistości 
na platformie mobilnej Android. 
Promotor – S. Rozmus 

 
[Inż25] Hubert Dąbrowski – Projekt  

i implementacja aplikacji 
wspomagającej przygotowywanie 
plików wsadowych do systemu SAP. 
Promotor – K. Worwa 

 
[Inż26] Hubert Dąbrowski – Projekt  

i implementacja aplikacji 
wspomagającej przygotowywanie 
plików wsadowych do systemu SAP. 
Promotor – K. Worwa 

 
[Inż27] Jakub Demidziuk – Portal 

„Sprawdzony fizjoterapeuta” – opinie 
pacjentów o specjalistach. 

 Promotor – S. Rozmus 
 
[Inż28] Filip Dobrowolski – Projekt i implemen-

tacja modelu generycznego łańcucha 
bloków. 

 Promotor – D. Pierzchała 
 
[Inż29] Kamil Dobrzyński – Projekt i implemen-

tacja internetowego totalizatora 
wyścigów konnych. 
Promotor – G. Konopacki 

 
[Inż30] Bonifacy Duda – Aplikacja wspierająca 

obsługę sali restauracyjnej. 
 Promotor – J. Wiśniewska 
 
[Inż31] Natalia Duduć – Aplikacja kom-

puterowa wspomagająca terapię osób 
z zezem. 
Promotor – G. Bliźniuk 

 
[Inż32] Karol Dworakowski – Koncepcja 

wykorzystania technologii Blockchain 
w informatycznych systemach 
zarządzania. 
Promotor – R. Hoffmann 

 
[Inż33] Damian Dziubek – Aplikacja do 

zarządzania portfelem inwestycji  
w papiery wartościowe. 
Promotor – M. Mazurek 

 
[Inż34] Jarosław Gawryś – Projekt i implemen-

tacja aplikacji wspomagającej 
funkcjonowanie małej firmy 
wysyłkowej. 
Promotor – K. Worwa 

 
[Inż35] Radosław Gawryś – Projekt  

i implementacja aplikacji 
wspomagającej funkcjonowanie 

hurtowni sprzętu komputerowego  
w wybranym zakresie jej działalności. 
Promotor – G. Konopacki 
 

[Inż36] Kamil Gołębiewski – Portal 
„Sprawdzony fizjoterapeuta” – 
wyszukiwanie specjalisty. 

 Promotor – S. Rozmus 
 
[Inż37] Ilona Górska – Aplikacja internetowa 

do wizualizacji zasady działania 
wybranych algorytmów grafowo- 
-sieciowych. 
Promotor – Z. Tarapata 

 
[Inż38] Maciej Grabowski – Analityczne 

repozytorium danych medycznych 
wykorzystujące bazę NoSQL. 
Promotor – M. Mazurek 

 
[Inż39] Wojciech Grabowski – Projekt  

i realizacja informatycznego 
wspomagania działalności  
e-wypożyczalni pojazdów. 
Promotor – I. Skórska 

 
[Inż40]  Krystian Grenda – Projekt i implemen-

tacja aplikacji wspomagającej 
funkcjonowanie urzędu pracy  
w wybranym zakresie jego 
działalności. 
Promotor – G. Konopacki 

 
[Inz41] Agnieszka Gutowska – Projekt  

i implementacja aplikacji webowej 
wspomagającej koordynowanie 
projektami informatycznymi  
w wybranym zakresie. 
Promotor – J.Stanik 

 
[Inż42] Rafał Guzek – Projekt i implementacja 

aplikacji wspomagającej 
funkcjonowanie zakładu rehabilitacji 
ruchowej w wybranym zakresie jego 
działalności. 
Promotor – G. Konopacki 

 
[Inż43] Mateusz Hawryluk – Projekt  

i implementacja aplikacji 
wspomagającej działalność placówki 
opiekuńczo-wychowawczej  
w wybranym zakresie. 
Promotor – I. Skórska 

 
[Inż44] Karolina Henc – Charakterystyka 

wybranych metod wdrażania 
informatycznych systemów 
zarządzania. 
Promotor – G. Konopacki 

 
[Inż45] Karol Il – Integracja środowiska.NET  

z relacyjną bazą danych i bazą 
NOSQL. 
Promotor – J. Koszela 
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[Inż46] Paweł Ilba – Środowisko programowe 
do pobierania i analizy danych  
z serwisu Twitter. 
Promotor – R. Kasprzyk 

 
[Inż47] Łukasz Jagielski – Projekt i implemen-

tacja aplikacji wspomagającej 
zarządzanie efektywnością procesów 
rekrutacji wybranego przedsiębiorstwa. 
Promotor – J. Stanik 

 
[Inż48] Paweł Janik – Projekt i implementacja 

aplikacji internetowej wspomagającej 
prowadzenie biblioteki publicznej  
w wybranym zakresie jej 
funkcjonowania. 
Promotor – J. Stanik 

 
[Inż49] Adam Kacperczyk – System 

analityczny czasu rzeczywistego 
zrealizowany w oparciu o komponenty 
Big Data. 
Promotor – M. Mazurek 

 
[Inż50] Piotr Kacperczyk – Koncepcja i projekt 

pewnej chmury obliczeniowej 
implementowanej na wybranym 
oprogramowaniu P2P. 
Promotor – R. Hoffmann 

 
[Inż51] Paweł Kamionka – Projekt systemu 

wspomagającego zarządzanie bazą 
wiedzy o usługach informatycznych. 
Promotor – W. Barcikowski 

 
[Inż52] Michał Karwowski – Projekt  

i implementacja aplikacji 
wspomagającej funkcjonowanie sklepu 
zoologicznego. 
Promotor – K. Worwa 

 
[Inż53] Paweł Kaszuba – Projekt i implemen-

tacja aplikacji wspomagającej 
zarządzanie jednostką artystyczną  
w wybranym zakresie. 
Promotor – J. Stanik 

 
[Inż54] Karolina Kietlińska – Projekt 

i implementacja systemu 
przechowywania i udostępniania 
wyników badań diagnostycznych. 
Promotor – G. Bliźniuk 

 
[Inż55] Michał Klepacz – Aplikacja mobilna do 

rejestracji wizyt u sprawdzonych 
fizjoterapeutów. 
Promotor – S. Rozmus 

 
[Inż56] Radosław Kokoszka – Projekt  

i implementacja aplikacji 
wspomagającej zarządzanie siecią 
hotelarską. 
Promotor – J. Stanik 

 

[Inż57] Kamil Koliński – Projekt i implemen-
tacja aplikacji wspomagającej 
zarządzanie parkiem rozrywki. 
Promotor – J. Stanik 

 
[Inż58] Mateusz Kondrat – Projekt 

 i implementacja systemu 
wspomagania pracy dyspozytora 
pogotowia ratunkowego. 
Promotor – M. Kiedrowicz 

 
[Inż59] Kamil Kosiorek – Projekt i implemen-

tacja aplikacji wspomagającej pracę 
mediatora sądowego przy 
wykorzystaniu narzędzia Oracle 
Application Express.  
Promotor – M. Kiedrowicz 

 
[Inż60] Karolina Kowalik – Implementacja 

zadań publicznych w środowisku 
platform usług elektronicznych. 
Promotor – B. Szafrański 

 
[Inż61] Piotr Kowalski – Projekt i implemen-

tacja systemu wspomagającego 
funkcjonowanie przychodni lekarskiej. 

 Promotor – M. Kiedrowicz 
 
[Inż62] Dawid Kozioł – Terapeutyczna gra 

VR/AR. 
Promotor – J. Koszela 

 
[Inż63] Michał Kozłowski – Projekt systemu 

wspomagającego zarządzanie 
problemami. 

 Promotor – W. Barcikowski 
 
[Inż64] Karol Król – Projekt i implementacja 

aplikacji wspierającej zarządzanie 
wynikami badań medycznych 
pacjentów. 
Promotor – K. Worwa 

 
[Inż65] Patryk Krawiec – Projekt i implemen-

tacja wybranych elementów systemu 
oceny rozkładu nacisku stopy na 
podłoże podczas chodu. 

 Promotor – G. Bliźniuk 
 
[Inż66] Michał Kruk – Model konsensusu dla 

technologii łańcucha bloków oparty  
o „proof of space”. 
Promotor – R. Kasprzyk 

 
[Inż67] Michał Krzeczkowski – Wsparcie 

informatyczne centrum rehabilitacji 
medycznej w wybranym zakresie. 

 Promotor – I. Skórska 
 
[Inż68] Bartosz Kwietniewski – Projekt  

i implementacja systemu 
wspomagającego graficzną 
reprezentację powiązań obiektów. 
Promotor – M. Kiedrowicz 
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[Inż69] Tomasz Lekenta – Projekt i implemen-
tacja internetowego systemu 
głosowania. 

 Promotor – I. Skórska 
 
[Inż70] Mirosław Łękowski-Dawid – Aplikacja 

wspomagająca zarządzanie grą 
terenową typu live action role-playing 
game. 
Promotor – J. Koszela 

 
[Inż71] Marek Łunkiewicz – Projekt  

i implementacja nowoczesnego 
systemu obsługi klienta restauracji. 
Promotor – S. Rozmus 

 
[Inż72] Alan Madej – Metody szacowania 

kosztów cyklu życia wybranych klas 
systemów informatycznych. 
Promotor – R. Hoffmann 

 
[Inż73] Magdalena Makowska – Ekstrakcja 

ontologii z dokumentów tekstowych. 
Promotor – M. Mazurek 

 
[Inż74] Justyna Malarz – Projekt i implemen-

tacja aplikacji internetowej bazującej 
na własnym systemie zarządzania 
treścią (CMS), wspierającej biuro 
architektury wnętrz. 
Promotor – R. Waszkowski 

 
[Inż75] Sylwia Malczewska – Przetwarzanie 

danych z wykorzystaniem Apache 
Hive. 
Promotor – R. Kasprzyk 

 
Inż76] Mateusz Malec – Aplikacja mobilna do 

wymiany danych i forum analizy 
danych medycznych. 

 Promotor – A. Walczak 
 
[Inż77] Patrycja Marciniak – Projekt  

i implementacja aplikacji 
wspomagającej działalność organizacji 
pożytku publicznego (OPP)  
w wybranym zakresie. 

 Promotor – I. Skórska 
 
[Inż78] Marek Marszelewski – Projekt  

i implementacja aplikacji do 
wspomagania analizy struktury 
logicznej programu. 
Promotor – K. Worwa 

 
[Inż79] Klaudyna Mikołajczyk – Narzędzie 

wsparcia planowania w zwinnych 
procesach wytwórczych 
oprogramowania. 
Promotor – W. Kulas 

 
[Inż80] Maciej Mikrut – Aplikacja mobilna do 

wyszukiwania sprawdzonych 
fizjoterapeutów. 
Promotor – S. Rozmus 

[Inż81] Mateusz Milczarski – Projekt  
i implementacja przykładowej aplikacji 
w oparciu o relacyjno-obiektową bazę 
danych. 

 Promotor – M. Kiedrowicz 
 
[Inż82] Magdalena Miros – Projekt i implemen-

tacja aplikacji wspomagającej 
wykorzystanie wiedzy zawartej 
w medycznych bazach danych. 

 Promotor – K. Worwa 
 
[Inż83] Joanna Mizera – Projekt  

i implementacja aplikacji 
wspomagającej szkołę tańca  
w wybranym zakresie. 

 Promotor – J. Stanik 
 
[Inż84] Magda Morawska – Ekstrakcja pojęć  

z tekstowej dokumentacji medycznej. 
 Promotor – M. Mazurek 
 
[Inż85] Jakub Nadziałek – Model biznesowy 

procesów informacyjnych zarządzania 
i koncepcja informatycznego 
wspomagania działalności wybranej 
organizacji pozarządowej. 
Promotor – I. Skórska 

 
[Inż86] Mateusz Nawrocki – Projekt i realizacja 

aplikacji wspomagającej działalność 
sieci salonów motoryzacyjnych  
w wybranym zakresie. 

 Promotor – I. Skórska 
 
[Inż87] Marcin Niedzielski – Projekt  

i implementacja aplikacji internetowej 
wspomagającej funkcjonowanie 
centrum kryzysowego w wybranym 
zakresie. 

 Promotor – I. Skórska 
 
[Inż88] Karolina Niemira – Projekt  

i implementacja aplikacji 
wspomagającej obsługę pacjentów  
w placówce medycznej. 

 Promotor – K. Worwa 
 
[Inż89] Katarzyna Nowak – Aplikacja do 

ewidencji ruchu chorych w szpitalu. 
 Promotor – G. Bliźniuk 
 
[Inż90] Jan Nowakowski – Projekt  

i implementacja komunikatora 
internetowego z wykorzystaniem 
serwera FIREBASE i formatu wymiany 
danych JSON. 
Promotor – M. Kiedrowicz 

 
[Inż91] Marcin Nowicki – Aplikacja do 

podglądu planów zajęć z systemu  
e-Dziekanat. 

 Promotor – G. Bliźniuk 
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[Inż92] Mateusz Okulanis – Implementacja 
sprzętowa algorytmów analizy 
sygnałów biomedycznych oferujących 
funkcje analityczne w strukturach 
 programowalnych współpracujących  
z oprogramowaniem mobilnym. 
Promotor – M. Chmielewski 

 
[Inż93] Wojciech Orych – Projekt i wdrożenie 

systemu wspomagającego 
zarządzanie rozliczeniem czasu pracy 
pracowników wybranego 
przedsiębiorstwa. 
Promotor – J. Stanik 

 
[Inż94] Kamil Ostrowski – Projekt  

i implementacja przykładowej aplikacji 
mobilnej z użyciem technologii 
framework klasy MVC. 

 Promotor – M. Kiedrowicz 
 
[Inż95] Monika Owczarek – Projekt  

i implementacja aplikacji 
wspomagającej rejestrację pacjentów 
w przychodni specjalistycznej  
w wybranym zakresie. 

 Promotor – J. Stanik 
 
[Inż96] Adam Paczuski – System typu klient- 

-serwer umożliwiający bezpieczne 
przesyłanie wrażliwych danych 
medycznych i ich analizę ekspercką. 

 Promotor – A. Walczak 
 
[Inż97] Grzegorz Parapura – Moduł analizy  

i prognozowania wyników rozgrywek 
sportowych z wykorzystaniem uczenia 
maszynowego. 

 Promotor – M. Mazurek 
 
[Inż98] Patrycja Pawluk – Wyszukiwanie 

wspólnych pojęć w dokumentach 
tekstowych. 

 Promotor – M. Mazurek 
 
[Inż99] Kamil Piasecki – Gra  

z wykorzystaniem technologii AR. 
Promotor – J. Koszela 

 
[Inż100] Bartłomiej Piepióra – Projekt  

i implementacja modułu 
prognozowania oglądalności telewizji. 
Promotor – M. Mazurek 

 
[Inż101] Adian Piłka – Analizy finansowych 

szeregów czasowych  
z wykorzystaniem repozytorium 
NoSQL. 

 Promotor – M. Mazurek 
 

[Inż102] Patryk Plewa – Konfigurowalny moduł 
autoryzacji przy użyciu haseł 
jednorazowych. 
Promotor – S. Rozmus 

[Inż103] Tomasz Pliszka – Projekt i implemen-
tacja serwisu społecznościowego 
wspierającego funkcjonowanie 
organizacji. 
Promotor – R. Kasprzyk 

 
[Inż104] Łukasz Prokopiuk – Projekt  

i implementacja środowiska do testów 
wydajnościowych stron internetowych. 

 Promotor – J. Stanik 
 
[Inż105] Jakub Prus – Projekt i implementacja 

aplikacji wspomagającej proces 
gospodarowania działalnością centrum 
logistycznego. 

 Promotor – J. Stanik 
 
[Inż106] Jakub Prusaczyk – Gra immersyjna  

z wykorzystaniem technologii 
VR/MR/AR. 

 Promotor – J. Koszela 
 
[Inż107] Krzysztof Przybyłek – Projekt  

i implementacja aplikacji do 
wizualizacji wybranych rozwiązań 
zadań wielokryterialnych. 

 Promotor – Z. Tarapata 
 
[Inż108] Rafał Przybyłek – Aplikacja 

wspierająca testy akceptacyjne – 
specyfikacja przypadków i procedur 
testowych. 

 Promotor – S. Rozmus 
 
[Inż109] Kamil Przygrodzki – Aplikacja 

wspomagająca podejmowanie decyzji 
przy dokonywaniu transakcji 
walutowych. 
Promotor – P. Moszczyński 

 
[Inż110] Bartosz Putra – Projekt systemu 

sterowania robotem. 
Promotor – W. Stecz 

 
[Inż111] Józef Pyszko – Moduł wykonawczy 

zapytań w obiektowej bazie danych. 
Promotor – J. Koszela 

 
[Inż112] Rafał Rojek – Projekt i implementacja 

demonstratora programowego drzew 
binarnych typu splay. 
Promotor – K. Worwa 

 
[Inż113] Adrian Rudzki – Projekt i implemen-

tacja mobilnej aplikacji wspierającej 
zarządzane projektami. 
Promotor – J. Koszela 

 
[Inż114] Kamil Rutkowski – Aplikacja mobilna 

do wspomagania udzielania pierwszej 
pomocy medycznej. 
Promotor – G. Bliźniuk 
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[Inż115] Kamil Rybicki – Projekt i implemen-
tacja systemu wspomagającego 
funkcjonowanie biblioteki publicznej.  

 Promotor – M. Kiedrowicz 
 
[Inż116] Łukasz Sacewicz – Projekt i implemen-

tacja generatora sieci neuronowych  
z wykorzystaniem algorytmów 
ewolucyjnych. 
Promotor – A. Najgebauer 

 
[Inż117] Łukasz Salamonik – Projekt  

i implementacja aplikacji 
wspomagającej efektywne zarządzanie 
dostępem do lekarzy specjalistów. 

 Promotor – J. Stanik 
 
[Inż118] Michał Samulak – Relacyjne  

i obiektowe modelowanie baz danych. 
 Promotor – B. Szafrański 
 
[Inż119] Jakub Sawczuk – Aplikacja 

wspierająca piwowarstwo domowe. 
 Promotor – S. Rozmus 
 
[Inż120] Daniel Serszeń – Środowisko 

rozproszonego przetwarzania i analizy 
dużych zbiorów danych. 

 Promotor – J. Koszela 
 
[Inż121] Łukasz Siatkowski – Projekt  

i implementacja systemu 
informatycznego zobrazowania 
położenia pacjenta w oparciu o dane 
lokalizacyjne. 
Promotor – P. Murawski 

 
[Inż122] Aleksander Siporski – Projekt  

i implementacja aplikacji 
wspomagającej zarządzanie 
wewnętrzną gospodarką rynkową 
przedsiębiorstwa. 
Promotor – J. Stanik 

 
[Inż123] Arkadiusz Siporski – Projekt  

i implementacja środowiska 
programowego do wspomagania 
oceny złożoności wewnętrznej 
programów. 
Promotor – K. Worwa 

 
[Inż124] Konrad Sitarz – Projekt  

i implementacja systemu 
wspomagającego podejmowanie 
decyzji na podstawie analizy 
wydźwięku opinii społeczności. 

 Promotor – J. Olejniczak 
 
[Inż125] Norbert Skowroński – Projekt  

i implementacja aplikacji 
wspomagającej zarządzanie hurtownią 
części zamiennych. 

 Promotor – J. Stanik 
 

[Inż126] Paweł Skrzypkowski – Osobisty planer 
treningu na platformie mobilnej. 

 Promotor – A. Walczak 
 
[Inż127] Piotr Sochacki – Projekt i realizacja 

aplikacji wspierającej funkcjonowanie 
agencji handlu nieruchomościami  
w wybranym zakresie. 

 Promotor – I. Skórska 
 
[Inż128] Mariusz Stroba – Projekt i implemen-

tacja środowiska testbed do testowania 
algorytmów języka C/C++. 

 Promotor – D. Pierzchała 
 
[Inż129] Patrycja Suchocka – Projekt  

i implementacja systemu 
wspomagającego obieg dokumentów 
kosztowych w organizacji. 

 Promotor – J. Stanik 
 
[Inż130] Marcin Sukiennik – Projekt 

i implementacja środowiska 
wytwórczego dla technologii Java. 

 Promotor – W. Barcikowski 
 
[Inż131] Jakub Suski – Projekt i implementacja 

aplikacji spełniającej funkcje licznika 
kalorii na urządzenia z platformą 
android. 
Promotor – M. Kiedrowicz 

 
[Inż132] Mateusz Szcząchor – Projekt  

i implementacja aplikacji 
wspomagającej prowadzenie 
reklamacji. 

 Promotor – J. Stanik 
 
[inż133] Łukasz Sztyber – Projekt systemu 

wspomagającego zarządzanie 
kosztami usług informatycznych. 

 Promotor – W. Barcikowski 
 
[Inż134] Krzysztof Sztyler – Projekt i implemen-

tacja narzędzia programowego 
monitorującego puls pacjenta. 
Promotor – J. Stanik 

 
[Inż135] Mikołaj Szubzda-Kuras – Projekt  

i implementacja sieciowej gry 
strategicznej z wykorzystaniem 
technologii AR. 
Promotor – J. Koszela 

 
[Inż136] Bartłomiej Świątek – Projekt  

i implementacja aplikacji 
wspomagającej funkcjonowanie 
rejestracji pacjentów w Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej. 
Promotor – G. Konopacki 

 
[Inż137] Patrycja Tarasiuk – Moduł 

prognozowania wykorzystujący 
strumień danych o zdarzeniach 
biznesowych. 
Promotor – M. Mazurek 
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[Inż138]  Paweł Tarsała – Rozpoznawanie 
wzorców graficznych z wykorzystaniem 
głębokiego uczenia. 
Promotor – M. Mazurek 

 
[Inż139] Łukasz Tymoszuk – Projekt  

i implementacja systemu 
wspomagającego zarządzanie 
inteligentnym domem. 
Promotor – R. Waszkowski 

 
[Inż140] Adrian Wieczorek – Projekt  

i implementacja wizualnego edytora 
plików XML. 
Promotor – R. Waszkowski 

 
[Inż141] Przemysław Wierzbicki – Projekt  

i implementacja internetowego 
systemu rezerwacji wspierającej 
działalność biura podróży w wybranym 
zakresie. 
Promotor – I. Skórska  

 
[Inż142] Dominik Wojewódzki – Projekt 

Medycznej Szafki do dystrybucji leków 
wśród pacjentów. 

 Promotor – J. Stanik 
 
[Inż143] Agata Wojtaszek – Hurtownia danych 

oraz moduł prognozowania dla 
wieloetapowej sprzedaży. 
Promotor – M. Mazurek  

 
[Inż144] Daniel Wojtkowski – Projekt  

i implementacja systemu 
magazynowego z wykorzystaniem 
kodowania QR. 
Promotor – M. Kiedrowicz 

 
[Inż145] Paweł Wójcik – Implementacja gry  

w szachy. 
Promotor – J. Wiśniewska 

 
[Inż146] Gabriel Wrzosek – System 

informatyczny wspierający 
harmonogramowanie produkcji. 
Promotor – W. Stecz 

 
[Inż147] Nicolaas Van der Veer – Projekt  

i implementacja środowiska testbed do 
testowania algorytmów języka Java. 

 Promotor – D. Pierzchała 
 
[Inż148] Daniel Zajkowski – Aplikacja mobilna 

wspomagająca samokontrolę  
w przyjmowaniu lekarstw przez 
pacjenta z chorobą przewlekłą. 
Promotor – G. Bliźniuk 

 
[Inż149] Adam Zagórski – Projekt i implemen-

tacja aplikacji wspomagającej 
funkcjonowanie wspólnoty 
mieszkaniowej w wybranym zakresie 
jej działalności. 
Promotor – G. Konopacki 

[Inż150] Łukasz Zbróg – Przetwarzanie danych 
z wykorzystaniem Apache Hadoop. 
Promotor – R. Kasprzyk 

 
[Inż151] Angelika Ziółkowska – Projekt  

i implementacja aplikacji 
wspomagającej przyrządzanie 
posiłków i zarządzanie dietą. 
Promotor – J. Stanik 

 
[Inż152] Jakub Zwierzchowski – Projekt  

i implementacja systemu obiegu 
dokumentów. 
Promotor – S. Rozmus 

 
[Inż153] Adrian Żebrowski – Opracowanie 

mechanizmów skrytego 
rozpoznawania i raportowania 
rozpoznawalnych sił i środków oraz 
innych danych operacyjnych 
realizowanej misji z wykorzystaniem 
mobilnej platformy Android.  

 Promotor – M. Chmielewski 
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 6. Publikacje 
 
6.1. Artykuły w czasopismach 
naukowych 
 
6.1.1. Autorstwo artykułu opublikowanego  
w recenzowanym czasopiśmie wymienionym 
w wykazie MNiSW 
 
[Pub1] M. Chmielewski, K. Sapiejewski,  

M. Sobolewski – „Application of 
augmented reality, mobile devices, and 
sensors for a combat entity quantitative 
assessment supporting decisions and 
situational awareness development”, 
Applied Sciences-Basel, Vol. 9(21),  
art. 4577 (2019). 

 
[Pub2] W. Stecz (współautorzy: R. Pytlak,  

A. Rymarz, S. Niemczyk) – „Application 
of dynamic optimisation for planning  
a haemodialysis process”, BMC 
Nephrology, 20:236 (2019). 
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Nr 9, 5–11 (2019).  

 
[Pub4] K. Antczak (doktorant) – „On 

regularization properties of artificial 
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Science and Mathematical Modelling,  
Nr 9, 13–18 (2019). 

 
[Pub5] A. Chojnacki (współautor F. 

Darnowski) – „A model of the process 
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on a disk with NTFS”, Computer 
Science and Mathematical Modelling, 
Nr 9, 19–25 (2019). 

 
[Pub6] M. Chudy – „Polynomial Procedures 

for Some 0-1 Optimization Problems 
with Particular Objective Functions”, 
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[Pub9] S. Rozmus – „Gospodarstwo domowe 

w dobie Internetu Rzeczy”, RKAE,  
Nr 54, 61–73 (2019). 

 
[Pub10] S. Rozmus (współautor: A. Kozina) – 

„Specyfika negocjacji w projektach 
informatycznych dla administracji 
publicznej”, RKAE, Nr 56, 197–214 
(2019). 

 
[Pub11] J. Stanik, J. Napiórkowski,  

M. Kiedrowicz – „Model służby 
bezpieczeństwa na potrzeby 
utrzymywania wymaganego poziomu 
bezpieczeństwa informacji  
w organizacji”, RKAE, Nr 54, 223–237 
(2019). 

 
[Pub12] J. Stanik, J. Napiórkowski,  

M. Kiedrowicz – „Ocena użyteczności 
systemu zabezpieczeń w systemie 
bezpieczeństwa informacji”, RKAE,  
Nr 54, 239–254 (2019). 

 
[Pub13] J. Stanik, T. Protasowicki – „Concept 

of methodology for risk management  
at the IT platform supporting 
integration and analysis of  
the information related with national 
security threats having different levels 
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Vol. 16, Nr 4, 237–249 (2018), 
niewykazany w 2018. 

 
[Pub14] Z. Tarapata, R. Antkiewicz,  

D. Pierzchała (współautor:  
J. Dudziński) – „Optymalizacja 
struktury systemu dystrybucji przesyłek  
w wybranej firmie logistycznej”, Prace 
Naukowe Politechniki Warszawskiej. 
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of Effective Deployment Architecture  
in SOA”, Computer Science and 
Mathematical Modelling, Nr 9, 33–44 
(2019). 

 
[Pub16] M. Zabielski (doktorant), Z. Tarapata,  

R. Kasprzyk – „Adaptacyjna metoda 
badania podobieństwa profili 
użytkowników w Internetowych 
Sieciach Społecznościowych”, Biuletyn 
Wojskowej Akademii Technicznej,  
Vol. 68(2), 43–57 (2019). 

 
6.2. Monografie, podręczniki akademickie 
 
6.2.1.  Autorstwo monografii naukowej 
wydanej przez wydawnictwo wymienione  
w ministerialnym wykazie (poziom I)  
 
[Pub17] M. Kiedrowicz (współautor: A. Kaucz) – 

Zintegrowany system dostępu i analizy 
danych rejestrowych i ewidencyjnych, 
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WAT, Warszawa 2019,  
ISBN 978-83-7938-261-3 (213 stron). 

 
[Pub18] B. Szafrański (współautor:  

R. Weydmann) – Infrastruktura infor-
macyjna nowoczesnego państwa, 
WAT, Warszawa 2019,  
ISBN 978-83-7938-226-2 (213 stron). 
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Informatyzacja i interoperacyjność  
w ochronie zdrowia, Instytut Ochrony 
Zdrowia, Warszawa 2019,  
ISBN 978-83-956024-0-5 (138 stron). 

 
6.2.3. Autorstwo rozdziału w monografii  
naukowej z poziomu I 
 
[Pub20] A. Ameljańczyk – „Metodologia 

rozpoznawania wzorców w al-
gorytmach wspomagania diagnostyki 
medycznej”, w: M. Kurzyński,  
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J. Rumiński (red.), Informatyka  
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2019. 
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idealnego w budowie szybkich 
algorytmów wyznaczania Frontu 
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bezpieczeństwa państwa oraz 
gospodarki narodowej: modele  
i metody, 9–28, WAT, Warszawa 2019. 

 
[Pub22] A. Ameljańczyk – „Rozpoznawanie 

wzorców w systemie komputerowego 
wspomagania diagnostyki medycznej”,  
w: Z. Tarapata (red.) – Systemy 
informatyczne na potrzeby 
bezpieczeństwa państwa oraz 
gospodarki narodowej: modele  
i metody, 29–52, WAT, Warszawa 
2019. 

 
[Pub23] K. Banach, R. Kasprzyk, Z. Tarapata, 

M. Parada, D. Bocian – „Narzędzie 
informatyczne IAFEC Graphs do 
wykrywania zależności między 
elementami zbiorów rejestrów 
publicznych”, w: M. Kiedrowicz (red.), 
Metody i narzędzia informatyczne 
wykorzystywane w zwalczaniu 
przestępstw finansowych, 105–118, 
WAT, Warszawa 2019. 

 
[Pub24] M. Chudy – „Ciągłe ekwiwalenty 

dyskretnych zadań optymalizacji”,  

w: Z. Tarapata (red.) – Systemy 
informatyczne na potrzeby 
bezpieczeństwa państwa oraz 
gospodarki narodowej: modele  
i metody, 53–61, WAT, Warszawa 
2019. 

 
[Pub25] R. Hoffmann – „Markowski model cyklu 

życia ataku cybernetycznego 
sterowany cyklem życia podatności 
oprogramowania”, w: Z. Tarapata 
(red.) – Systemy informatyczne na 
potrzeby bezpieczeństwa państwa 
oraz gospodarki narodowej: modele  
i metody, 63–74, WAT, Warszawa 
2019. 

 
[Pub26] R. Kasprzyk – „The Essence of 

Reflexive Control and Diffusion of 
Information in the Context of 
Information Environment Security”,  
w: Intelligent Systems in Production 
Engineering and Maintenance, w serii 
wydawniczej Advances in Intelligent 
Systems and Computing, Vol. 835,  
720–728, Springer, Cham 2019. 

 
[Pub27] R. Kasprzyk – „Wojny przyszłości  

i operacje informacyjne (INFOOPS)  
w cyberprzestrzeni”, w: Z. Tarapata 
(red.) – Systemy informatyczne na 
potrzeby bezpieczeństwa państwa 
oraz gospodarki narodowej: modele  
i metody, 75–88, WAT, Warszawa 
2019. 

 
[Pub28] R. Kasprzyk, K. Banach, C. Bartosiak, 

P. Marszałek, P. Stefańczyk – 
„Studium przypadku forum 
hackerskiego ToRepublic”,  
w: Z. Tarapata (red.) – Systemy 
informatyczne na potrzeby 
bezpieczeństwa państwa oraz 
gospodarki narodowej: zastosowania, 
9–25, WAT, Warszawa 2019. 

 
[Pub29] M. Kiedrowicz (współautorzy:  

P. Balcerzak, T. Białek) – 
„Rozwiązania informatyczne  
w zakresie funkcjonalności, 
przetwarzania danych, trybu ich 
przetwarzania, aspektów ochrony 
i zastosowanych mechanizmów 
bezpieczeństwa, funkcjonujących  
i wykorzystywanych w obszarze 
finansowym”, w: M. Kiedrowicz (red.), 
Metody i narzędzia informatyczne 
wykorzystywane w zwalczaniu 
przestępstw finansowych, 79–103, 
WAT, Warszawa 2019. 

 
[Pub30] M. Kiedrowicz, K. Worwa – 

„Charakterystyka procesu testowania 
narzędzi programowych 
wspomagających zwalczanie 



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

............................................................................. 59 

przestępczości finansowej”,  
w: M. Kiedrowicz (red.), Metody  
i narzędzia informatyczne 
wykorzystywane w zwalczaniu 
przestępstw finansowych, 177–196, 
WAT, Warszawa 2019. 

 
[Pub31] M. Kiedrowicz (współautorzy:  

P. Balcerzak, T. Białek) – 
„Rozwiązania informatyczne  
w zakresie funkcjonal-ności, 
przetwarzania danych, trybu ich 
przetwarzania, aspektów ochrony  
i zastosowanych mechanizmów 
bezpieczeństwa, funkcjonujących  
i wykorzystywanych w obszarze 
finansowym”, w: M. Kiedrowicz (red.), 
Metody i narzędzia informatyczne 
wykorzystywane w zwalczaniu 
przestępstw finansowych, 79–103, 
WAT, Warszawa 2019. 

 
[Pub32] M. Kiedrowicz, K. Worwa –

„Przykładowe wymagania dla narzędzi 
informatycznych wykorzystywanych  
w analizie wybranych danych 
finansowych”, w: M. Kiedrowicz (red.), 
Metody i narzędzia informatyczne 
wykorzystywane w zwalczaniu 
przestępstw finansowych, 153–175, 
WAT, Warszawa 2019. 

 
[Pub33] P. Kosiuczenko – „Modelowanie 

graficzne a metody formalne”,  
w: Z. Tarapata (red.), Systemy 
informatyczne na potrzeby 
bezpieczeństwa państwa oraz 
gospodarki narodowej: zastosowania, 
27–45, WAT, Warszawa 2019.  

 
[Pub34] R. Ładysz, G. Bliźniuk, M. Kiedrowicz 

– „Dyskusja ma temat zastosowania 
metody merge-pure w generowaniu 
danych syntetycznych dla badania 
niektórych rodzajów przestępstw 
gospodarczych”, w: Z. Tarapata (red.), 
Systemy informatyczne na potrzeby 
bezpieczeństwa państwa oraz 
gospodarki narodowej: zastosowania, 
47–59, WAT, Warszawa 2019. 

 
[Pub35] R. Ładysz, G. Bliźniuk, M. Kiedrowicz 

– „Technologia generowania danych 
syntetycznych dla badania niektórych 
rodzajów przestępstw gospodarczych 
– opis zrealizowanego rozwiązania”,  
w: Z. Tarapata (red.), Systemy 
informatyczne na potrzeby 
bezpieczeństwa państwa oraz 
gospodarki narodowej: zastosowania, 
61–73, WAT, Warszawa 2019. 

 
[Pub36] R. Ładysz, M. Kiedrowicz, G. Bliźniuk 

– „Przetwarzanie i analiza zasobów 
typu Big Data w przeciwdziałaniu 

przestępstwom finansowym”, 
 w: M. Kiedrowicz (red.), Metody  
i narzędzia informatyczne 
wykorzystywane w zwalczaniu 
przestępstw finansowych, 69–78, 
WAT, Warszawa 2019. 

 
[Pub37] P. Moszczyński, A. Walczak 

(współautor P. Krzesiński) – „Łańcuch 
Markowa w diagnostyce medycznej dla 
pacjentów z niewydolnością serca”,  
w: Z. Tarapata (red.), Systemy 
informatyczne na potrzeby 
bezpieczeństwa państwa oraz 
gospodarki narodowej: modele  
i metody, 89–96, WAT, Warszawa 
2019. 

 
[Pub38] A. Najgebauer, R. Antkiewicz –  

„Metody informatycznego wsparcia 
oceny zdolności do rażenia  
i zdolności cybernetycznych SZ RP”, 
w: Z. Tarapata (red.), Systemy infor-
matyczne na potrzeby bezpieczeń-
stwa państwa oraz gospodarki 
narodowej: zastosowania, 75–88, 
WAT, Warszawa 2019. 

 
[Pub39] T. Nowicki, M. Cąkała – „Modelowanie 

i optymalizacja rozmieszczenia odzieży 
w magazynie firmy typu Clothes Rental 
& Washing”, w: Z. Tarapata (red.), 
Systemy informatyczne na potrzeby 
bezpieczeństwa państwa oraz 
gospodarki narodowej: modele  
i metody, 99–114, WAT, Warszawa 
2019. 

 
[Pub40] T. Nowicki, A. Woźniak – 

„Modelowanie i optymalizacja 
architektury systemów zorientowanych 
na usługi”, w: Z. Tarapata (red.), 
Systemy informatyczne na potrzeby 
bezpieczeństwa państwa oraz 
gospodarki narodowej: modele  
i metody, 115–130, WAT, Warszawa 
2019. 

 
[Pub41] T. Nowicki, R. Waszkowski –

„Modelowanie i badanie efektywności 
funkcjonowania firmy klasy Clothes 
Rental & Washing”, w: Z. Tarapata 
(red.), Systemy informatyczne na 
potrzeby bezpieczeństwa państwa 
oraz gospodarki narodowej: 
zastosowania, 89–103, WAT, 
Warszawa 2019. 

 
[Pub42] S. Rozmus, J. Stanik – „Metodyka 

Scrum – moda czy konieczność”,  
w: Andrzej Jaki, Sylwia Kruk (red.), 
Zarządzanie restrukturyzacją. 
Innowacyjność i konkurencyjność  
w obliczu zmian, 288–303, 
Towarzystwo Naukowe Organizacji  
i Kierownictwa (TNOiK), Toruń 2019. 
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[Pub43] S. Rozmus – „Baza danych z pełną 
historią zmian jako istotny element 
ułatwiający wykrywanie i zapobieganie 
przestępstwom finansowym – studium 
przypadku”, w: M. Kiedrowicz (red.), 
Metody i narzędzia informatyczne 
wykorzystywane w zwalczaniu 
przestępstw finansowych, 135–151, 
WAT, Warszawa 2019. 

 
[Pub44] S. Rozmus – „Zapewnianie chronologii 

stanów obiektu w temporalnej bazie 
danych”, w: M. Kiedrowicz (red.), 
Metody i narzędzia informatyczne 
wykorzystywane w zwalczaniu 
przestępstw finansowych, 119–133, 
WAT, Warszawa 2019. 

 
[Pub45] J. Stanik – „Koncepcja systemu 

zabezpieczeń narzędzi 
wspomagających zwalczanie 
przestępczości finansowej”,  
w: M. Kiedrowicz (red.), Metody  
i narzędzia informatyczne 
wykorzystywane w zwalczaniu 
przestępstw finansowych, 9–34, WAT, 
Warszawa 2019. 

 
[Pub46] J. Stanik, M. Kiedrowicz – „Metody, 

techniki i narzędzia identyfikacji, 
ochrony i gromadzenia zbiorów 
pakietów informacji bytujących na 
nośnikach elektronicznych”,  
w: M. Kiedrowicz (red.), Metody  
i narzędzia informatyczne 
wykorzystywane w zwalczaniu 
przestępstw finansowych, 35–67, 
WAT, Warszawa 2019. 

 
[Pub47] B. Szafrański – „Konstrukcja i redukcja 

superkraty w modelowaniu procesów 
ochrony rozproszonych baz danych”, 
w: Z. Tarapata (red.), Systemy 
informatyczne na potrzeby 
bezpieczeństwa państwa oraz 
gospodarki narodowej: zastosowania, 
105–118, WAT, Warszawa 2019. 

 
[Pub48] B. Szafrański – „Obowiązki operatorów 

usług kluczowych”, w: G. Szpor,  
A. Gryszczyńska, K. Czaplicki (red.), 
Ustawa o Krajowym Systemie 
Cyberbezpieczeństwa. Komentarz,  
117–147, Wolters Kluwer, Warszawa 
2019. 

 
[Pub49] B. Szafrański (współautor K. Świtała) – 

„Obowiązki operatorów usług 
kluczowych”, w: G. Szpor,  
A. Gryszczyńska, K. Czaplicki (red.), 
Ustawa o Krajowym Systemie 
Cyberbezpieczeństwa. Komentarze, 
117–147, Wolters Kluwer, Warszawa 
2019. 

[Pub50] Z. Tarapata – „Zastosowanie 
wybranych modeli i metod eksploatacji 
grafów na przykładzie analizy 
powiązań publikacyjnych”,  
w: Z. Tarapata (red.) – Systemy 
informatyczne na potrzeby 
bezpieczeństwa państwa oraz 
gospodarki narodowej: modele  
i metody, 131–152, WAT, Warszawa 
2019. 

 
[Pub51] Z. Tarapata, T. Nowicki, R. Antkiewicz 

(współautorzy: J. Dudziński, K. Janik) – 
„Koncepcja opartego na wiedzy 
systemu informatycznego 
zwiększającego efektywność procesu 
wspomagania dystrybucji towarów  
i usług: studium przypadku”, 
w: Z. Tarapata (red.), Systemy 
informatyczne na potrzeby 
bezpieczeństwa państwa oraz 
gospodarki narodowej: zastosowania, 
119–134, WAT, Warszawa 2019. 

 
[Pub52] A. Walczak, P. Moszczyński 

(współautor: P. Krzesiński) – 
„Jednowymiarowe błądzenie losowe  
w ewolucji objawów choroby”,  
w: Z. Tarapata (red.), Systemy 
informatyczne na potrzeby 
bezpieczeństwa państwa oraz 
gospodarki narodowej: modele  
i metody, 153–163, WAT, Warszawa 
2019. 

 
[Pub53] R. Wantoch-Rekowski – „Technologie 

symulacji wirtualnej w szkoleniu 
operatorów BSP”, w: Z. Tarapata 
(red.), Systemy informatyczne na 
potrzeby bezpieczeństwa państwa 
oraz gospodarki narodowej: 
zastosowania, 135–142, WAT, 
Warszawa 2019. 

 
[Pub54] J. Wiśniewska, (współautor 

M. Sawerwain) – „Kwantowy 
przełącznik informacji”, w: Z. Tarapata 
(red.), Systemy informatyczne na 
potrzeby bezpieczeństwa państwa 
oraz gospodarki narodowej: 
zastosowania, 143–154, WAT, 
Warszawa 2019. 

 
[Pub55] K. Worwa – „Projektowanie zbioru 

przypadków testowych w procesie 
testowania oprogramowania”,  
w: Z. Tarapata (red.), Systemy 
informatyczne na potrzeby 
bezpieczeństwa państwa oraz 
gospodarki narodowej: zastosowania, 
155–173, WAT, Warszawa 2019. 
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6.2.4. Autorstwo rozdziału w monografii  
naukowej wydanej przez wydawnictwo  
spoza ministerialnego wykazu 
 
[Pub56] R. Kasprzyk – „Big Data hype i studium 

przypadku forum ToRepublic”,  
w: G. Szpor, K. Czaplicki (red.), 
INTERNET. Analityka danych, 328–
345, C.H. Beck, Warszawa 2019. 

 
[Pub57] M. Kiedrowicz – „Wielopłaszczyznowa 

analiza zasobów danych”, w: G. Szpor, 
K. Czaplicki (red.), INTERNET. 
Analityka danych, 314–327,  
C.H. Beck, Warszawa 2019. 

 
[Pub58] M. Kiedrowicz – „Zastąpienie 

anonimizacji danych danymi 
syntetycznymi”, w: G. Szpor,  
K. Czaplicki (red.), INTERNET. 
Przetwarzanie danych osobowych, 
230–240, C.H. Beck, Warszawa 2019. 

 
[Pub59] B. Szafrański – „Analiza danych  

w warunkach niepewności źródeł 
danych”, w: G. Szpor, K. Czaplicki 
(red.), INTERNET. Analityka danych, 
75–81, UKSW, C.H. Beck, Warszawa 
2019. 

 
[Pub60] B. Szafrański – „Bezpieczeństwo 

procesów decyzyjnych w środowisku 
niepewnych i niekompletnych danych”, 
w: G. Szpor, K. Czaplicki (red.), 
INTERNET. Przetwarzanie danych 
osobowych, 197–204, C.H. Beck, 
Warszawa 2019. 

 
6.3. Publikacje w recenzowanych 
materiałach z konferencji 
 
6.3.1. Publikacje wyróżnione na Web of 
Science 
 
[Pub61] A. Najgebauer, R. Antkiewicz,  

D. Pierzchała, J. Rulka – „Computer 
based method and tools for armed 
forces structure optimization”,  
w: International Conference on 
Information Systems Architecture and 
Technology: Proceedings of ISAT 
2018, Part II, Advances in Intelligent 
Systems and Computing, Vol. 853, 
241–254, Springer, Cham 2019. 

 
[Pub62] P. Stąpor, R. Antkiewicz,  

M. Chmielewski – „Link prediction 
based on time series of similarity 
coefficients and structural function”,  
w: Beyond Databases Architectures 
and Structures. Paving the Road to 
Smart Data Processing and Analysis, 
BDAS 2019 Proceedings, 
Communications in Computer and 

Information Science, Vol. 1018,  
168–179, Springer, Cham 2019. 

 
[Pub63] R. Waszkowski – „Low-code platform 

for automating business processes in 
manufacturing”, w: 13th IFAC 
Workshop on Intelligent Manufacturing 
Systems IMS 2019, Proceedings,  
Vol. 52(10), 376–381, IFAC, Elsevier, 
2019. 

 
6.3.2. Publikacje z konferencji wymienionej  
w wykazie MNiSW 
 
[Pub64] R. Antkiewicz, Z. Tarapata,  

D. Pierzchała, J. Rulka, A. Najgebauer 
– „CBRN risk analysis using the 
analytical tools of the WAZkA system”, 
w: Information Technology in Disaster 
Risk Reduction, IFIP AICT, Vol. 550, 
36–49, Springer Nature Switzerland 
AG 2019. 

 
6.3.3. Inne 
 
[Pub65] A. Ameljańczyk – „Zagrożenia 

bezpieczeństwa zdrowotnego 
państwa”, w materiałach 
konferencyjnych pt. Inżynieria 
bezpieczeństwa – ochrona przed 
skutkami nadzwyczajnych zagrożeń, 
XXXIII Konferencja Naukowo- 
-Techniczna EKOMILITARIS 2019, 
Zakopane 10–13 września 2019 r.,  
1–8 (na CD). 

 
[Pub66] M. Chmielewski, M. Kukiełka,  

T. Gutowski, P. Pieczonka –  
„The design of mobile military systems 
for efficient mission support utilising 
distributed Gis and battlespace 
services”, w: GIS ODYSSEY 2019, 
Geographic Information Systems, 26th 
Conference and Exhibition, 27–36, 
Nacionalna Knjižnica, Zagreb, Croatia, 
2019. 

 
[Pub67] M. Chmielewski, M. Sobolewski – 

„Methods and algorithms supporting 
combat situation recognition and 
reconnaissance utilising mobile 
platforms and Gis services”, w: GIS 
ODYSSEY 2019, Geographic 
Information Systems, 26th Conference 
and Exhibition, 37–51, Nacionalna 
Knjižnica, Zagreb, Croatia, 2019. 

 
[Pub68] R. Hoffmann – „Markov Models of 

Cyber Kill Chains with Iterations”,  
w: 2019 International Conference on 
Military Communications and 
Information Systems (ICMCIS),  
1–6, IEEE, 2019. 
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[Pub69] R. Kasprzyk, A. Stachurski (doktorant), 
(współautorzy: M. Zieja, P. Migus) – 
„A method for predicting IT 
vulnerabilities using Branching 
Processes – an outline”, 2019, 6th 
International Conference on Control, 
Decision and Information Technologies 
(CoDIT 2019), 1414–1419, IEEE, 
2019. 

 
[Pub70] M. Kiedrowicz – „Methodology of 

ensuring the security of GIS spatial 
data”, w: GIS ODYSSEY 2019, 
Geographic Information Systems, 26th 
Conference and Exhibition,  
72–83, Nacionalna Knjižnica, Zagreb, 
Croatia, 2019. 

 
[Pub71] M. Kiedrowicz, J. Napiórkowski – 

„Using GIS based systems for 
monitoring hazards related to damage 
of selected technical devices”, w: GIS 
ODYSSEY 2019, Geographic 
Information Systems, 26th Conference 
and Exhibition, 84–89, Nacionalna 
Knjižnica, Zagreb, Croatia, 2019. 

 
[Pub72] A. Najgebauer – „Transformation of 

systems of interactive simulation of 
conflict situations into systems based 
on decision patterns”, Multi Conference 
on Computer Science and Information 
Systems, MCCSIS 2019, Proceedings 
of the International Conferences on Big 
Data Analytics, Data Mining and 
Computational Intelligence 2019 and 
Theory and Practice in Modern 
Computing 2019, 11–22, IADIS Press, 
2019. 

 
[Pub73] J. Napiórkowski – „GIS based analysis 

in technical inspection planning”,  
w: GIS ODYSSEY 2019, Geographic 
Information Systems, 26th Conference 
and Exhibition, 167–173, Nacionalna 
Knjižnica, Zagreb, Croatia, 2019. 

 
[Pub74] T. Nowicki, R. Waszkowski 

(współautor: A. Saniuk) – „Clothing 
distribution optimization for rental 
company warehouse”, w: AHFE 2018 
International Conference on Applied 
Human Factors and Ergonomics,  
Advances in Intelligent Systems and 
Computing, Vol. 792, 386–397, 
Springer, Cham 2019. 

 
[Pub75] D. Pierzchała, Z. Tarapata (współautor 

S. Skrzypecki – doktorant) – 
„Distributed simulation environment of 
unmanned aerial systems for a search 
problem”, w: Modelling and Simulation 
for Autonomous Systems,  
5th International Conference, MESAS 

2018, Prague, Czech Republic, 
October 17–19, 2018, LNCS,  
Vol. 11472, 65–81, Springer, Cham 
2019. 

 
[Pub76] T. Protasowicki, J. Napiórkowski – 

„High resolution imagery data 
acquisition and analysis in support of 
geospatial intelligence operations”,  
w: GIS ODYSSEY 2019, Geographic 
Information Systems, 26th Conference 
and Exhibition, 192–204, Nacionalna 
Knjižnica, Zagreb, Croatia, 2019. 

 
[Pub77] S. Rozmus, M. Kiedrowicz – 

„Maintenance of chronology of facts in 
the Historical Geographic Information 
System (HGIS)”, w: GIS ODYSSEY 
2019, Geographic Information 
Systems, 26th Conference and 
Exhibition, 231–240, Nacionalna 
Knjižnica, Zagreb, Croatia, 2019. 

 
[Pub78] J. Stanik – „The risk model of an it 

system that processes spatial data  
in SIP/GIS”, w: GIS ODYSSEY 2019, 
Geographic Information Systems, 26th 
Conference and Exhibition, 247–258, 
Nacionalna Knjižnica, Zagreb, Croatia, 
2019. 

 
[Pub79] J. Stanik, M. Kiedrowicz – 

„Multifaceted model of quality and 
spatial data security evaluation in GIS 
class computer systems”, w: GIS 
ODYSSEY 2019, Geographic 
Information Systems, 26th Conference 
and Exhibition, 259–266, Nacionalna 
Knjižnica, Zagreb, Croatia, 2019. 

 
[Pub80] J. Stanik, M. Kiedrowicz – „Risk 

analysis report as a basic source of 
spatial data security management in 
GIS class systems”, w: GIS ODYSSEY 
2019, Geographic Information 
Systems, 26th Conference and 
Exhibition, 267–281, Nacionalna 
Knjižnica, Zagreb, Croatia, 2019. 

 
[Pub81] J. Stanik, M. Kiedrowicz – „Basic 

mistakes in risk management in GIS 
computer systems – register”, w: GIS 
ODYSSEY 2019, Geographic 
Information Systems, 26th Conference 
and Exhibition, 282–286, Nacionalna 
Knjižnica, Zagreb, Croatia, 2019. 

 
[Pub82] J. Stanik, M. Kiedrowicz – „Basic 

mistakes in risk management in GIS 
computer systems – characteristic”,  
w: GIS ODYSSEY 2019, Geographic 
Information Systems, 26th Conference 
and Exhibition, 287–295, Nacionalna 
Knjižnica, Zagreb, Croatia, 2019. 
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[Pub83] J. Stanik, J. Napiórkowski –  
„The method of ensuring the security  
of GIS class computer systems”,  
w: GIS ODYSSEY 2019, Geographic 
Information Systems, 26th Conference 
and Exhibition, 296–303, Nacionalna 
Knjižnica, Zagreb, Croatia, 2019. 

 
[Pub84] J. Stanik, M. Kiedrowicz,  

R. Waszkowski – „Security and risk  
as a primary feature of the production 
process”, w: 2nd International 
Conference on Intelligent Systems in 
Production Engineering and 
Maintenance, ISPEM 2018, Advances 
in Intelligent Systems and Computing, 
Vol. 835, 701–709, Springer, Cham 
2019. 

 
[Pub85] J. Stanik, S. Rozmus – „Methodology 

of risk management of Computer 
System (CS) Geographic Information 
Systems (GIS)”, w: GIS ODYSSEY 
2019, Geographic Information 
Systems, 26th Conference and 
Exhibition, 304–314, Nacionalna 
Knjižnica, Zagreb, Croatia, 2019. 

 
[Pub86] B. Szafrański – „Cybersecurity of 

spatial information – the assumption of 
the lattice-based model”, w: GIS 
ODYSSEY 2019, Geographic 
Information Systems, 26th Conference 
and Exhibition, 315–319, Nacionalna 
Knjižnica, Zagreb, Croatia, 2019. 

 
[Pub87] R. Waszkowski (współautor:  

G. Złotowicz) – „Spread page 
challenges for accessibility in business 
modeling”, w: 2nd International 
Conference on Intelligent Systems in 
Production Engineering and 
Maintenance, ISPEM 2018, Advances 
in Intelligent Systems and Computing, 
Vol. 835, 710–719, Springer, Cham 
2019. 

 
[Pub88] J. Wiśniewska (współautor:  

M. Sawerwain) – „Quantum Switch 
Realization by the Quantum Lyapunov 
Control”, w: P. Gaj, M. Sawicki,  
A. Kwiecień (eds.), Computer 
Networks CN 2019, Communications 
in Computer and Information Science,  
Vol. 1039, 76–85, Springer Nature 
Switzerland AG 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.4. Redakcja monografii  
 
6.4.1. Redakcja monografii wydanej przez 
wydawnictwo z ministerialnego wykazu, 
poziom I 
 
[Pub89] M. Kiedrowicz (red.) – Metody  

i narzędzia informatyczne 
wykorzystywane w zwalczaniu 
przestępstw finansowych, WAT, 
Warszawa 2019, ISBN  978-83-7938- 
-269-9 (193 strony). 

 
[Pub90] Z. Tarapata (red.) – Systemy 

informatyczne na potrzeby 
bezpieczeństwa państwa oraz 
gospodarki narodowej: modele  
i metody, WAT, Warszawa 2019,  
ISBN 978-83-7938-257-6 (163 strony). 

 
[Pub91] Z. Tarapata (red.) – Systemy 

informatyczne na potrzeby 
bezpieczeństwa państwa oraz 
gospodarki narodowej: zastosowania, 
WAT, Warszawa 2019, ISBN 978-83- 
-7938-256-9 (173 strony). 
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6.5. Własne czasopismo 
 

 

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

 
ZESPÓŁ REDAKCYJNY  
Redaktor naczelny: prof. dr hab. inż. M. Chudy 
Zastępcy: dr hab. inż. Z. Tarapata, dr hab. P. Kosiuczenko 
Redakcja techniczna: B. Fedyna 
 
Członkowie: 
dr hab. inż. R. Antkiewicz (Instytut Systemów Informatycznych, WCY WAT) 
dr hab. inż. A. Chojnacki (Instytut Systemów Informatycznych, WCY WAT) 
dr inż. L. Kowalski (Instytut Matematyki i Kryptologii, WCY WAT) 
dr hab. inż. M. Kojdecki (Instytut Matematyki i Kryptologii, WCY WAT) 
dr hab. inż. A. Najgebauer (Instytut Systemów Informatycznych, WCY WAT) 
dr hab. inż. T. Nowicki (Instytut Systemów Informatycznych, WCY WAT) 
dr hab. inż. B. Szafrański (Instytut Systemów Informatycznych, WCY WAT)  
prof. dr hab. inż. A. Walczak (Instytut Systemów Informatycznych, WCY WAT) 
dr hab. inż. K. Worwa (Instytut Systemów Informatycznych, WCY WAT) 
 
MIĘDZYNARODOWA RADA NAUKOWA 
prof. dr hab. inż. A. Ameljańczyk, WAT, Polska 
prof. dr hab. n. mat. inż. J. Gawinecki, WAT, Polska 
prof. M. Zábovský, Žilinská Univerzita v Žiline, Slovakia 
prof. P.W. Pachowicz, George Mason University, Fairfax, USA 
prof. A. Bruzzone, University of Genoa, Italy 
prof. L. Maciaszek, Macquarie University, Sydney, Australia 
 
ADRES REDAKCJI 
Redakcja czasopisma „Computer Science and Mathematical Modelling” 
Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej 
00-908 Warszawa, ul. gen. S. Kaliskiego 2 
e-mail: csmm@wat.edu.pl 
tel. 261 839 504, fax: 261 837 858 
 
WYDAWCA 
Wojskowa Akademia Techniczna, 00-908 Warszawa, ul. gen. S. Kaliskiego 2 
 
 
 
 
 

http://indexcopernicus.com/


 

............................................................................. 65 

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

EKOMILITARIS 2019, Zakopane, 
Polska, 10–13 września 2019 r. 

 
[Konf2] M. Kiedrowicz (Komitet Naukowy) –  

GIS Odyssey 2019 (XXVI Geographic 
Information Systems Conference and 
Exhibition). Sesja ekspercka,  
Split, Croatia, 2–6 września 2019 r. 

 
[Konf3] M. Kiedrowicz (Komitet Naukowy) –  

GIS Odyssey 2019 (XXVI Geographic 
Information Systems Conference and 
Exhibition), Cerklje, Slovenia,  
9–13 września 2019 r. 

 
[Konf4] A. Najgebauer, D. Pierzchała,  

(organizacja i prowadzenie sesji 
specjalnej) – ACIIDS 2019 (11th Asian 
Conference on Intelligent Information 
and Database Systems), Yogyakarta, 
Indonesia, 8–11 kwietnia 2019 r. 

 
[Konf5] T. Nowicki (przewodniczący),  

A. Ameljańczyk, R. Antkiewicz,  
A. Najgebauer, D. Pierzchała,  
Z. Tarapata, A. Walczak, K. Worwa 
(Komitet Naukowy) – XXVI Warsztaty 
Naukowe PTSK – „Symulacja  
w Badaniach i Rozwoju”, Supraśl,  
22–25 maja 2019 r. 

 
[Konf6] P. Kosiuczenko (Komitet Sterujący  

i Komitet Programowy) – KKIO 2019, 
Białystok, Polska, 11–13 października 
2019 r. 

 
[Konf7] B. Szafrański (przewodniczący Rady 

Programowej i Członek Komitetu 
Honorowego) – XXV Forum 
Teleinformatyki „System informacyjny 
państwa i obywatela”, Miedzeszyn, 
Polska, 26–27 września 2019 r. 

 
[Konf8] B. Szafrański (Komitet Organizacyjno- 

-Programowy) – III Konferencja 
„Analiza i bezpieczeństwo zasobów 
informacyjnych – problemy prawne, 
naukowe i techniczne”, Warszawa, 
Polska, 26 listopada 2019 r. 

 
[Konf9] Z. Tarapata, D. Pierzchała, J. Stanik 

(Komitet Organizacyjny) – Konferencja 
„Systemy informatyczne na potrzeby 
bezpieczeństwa państwa oraz 
gospodarki narodowej: analiza, 
modelowanie, projektowanie, 
integracja”, konferencja z okazji 
25-lecia Instytutu Systemów 
Informatycznych, WAT, Warszawa, 
Polska, 18 października 2019 r. 

 
7.2. Udział w konferencjach  
 
7.2.1. Konferencje zagraniczne 

 
[Konf10] R. Antkiewicz, M. Chmielewski,  

T. Gutowski, R. Hoffmann,  
M. Kukiełka, M. Mazurek,  
K. Mierzejewski, J. Napiórkowski, 
T. Nowicki, R. Kasprzyk, P. Pieczonka, 
T. Protasowicki, S. Rozmus, J. Stanik, 
Z. Tarapata, R. Waszkowski,  
A. Woźniak – OPTARCH 2019  
(1st International Conference on 
Optimization – Driven Architectural 
Design), Amman, Jordania, 5–7 
listopada 2019 r. 

 
[Konf11] M. Chmielewski, T. Gutowski,  

M. Kiedrowicz, M. Kukiełka,  
J. Napiórkowski,  P. Pieczonka,  
T. Protasowicki, S. Rozmus,  
M. Sobolewski, J. Stanik, B. Szafrański 
– GIS ODYSSEY 2019 (XXVI 
Geographic Information Systems 
Conference and Exhibition), Cerklje, 
Slovenia, 9–13 września 2019 r. 

 
[Konf12] P. Czuba, D. Pierzchała, S. Skrzypecki 

(doktorant), Z. Tarapata – MESAS 
2019 (Modelling & Simulation for 
Autonomous Systems Workshop), 
Palermo, Italy, 29–31 października 
2019 r.  

 
[Konf13] T. Gutowski – IEEE 5th World Forum 

of Internet of Things, Limerick, Ireland 
15–18 kwietnia 2019 r. 

 
[Konf14] R. Hoffmann – ICMCIS 2019 

(International Conference on Military 
Communications and Information 
Systems), Budva, Czarnogóra,  
14–15 maja 2019 r. 

 
[Konf15] P. Jakubowski (doktorant) – ICAPM 

2019 (International Conference on 
Applied Physics and Mathematics), 
Beijing, China, 29–30 kwietnia 2019 r. 

 
[Konf16] R. Kasprzyk, A. Stachurski (doktorant) 

– CoDIT 2019 (6th International 
Conference on Control, Decision and 
Information Technologies), Paryż, 
Francja, 23–26 kwietnia 2019 r. 

 
[Konf17] M. Kiedrowicz, J. Napiórkowski,  

T. Protasowicki, J. Stanik, A. Walczak, 
K. Worwa – IRAS 2019 (First 
International Scientific Symposium on 
RiskAnalysis and Safety of Complex 
Structures and Components), Porto, 
Portugal, 1–2 lipca 2019 r. 
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[Konf18] M. Kiedrowicz, J. Napiórkowski,  
J. Stanik – ACIIDS 2019 (11th Asian 
Conference on Intelligent Information 
and Database Systems), Yogyakarta, 
Indonesia, 8–11 kwietnia 2019 r. 

 
[Konf19] M. Kiedrowicz, J. Napiórkowski,  

J. Stanik – GIS ODYSSEY 2019  
(XXVI Geographic Information 
Systems Conference and Exhibition), 
Split, Croatia, 2–6 września 2019 r. 

 
[Konf20] A. Najgebauer – MCCSIS 2019  

(Multi Conference on Computer 
Science and Information Systems), 
Porto, Portugalia, 16–17 lipca 2019 r. 

 
[Konf21] T. Nowicki, R. Waszkowski,  

A. Walczak – AHFE 2019 (International 
Conference on Applied Human Factors 
and Ergonomics), Waszyngton, USA, 
24–28 lipca 2019 r. 

 
[Konf22] R. Waszkowski – IMS 2019 (13th 

International-Federation-of-Automatic- 
-Control, Workshop on Intelligent 
Manufacturing Systems), Oshawa, 
Canada, 12–14 sierpnia 2019 r. 

 
7.2.2. Konferencje międzynarodowe i krajowe 
w Polsce 
 
[Konf23] A. Ameljańczyk – XXXIII 

Międzynarodowa Konferencja 
Naukowo-Techniczna EKOMILITARIS 
2019 pt. „Inżynieria bezpieczeństwa 
 − ochrona przed skutkami 
nadzwyczajnych zagrożeń”, Zakopane, 
10–13 września 2019 r. 

 
[Konf24] A. Ameljańczyk, R. Antkiewicz,  

G. Bliźniuk, P. Czuba, R. Hoffmann,  
M. Kukiełka, K. Mierzejewski,  
A. Najgebauer, T. Nowicki,  
P. Pieczonka, D. Pierzchała,  
M. Szymczyk (doktorant), Z. Tarapata,  
A. Woźniak, R. Waszkowski – XXVI 
Warsztaty Naukowe PTSK – 
„Symulacja w Badaniach i Rozwoju”, 
Supraśl, 22–25 maja 2019 r. 

 
[Konf25] A. Ameljańczyk, R. Antkiewicz,  

G. Bliźniuk, A. Chojnacki, M. Chudy,  
R. Hoffmann,  R. Kasprzyk,  
M. Kiedrowicz,  P. Kosiuczenko,  
A. Najgebauer, T. Nowicki,  
B. Szafrański, Z. Tarapata,  
A. Walczak, R. Wantoch-Rekowski,  
R. Waszkowski, K. Worwa, A. Woźniak 
– Konferencja naukowa z okazji  
25-lecia Instytutu Systemów 
Informatycznych pt. „Systemy 
informatyczne na potrzeby 
bezpieczeństwa państwa oraz 

gospodarki narodowej: analiza, 
modelowanie, projektowanie, 
integracja ”, WAT, Warszawa,  
18 października 2019 r. 

 
[Konf26] R. Antkiewicz, M. Chmielewski,  

P. Stąpor – BDAS 2019 (15th 
International Conference Beyond 
Databases, Architectures and 
Structures), Ustroń, 28–31 maja  
2019 r. 

 
[Konf27] K. Banach, R. Kasprzyk,  

A. Najgebauer – ISAT 2019  
(40th Information Conference on 
Information Systems Architecture and 
Technology), Wrocław, 15–17 
września 2019 r. 

 
[Konf28] T. Gzik – Konferencja naukowa  

pt. „Wiedza i technologie informacyjne 
w kreowaniu przedsiębiorczości”, 
Olsztyn k. Częstochowy, 24–25 
października 2019 r. 

 
[Konf29] R. Hoffmann, T. Nowicki,  

B. Szafrański, Z. Tarapata,  
R. Waszkowski – IX Konferencja 
naukowa pt. „Nowoczesne koncepcje 
i metody zarządzania”, Warszawa, 
5–6 grudnia 2019 r. 

 
[Konf30] R. Kasprzyk – III Konferencja naukowa 

pt. „Analiza i bezpieczeństwo zasobów 
informacyjnych – problemy prawne, 
naukowe i techniczne”, Warszawa,  
26 listopada 2019 r. 

 
[Konf31] R. Kasprzyk – EIT 2019  

(IX Konferencja pt. „Wpływ bez-
przewodowych technologii 
teleinformatycznych na życie 
współczesnego człowieka”, Warszawa, 
27 listopada 2019 r. 

 
[Konf32] R. Kasprzyk – Konferencja ekspercko- 

-naukowa pt. „System poszukiwań 
osób zaginionych – wyzwania XXI 
wieku”, Warszawa, 24 maja 2019 r.  

 
[Konf33] R. Kasprzyk – StratCom FORUM, 

Warszawa, 17 grudnia 2019 r. 
 
[Konf34] R. Kasprzyk, M. Kiedrowicz –  

IX Konferencja Naukowa pt. 
„Bezpieczeństwo w Internecie –
analityka danych”, Warszawa, 
6–7 czerwca 2019 r. 

 
[Konf35] P. Kosiuczenko, T. Nowicki,  

R. Waszkowski – KKIO 2019  
(XXI Krajowa Konferencja Inżynierii 
Oprogramowania), Białystok, 11–13 
października 2019 r. 
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[Konf36] M. Paciorkowska, M. Nowotarski 
(doktoranci) – X Ogólnokrajowa 
Konferencja Naukowa pt. „Młodzi 
Naukowcy w Polsce – badania  
i rozwój”, Wrocław, 19–21 listopada 
2019 r. 

 
[Konf37] M. Paciorkowska, M. Nowotarski 

(doktoranci) – Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa pt. „Najnowsze 
Trendy Polskiej Nauki 2019”, 
Zakopane, 4–7 grudnia 2019 r. 

 
[Konf38] S. Rozmus, J. Stanik – XXIV 

Konferencja Naukowa pt. „Zarządzanie 
restrukturyzacją. Rozwój i efektywność 
w obliczu zmian”, Krynica-Zdrój,  
15–18 października 2019 r. 

 
[Konf39] Z. Tarapata – Międzynarodowa 

Konferencja Naukowa – „Transport  
XXI wieku”, Ryn, 9–12 czerwca 2019 r. 

 
[Konf40] J. Wiśniewska – CN 2019 (26th 

International Conference Computer 
Network), Kamień Śląski, 25–27 
czerwca 2019 r. 

 
7.3. Udział w seminariach 
 
[Konf41] Trang Chung (doktorant) – „Algorytmy 

filtracji Pareto w zadaniach ze 
skończonym zbiorem rozwiązań”, 
ISI/WCY/WAT, 13 czerwca 2019 r. 
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