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f i nde i sen

Sło wa klu czo we
n te o ria ste ro wa nia

n ste ro wa nie hie rar chicz ne

n ukła dy wie lo po zio mo we

n ukła dy wie lo war stwo we

W£A DY S£AW
FIN DE I SEN
W³a dy s³aw Fin de i sen uro dzi³ siê 28 stycz nia
1926 ro ku w Po zna niu. Szko ³ê po wszech n¹
ukoñ czy³ w War sza wie. Pod czas oku pa cji kon -
 ty nu o wa³ na u kê w ra mach taj ne go na u cza nia
w Li ceum im. Sta ni s³a wa Sta szi ca, otrzy mu j¹c
ma tu rê w ma ju 1944 ro ku. Wst¹ pi³ wów czas
do Ar mii Kra jo wej, wzi¹³ udzia³ w Po wsta niu
War szaw skim, ucze st ni czy³ w wal kach w Œród   -
mie œciu i na Mo ko to wie. Po upad ku Po wsta nia
prze by wa³ w obo zie je niec kim w Niem czech.

Po za koñ cze niu woj ny roz po cz¹³ stu dia na
Wy dzia le Elek trycz nym Po li tech ni ki War szaw -
 skiej, które ukoñ czy³ w gru dniu 1949 ro ku.
W 1948 ro ku pod j¹³ pra cê ja ko asy stent w Ka -
 te drze Mier nic twa Elek trycz ne go. W la tach
1949–1951 by³ asy sten tem w Ka te drze Tech -
ni ki £¹ cze nia i pra co wa³ rów no le gle w Wy -
 dzia le Te le ko mu ni ka cji Mi ni ster stwa Ko lei.
Na stêp nie odby³ pod kie run kiem pro fe so ra
Sta ni s³a wa Kuh na stu dia aspi ranc kie, za koñ -
czo ne w gru dniu 1954 ro ku obro n¹ roz  pra wy
dok tor skiej. W 1957 ro ku zo sta³ do cen  tem,
w 1962 ro ku pro fe so rem nad zwy czaj nym,
a w 1971 ro ku pro fe so rem zwy czaj nym. Na
cz³on ka ko re spon den ta Pol skiej Aka de mii
Na uk wy bra no go w 1971 ro ku, na cz³on ka
rze czy wi ste go w 1986 ro ku. W 1982 ro ku
zo sta³ cz³on kiem To wa rzy stwa Na u ko we go
War szaw skie go.

Je szcze ja ko ad iunkt zor ga ni zo wa³ na Wy -
 dzia le £¹cz no œci Ka te drê Au to ma ty ki i Te le me -
 cha ni ki, któr¹ kie ro wa³ od 1955 ro ku. Ka te dra
zo sta ³a prze kszta³ co na w 1971 ro ku w In sty tut
Au to ma ty ki, a W³a dy s³aw Fin de i sen kie ro wa³
nim do 1981 ro ku. W la tach 1966–1967 prze -
 by wa³ na sta ¿u na u ko wym w Ca se We stern
Re se rve Uni ver si ty w Cle ve land w USA. Przez
rok (1977/1978) pra co wa³ w Miê dzy na ro do -
wym In sty tu cie Sto so wa nej Ana li zy Sy ste mo -
wej w La xen bur gu w Au strii. W la tach 1974–
–1976 odby³ kil ka d³u¿ szych wy ja zdów na -
 uko  wych. Go œci³ wów czas w Po li tech ni ce
w Darm  stadt, Uni wer sy te cie „La Sa pien za”

w Rzy mie oraz Uni wer sy te cie Sta no wym
w Min ne a po lis.

W dniu 11 kwiet nia 1981 ro ku W³a dy s³aw
Fin de i sen zo sta³ wy bra ny na rek to ra Po li tech -
 ni ki War szaw skiej. By ³y to pierw sze, po wie lo -
let niej prze rwie, wol ne wy bo ry w³adz uczel ni.
Ka den cja 1981–1984 przy pa d³a na trud ny
okres w hi sto rii kra ju i œro do wisk aka de mic -
kich. Rek tor Fin de i sen ode gra³ istot n¹ ro lê
w za  ¿e gny wa niu kon flik tów zwi¹ za nych ze
straj ka mi stu denc ki mi je sie ni¹ 1981 ro ku, a na -
s têp nie prze pro wa dzi³ uczel niê przez okres
sta nu wo jen ne go. Przy czy ni³ siê m.in. do
udzie le nia przez Po li tech ni kê War szaw ską
schro nie nia i po mo cy by ³ym stu den tom Wy ¿ -
szej Ofi cer skiej Szko ³y Po ¿ar ni czej, roz wi¹ za -
nej przez w³a dze w re pre sji za strajk na po cz¹t -
ku gru dnia 1981 ro ku.



W 1984 ro ku wy bra no W³a dy s³a wa Fin -
de i  se na na na stêp n¹ ka den cjê rek tor sk¹ mi mo
opo ru uczel nia nych i po zau czel nia nych orga -
nów PZPR. W li sto pa dzie 1985 ro ku mi ni ster
szkol nic twa wy ¿sze go odwo ³a³ go ze sta no wi -
ska rek to ra, odwo ³u j¹c rów no cze œnie 7 osób
ze sta no wisk dzie ka nów i pro dzie ka nów. Do -
 bro  wol n¹ re zy gna cjê z³o ¿y³ wte dy Pro rek tor
ds. Stu denc kich pro fe sor Wie s³aw Ka wec ki.
Stu den ci i pra cow ni cy zgo to wa li W³a dy s³a wo -
wi Fin de i se no wi ma ni fe sta cyj ne po ¿e gna nie
w Du ¿ej Au li, a Se nat Po li tech ni ki War szaw -
skiej na po sie dze niu w dniu 30 li sto pa da 1985
ro ku da³ wy raz prze ko na niu, ¿e rek tor Fin de i -
 sen ode gra³ znacz n¹ ro lê w kszta³ to wa niu w³aœ -
ci wych szko le aka de mic kiej po staw i sto sun -
ków wœród pra cow ni ków i stu den tów.

W³a dy s³aw Fin de i sen pe³ ni³ tak ¿e licz ne
funk cje na u ko we po za Po li tech ni k¹ War szaw -
sk¹. W la tach 1963–1967 by³ prze wo dni cz¹ -
cym Ko mi te tu Edu ka cji Miê dzy na ro do wej Fe -
 de ra cji Au to ma ty ki, a w la tach 1966–1979
— prze wo dni cz¹ cym Ra dy Na u ko wej Prze -
my s³o we go In sty tu tu Au to ma ty ki i Po mia rów.
W Pol skiej Aka de mii Na uk, w la tach 1972–
–1974, spra wo wa³ funk cjê za stêp cy se kre ta rza
Wy dzia ³u IV, w ka den cji 1990–1992 wi ce -
pre ze sa Pol skiej Aka de mii Na uk. W la tach
1956–1985 by³ za stêp c¹ re dak to ra i re dak to -
rem na czel nym „Ar chi wum Au to ma ty ki i Te le -
me cha ni ki”. By³ te¿ prze wo dni cz¹ cym (1975–
–1987) Ko mi te tu Au to ma ty ki Pol skiej Aka de -
mii Na uk i cz³on kiem (1973–1981) Cen tral nej
Ko mi sji do Spraw Kadr Na u ko wych.

W swo jej dzia ³al no œci na u ko wej W. Fin de i -
 sen zaj mo wa³ siê po cz¹t ko wo te o ri¹ i tech ni k¹
re gu la cji au to ma tycz nej, a od po cz¹t ku lat sie -
dem dzie si¹ tych — wie lo po zio mo wy mi i wie -
lo war stwo wy mi uk³a da mi ste ro wa nia. Wraz
z ze spo ³em roz wi n¹³ w la tach 1970–1980 te o -
riê ste ro wa nia hie rar chicz ne go w sta nach usta -
lo nych, ma j¹ c¹ m.in. zna cze nie dla sy ste mów
ste ro wa nia pro ce sa mi tech no lo gicz ny mi prze -
my s³u che micz ne go i po krew nych. W szcze -
gól no œci opra co wa ne zo sta ³y struk tu ry i al go -
ryt my ste ro wa nia po s³u gu j¹ ce siê sprzê ¿e nia mi
zwrot ny mi, sku tecz ne przy ist nie niu ró¿ nic
miê  dzy pro ce sem rze czy wi stym a je go mo de -
lem ma te ma tycz nym. Pro wa dzo ne by ³y tak ¿e
pra ce stu dial ne nad za sto so wa nia mi. W szer -
szym za kre sie pod jê ta zo sta ³a — kon ty nu o wa -
na póŸniej przez na stêp ców — te ma ty ka ste ro -
wa nia w sy ste mach wod no-go spo dar czych.

W³a dy s³aw Fin de i sen jest au to rem lub
wspó³ au to rem oko ³o 80 ar ty ku ³ów na u ko wych
oraz 6 ksi¹ ¿ek. S¹ to w szczególności pod rêcz -
ni ki b¹dŸ mo no gra fie: Tech ni ka re gu la cji au to -
ma tycz nej (PWN, War sza wa 1965, wy da nie
2 zm. — 1969, wy da nie 3 popr. i uzup. —

1978; t³um. niem. Grun dla gen des En twur fs
von Re ge lungs sy ste men, Ver lag Tech nik Ber lin
1973); Wie lo po zio mo we uk³a dy ste ro wa nia
(PWN, War sza wa 1974; t³um. niem. Hie rar chi -
sche Steu e rungs sy ste me, Ver lag Tech nik, Ber lin
1977); W. Fin de i sen, F.N. Ba i ley, M. Brdyœ,
K. Ma li now ski, P. Ta tjew ski, A. Wo Ÿniak, Con -
 trol and Co or di na tion in Hie rar chi cal Sy stems
(J. Wi ley, Lon don 1980); Struk tu ry ste ro wa nia
dla z³o ¿o nych sy ste mów (Ofi cy na Wy daw ni -
cza Po li tech ni ki War szaw skiej, 1997).

W³a dy s³aw Fin de i sen by³ pro mo to rem 37
dok to rów. Sied miu spo œród nich uzy ska ³o
ty tu³ na u ko wy pro fe so ra, a je den jest po nad to
cz³on kiem ko re spon den tem Pol skiej Aka de mii
Na uk.

W³a dy s³aw Fin de i sen otrzy ma³ czte ry dok -
to ra ty ho no ris cau sa: Ci ty Uni ver si ty w Lon dy -
nie (1984), Po li tech ni ki War szaw skiej (1996),
Po li tech ni ki Gdañ skiej (1997) i Tech ni sche
Uni ver sität Il me nau (1998).

Dzia ³al noœæ dy dak tycz na W³a dy s³a wa Fin -
de i se na spla ta ³a siê z te ma ty k¹ na u ko w¹. Wy -
k³a da³ po cz¹t ko wo tech ni kê ser wo me cha ni z -
mów i uk³a dów re gu la cji, prze cho dz¹c stop -
nio wo do bar dziej sy ste mo wych ujêæ pro ble -
ma ty ki ste ro wa nia pro ce sa mi z³o ¿o ny mi; na
tym w³a œnie tle po wsta wa ³y kon cep cje struk tur
i te o rii hie rar chicz nych. Pe³ nie nie funk cji rek -
to ra w la tach 1981–1985 mia ³o wie le cech
s³u¿ by pu blicz nej; w kon se kwen cji W³a dy s³aw
Fin de i sen zo sta³ prze wo dni cz¹ cym Pry ma sow -
skiej Ra dy Spo ³ecz nej (1986–1990), a w la tach
1988–1990 cz³on kiem Ko mi te tu Oby wa tel -
skie go przy prze wo dni cz¹ cym „So li dar no -
œci” Le chu Wa ³ê sie. W 1989 ro ku ucze st ni czy³
w ob ra dach Okr¹ g³e go Sto ³u i by³ wspó³ prze -
wo dni cz¹ cym (z Ale ksan drem Gie y szto rem)
obrad ple nar nych. W la tach 1989–1993 by³
se na to rem RP i prze wo dni cz¹ cym Se nac kiej
Ko mi sji Kul tu ry, Œrod ków Prze ka zu, Na u ki
i Edu ka cji Na ro do wej.

W la tach 1991–2009 W³a dy s³aw Fin de i sen
by³ pre ze sem re ak ty wo wa nej Ka sy im. Józe fa
Mia now skie go (rok za ³o ¿e nia 1881), po zo sta³
jej cz³on kiem ho no ro wym. Przy czy ni³ siê do
roz wi niê cia pro gra mu sty pen diów na sta ¿e
w Pol sce dla na u kow ców z za gra ni cy, zw³a -
szcza z kra jów Eu ro py Œrod ko wo-Wscho dniej. 

W³a dy s³aw Fin de i sen jest odzna czo ny m.in.
Orderem Orła Białego, Krzy ¿em Ko man dor -
skim Orde ru Odro dze nia Pol ski, Me da lem
Edu  ka cji Na ro do wej, Krzy ¿em Ar mii Kra jo wej,
War  szaw skim Krzy ¿em Po wstañ czym i Me -
da lem „Za s³u ¿o ne mu dla Ko œcio ³a i Na ro du”.
W 1976 ro ku otrzy ma³ Na gro dê Pañ stwo w¹
II stop nia.

Jest ¿o na ty, ma tro je dzie ci.
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