
KRZYSZTOF
MALINOWSKI
Krzysztof Malinowski urodził się 13 grudnia
1948 roku w Płocku. Od 1950 roku mieszka
w Warszawie, gdzie ukończył szkołę podsta-
wową i liceum ogólnokształcące. W 1966 ro -
ku podjął studia na Wydziale Elektroniki Po li -
techniki Warszawskiej. Ukończył je z wy róż -
nie niem w 1971 roku, uzyskując tytuł magistra
inżyniera elektronika w specjalności Auto ma -
tyka. Po trzyletnich studiach doktoranckich
w Instytucie Automatyki Poli tech niki War szaw -
skiej obronił w 1974 roku roz prawę doktor ską;
Rada Wydziału Elektroniki Politechniki War -
szaw skiej nadała mu stopień doktora nauk
tech  nicznych, uznając jedno cze śnie roz pra wę
doktorską za wyróżniającą się.

Od 1974 roku pracuje w Po li tec hnice War -
szawskiej, w Instytucie Auto ma tyki i Infor ma ty -
ki Stosowanej (dawniej Instytut Automatyki).
W 1978 roku Rada Wy działu Elektroniki Po -
li techniki Warszawskiej nadała mu stopień
dok tora habilitowanego nauk technicznych
w za  kresie automatyki. W 1980 roku został
po wo łany na stanowisko docenta. W 1989 ro -
ku otrzymał tytuł nau ko wy profesora nad zwy -
czajnego nauk tech nicz nych i nominację na
stanowisko profesora. W 1994 roku został mia -
nowany na sta no wisko profesora zwyczaj ne go
w Politechnice Warszawskiej.

Zainteresowania badawcze Krzysztofa
Ma linowskiego dotyczą sterowania systemami
i podejmowania decyzji w warunkach nie pew -
ności oraz teorii i metod optymalizacji, zwła -
szcza metod hierarchicznych z de kom po zy cją
i koordynacją zadań cząst ko wych. Za sto so -
wa nia obejmują sterowanie i za rządzanie zło -
 żo nymi obiektami i systemami technicznymi

i środowiskowymi oraz wspomaganie de cy zji
dotyczących ustalania wielkości cen i innych
czynników w działaniach marketingowych.
Ba dania dotyczące metod optymalizacji hie -
rar chicznej do pro wa dzi ły do uzyskania wy ni -
ków przedstawio nych w rozprawie doktor skiej
i wielu publi ka cjach. Kolejne badania zwią za -
ne są z hie rar chicznymi strukturami sterowa-
nia dla obie któw statycznych i dynamicz nych,
wy ko rzystującymi koordynację iteracyjną i pe -
 rio dyczną. Badania te wpisują się w szerszy
wątek stale prowadzonych prac poświęco nych
strukturom i mechanizmom sterowania i za rzą -
dzania z powtarzaną optymalizacją decyzji —
w warunkach niepewności opisywanej przez
różne modele. Wyniki tych prac, przedsta wio -
ne w części w rozprawie habilitacyjnej, a nas -
tępnie w innych publikacjach, wykorzystane
zostały do budowy struktur sterowania dla sys -
temów zbiorników retencyjnych, zwłaszcza
w warunkach prze prowadzania fali po wo dzio -
wej. Pod kierun kiem Krzysztofa Mali now skie -
go powstały pa kiety programów do kompute -
ro wej analizy złożonych układów sterowania,
w tym spe cja lizowane programy do wspo ma -
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szawskiej oraz w Uni versity of Minnesota, ja ko
visiting associate professor, w roku akade mic -
kim 1979/1980. W latach 1991–1994 był ko -
or dynatorem ze stro ny Politechniki War -
szaw skiej projektu w Pro gramie TEMPUS, zaś
w latach 1994–1997 kierował jednym z sied-
miu obszarów tematycznych w dużym pro -
jek cie międzynarodowym w Programie TEM-
PUS II. Od 1991 roku jest członkiem Zespołu
Nauk Tech nicznych Komisji Ekspertów Mi nis -
terstwa Edu kacji Narodowej. Jest współauto -
rem kilku artykułów i referatów poświęco nych
kształ ce niu inżynierów i organizacji studiów.

W latach 1980–1984 pełnił funkcje za s -
tęp cy dyrektora Instytutu ds. nauczania, a nas -
tęp nie zastępcy dyrektora ds. nauki. W latach
1984–1996 był dyrektorem Instytutu Auto ma -
 tyki i Informatyki Stosowanej (IAiIS). Jed no -
cześnie, począwszy od 1990 roku do 2005
roku kierował Zespołem Sterowania Opera -
cyj  nego i Optymalizacji Złożonych Pro ce sów,
a od utworzenia Zakładu Sterowania Sys te -
mów Instytutu Automatyki i Informatyki Sto -
so wanej w 1996 roku jest kierownikiem tego
za kładu. W kadencjach 1993–1996 oraz
1999–2001 był członkiem Senatu Poli tech ni -
ki Warszawskiej oraz przewodniczącym Se -
nac kiej Komisji ds. Kadr. W latach 1996–1999
był dziekanem Wy działu Elektroniki i Tech nik
Infor ma cyj nych oraz przewodniczącym Se -
nac kiej Ko mi sji ds. Nauki. Od 2001 roku pra -
cu je na sta no wisku profesora w Naukowej
i Aka   de mic kiej Sieci Komputerowej (NASK),
gdzie w latach 2000 –2009 kierował pionem
naukowym tej jednostki, a w okresie lipiec–
– listopad 2009 roku pełnił funkcję kierowni-
ka NASK.

Jest członkiem korespondentem Polskiej
Akademii Nauk (od 1998 roku) i członkiem
zwy   czajnym Towarzystwa Naukowego War -
szaw skiego. Od 2007 roku jest przewodni czą   -
cym Komitetu Automatyki i Robotyki Pol skiej
Akademii Nauk, przewodniczącym Rady Nau -
kowej Przemysłowego Instytutu Auto ma tyki
i Pomiarów (PIAP), członkiem IFAC Tech nical
Committee on Optimization, członkiem Ra dy
Naukowej Instytutu Badań Sys te mo wych Pol -
skiej Akademii Nauk. W latach 1998–2001 był
członkiem Rady Informatyki przy Prezesie Rady
Ministrów. W latach 2000 –2010 był człon -
kiem kilku zespołów specjalis tycznych w Mi -
nis terstwie Nauki i Szkol nic twa Wyż szego.

Krzysztof Malinowski jest odzna czony Zło -
tym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawa ler -
skim Orderu Odrodzenia Polski.

Jest żonaty, ma troje dzieci, syna i dwie
córki, a także wnuczkę i wnuczka. Interesuje
się historią.

gania de cy zji operatorskich w systemach zbior -
 ni kowych. Ważny obszar badań dotyczy sto -
so wania obliczeń równoległych w symulacji
i optymalizacji procesów i systemów. Roz pro -
 szone i hierarchiczne mechanizmy de cyzyj ne
oraz narzędzia do komputerowej ana li zy sy -
mu lacyjnej układów sterowania i zarządzania
odgrywają ważną rolę w obecnie prowadzo -
nych pracach badawczych dotyczących ste ro -
wania ruchem i bieżącą wy ceną usług w sie -
ciach komputerowych.

Krzysztof Malinowski jest autorem lub
współ  autorem kilku monografii, w tym książki
Control and Coordination in Hierarchical Sys -
tems (J. Wiley & Sons, 1980), ponad stu pięć -
dzie sięciu artykułów i opublikowanych re fe ra -
tów na konferencje, w tym ponad pięć dzie się -
ciu artykułów w zagranicznych czasopismach
i monografiach zbiorowych. Jest auto rem licz -
nych opracowań badawczych; w latach 1986–
–1990 był koordynatorem gru py tematycznej
w CPBP 03.09, od 1991 roku kierował trzema
dużymi projektami badawczymi Komitetu Ba -
dań Naukowych, był głów nym wykonawcą
kil ku innych projektów badawczych. W latach
1994–1999 był kie rownikiem uczelnianego
prio rytetowego Programu Automatyki, Tech -
nik Informa cyj nych i Automatyzacji (PATIA),
w któ rym uczest niczyły zespoły wywodzące
się z sześciu wydziałów Politechniki War szaw -
skiej. W la tach 2000 –2003 kierował, ze stro ny
polskiej, pracami prowadzonymi w projekcie
QoSIPS w 5. Programie Ramowym Unii Euro -
pejskiej; projekt ten poświęcony był m.in. opra -
cowaniu metod służących do prawidłowej wy -
ceny zróżnicowanych usług w sieci Internet.
Za prace badawcze otrzymał szereg nagród,
w tym jedną indywidualną i trzy zespołowe
na gro dy Ministra oraz nagrodę brytyjskiego
IEE im. F.C. Williamsa w 1994 roku.

Krzysztof Malinowski był promotorem
w 20 ukończonych przewodach doktorskich,
cztery z promowanych przez niego osób uzy s -
kały następnie stopień doktora habilito wa -
ne go. Był także recenzentem w 25 przewo -
dach doktorskich i w 18 przewodach ha bi li -
ta cyj nych, opiniował liczne wnioski o ty tuł
pro  feso ra oraz kilka krajowych i za gra nicz -
nych wnios ków awansowych na sta no wi ska
profesorskie.

Przez wiele lat prowadził wykłady z „Pod -
 staw automatyki” oraz do przedmiotów „Tech -
 nika systemów automatyzacji” i „Pod staw ste -
rowania systemami”. Obecnie wykłada „Pod -
sta wy automatyki” oraz „Metody syn tezy reguł
decyzyjnych”. Był kierowni kiem ponad czter -
dziestu prac magisterskich. Prowadził wy kła dy
na studiach doktoran ckich w Politechnice War -
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