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Józef Wiesław Modelski urodził się 25 marca
1949 roku w Kawnicach. W 1967 roku ukoń -
czył Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza
Kościuszki w Koninie. Dyplom magistra inży -
nie ra elektronika uzyskał w 1973 roku na Wy -
 dziale Elektroniki Politechniki Warszaw skiej.
Rada Wydziału Elektroniki Politechniki War -
szaw skiej nadała mu też stopnie doktora nauk
technicznych (1978) i doktora habilito wa ne go
(1987). W 1994 roku otrzymał ty tuł profesora.
Od 1973 roku Józef W. Model ski jest zatrud -
nio ny w Instytucie Radioelek tro niki Poli tech ni -
ki Warszawskiej, od 2002 roku na stano wis ku
profesora zwyczajnego. W latach 1976–1977,
jako stypendysta Ful brigh ta w USA, pro wa dził
badania w laboratoriach mikrofalowych: Cor -
nell University, Uni versity of Texas at Austin
oraz Com mu nica tions Satellite Corporation
La boratories. W 1985 roku przebywał na pół -
 rocz nym stypendium Deutscher Akademischer
Aus tau schdienst (DAAD) w RFN. W latach
1986–1988 pracował w Technische Uni ver si -
tat Braunschweig (RFN) na stanowiskach senior
scientist oraz visiting professor. W 2005 roku
otrzymał trzyletnie subsydium profesorskie
Fun dacji Nauki Polskiej. Prowadził wykłady
za proszone i kursy w kilkunastu krajach euro -
pej skich, USA, Japonii, Indiach, Brazylii i na
Blis kim Wschodzie. Jest konsultantem pod -
mio  tów gospodarczych w Polsce, USA i Niem -
czech.

W Politechnice Warszawskiej, poza pra cą
dydaktyczną i naukową, pełnił szereg funk cji
akademickich, m.in. kierownika Zakładów
Te lewizji (1988–2000) i Ra dio ko munikacji
(2003–2008), a od 1996 roku jest dyrekto rem
Instytutu Radioelektroniki.

Zainteresowania naukowo-badawcze Józe -
fa W. Modelskiego koncentrują się wo kół tech -
niki mikrofalowej, radiokomunikacji i tele wi -
zji. Początkowo brał udział w opracowaniu
metod i aparatury do pomiaru parametrów mi -
krofalowych diod półprzewodnikowych, w la -
tach 1974–1988 zajmował się projekto wa niem

i realizacją mikrofalowych modulatorów i prze -
suwników fazy stosowanych w systemach tele -
komunikacyjnych. W trakcie pobytu w Tech ni -
sche Uni versitat Braunschweig uczestniczył
w ba daniach nad projektowaniem układów
mi  krofalowych w technologii falowodów zin -
tegrowanych INWATE. W latach 1983–1994
prowadził badania dotyczące opracowania
me  tod analizy rezonatorów dielektrycznych
i fer rytowych oraz zastosowań tych rezona-
torów w miernictwie parametrów materiałów
w paśmie mikrofalowym. W ostatnich latach
głów ne obszary jego zainteresowań to anteny
ferroelektryczne i rekonfigurowalne. Kie ro wał
kilkoma dużymi pracami badawczymi dla go -
 spodarki narodowej, m.in. opracowa niem kon -
cepcji i warunków wdrożenia systemu GSM-R
dla Polskich Kolei Państwowych. Był inicja to -
rem i współorganizatorem kilkunastu progra -
mów międzynarodowych. W jego zespole na -
u kowym w latach 2003–2009 zre ali zowano
5 programów europejskich, m.in. RESOLU-
TION Reconfigurable Systems for Mobile Local
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n technika mikrofalowa

n łączność satelitarna



Communication and Po sitio ning, CODMUCA
Core Subsystem for Delivery of Multi-Band
Data in CATV oraz SAFESPOT Co-operative
Sys tems for Road Safety „Smart Vehicles on
Smart Road”. Obec nie jest koordynatorem ze
strony Politechniki Warszawskiej projektu
PRO  TEUS Zin te gro wa ny Mobilny System
Wspo magający Dzia łania Antyterrorystyczne
i Antykryzysowe realizowanego w ramach
Pro gramu Ope ra cyj nego Innowacyjna Go s -
po dar ka.

Jest autorem lub współautorem ponad
300 publikacji naukowych, 9 patentów oraz
4 monografii, m.in. Mikrofalowe modulatory
i przesuwniki fazy z diodami półprzewodni ko -
wymi (WNT, 1984) i Rezonatory dielektrycz ne
i ich zastosowania (PWN, 1990). Do naj waż -
niej szych oryginalnych osiągnięć wdro żo nych
w praktyce należą: mikrofalowy scalony mo -
du lator fazy zastosowany w prze kaźniku sa te -
lity Intelsat VI (USA, 1978), konwerter sate li tar -
ny w technologii INWATE do odbioru progra -
mów TV z satelity KOPER NI KUS (wdrożony do
masowej produkcji, RFN, 1988), generator na -
pisów telewizyjnych PASTON za stosowany
w studiach TV w Polsce i na Litwie (1992) oraz
system do pomiaru pa ramet rów dielektryków
i ferrytów w paśmie mikrofalowym.

Józef W. Modelski był promotorem 19 prac
doktorskich oraz opiekunem ponad 100 prac
dyp lomowych. Prowadził wykłady z przed mio -
tów podstawowych „Teoria pola elektromag -
ne tycznego” i „Technika mikrofalowa”. Opra -
 cował kilka oryginalnych wykładów, m.in.:
„Współ czesne zastosowania mikrofal”, „Tele -
wi zja satelitarna”, „Telewizja przewo do wa”,
„Łączność satelitarna”. Jest współau to rem pod -
ręcznika Zbiór zadań z teorii pola elektro mag -
netycznego (WNT, 1990) oraz skryp tów: Po -
mia ry parametrów anten (Ofi cy na Wydaw ni cza
Politechniki Warszawskiej, 2003) i Podstawy
ra diokomunikacji — laboratorium (Oficyna
Wy dawnicza Politechniki Warszawskiej,
2004). W latach 1991–1997 był koordynato -
rem europejskich programów edukacyjnych
TEMPUS: JEP-2038 The Use of Computers in
Elec trical Engineering Edu ca tion oraz JEP-7403
Modern Technologies in Tele com mu ni ca tions
for New Polish Edu ca tio  nal Systems. W tym
cza sie był też współ twórcą kilku nowych labo -
ratoriów w Insty tu cie Radioelektroniki Poli -
tech niki Warszaw skiej, m.in.: „Telewizji sate li -
tar nej i przewo do wej”, „Techniki mikro pro -
ceso ro wej”, „Radio komu nikacji”, „Anten”. Był
inicjatorem powołania i współorganizatorem
nowej specjalności Radiokomunikacja i tech -
ni ki multimedialne oraz uruchomienia kur sów
specjalistycznych RADEM dla firm z rynku tele -
komunikacyjnego (ponad 5000 uczestników).

Od 2005 roku jest członkiem Senatu Poli -
tech niki Warszawskiej, a od 2008 roku prze -
wod niczącym Senackiej Komisji ds. Orga ni za -
cji Uczelni. Od 2006 roku jest prezesem Rady
Nadzorczej spółki AZS Politechnika War szaw -
ska. Jest założycielem i prezesem Fundacji
Wspie rania Rozwoju Radio ko mu nikacji i Tech -
nik Multimedialnych. W latach 1980–1985
był pełnomocnikiem Rektora Poli techniki War -
szaw skiej ds. studenckich prak  tyk za gra nicz -
nych, a w latach 2002–2005 przewodniczą-
cym Komisji Rektorskiej ds. Roz woju i Mo der -
nizacji Uczelni.

Józef W. Modelski jest jednym z nie licz nych
polskich naukowców posiadających stopień
fellow of the Institute of Elec trical and Elec tro -
nic Engineers (IEEE). Jest człon kiem kores pon -
dentem Polskiej Aka de mii Nauk, przewodni -
czącym Komitetu Elek troniki i Tele ko mu ni ka cji
Polskiej Akademii Nauk, członkiem prezydium
Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych
Polskiej Aka de mii Nauk, członkiem za gra nicz -
nym Ukra iń skiej Akademii Nauk; członkiem
rzeczywis tym Towarzystwa Naukowego War -
szaw skie go. Jest (lub był) przewodniczącym
lub człon kiem rad naukowych JBR-ów, ko mi -
te tów pro gramowych wielu konferencji za gra -
nicz  nych i krajowych, komitetów redakcyj nych
periodyków naukowych międzynarodowych
i krajowych.

Był prezydentem Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE) Microwave The ory
and Techniques Society (2008) oraz dyrekto rem
Regionu 8. IEEE (2009–2010) — pierwszym
Po lakiem na tak prestiżowych stanowiskach.
Był przewodniczącym Rady Telekomunika -
cji przy Urzędzie Regulacji Telekomunikacji
i Pocz  ty (2003–2005), członkiem Mię dzy re -
sor towego Zespołu Koordynującego ds. Prze -
st rzeni Kosmicznej przy Premierze RP (2001–
–2006), członkiem zarządu European Micro -
wa ve Association EuMA (1997–2007).

Józef W. Modelski został odznaczony
i wy  różniony m.in: Krzyżem Kawalerskim
Or de ru Odrodzenia Polski, Medalem Komisji
Edu  ka cji Narodowej, „IEEE Third Millenium
Me dal”, „IEEE Walter Cox Award”, Srebrnym
Me da lem Senatu RP, 10 nagrodami Ministra
Na uki i Szkolnictwa Wyższego/Ministra Edu -
ka cji Na rodowej, Nagrodą Sekretarza Nau ko -
wego Polskiej Akademii Nauk, dwukrotnie Od -
 zna czeniem „Zasłużony dla Łączności” oraz
Zło tym Medalem „Za Zasługi dla Obron no ści
Kraju”.

Jest żonaty, ma troje dzieci i dwie wnuczki.
Interesuje się operą klasyczną i historią śred -
nio wieczną; lubi jazdę na nartach, pracę
w ogrodzie, grę w tenisa oraz w brydża.
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