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JERZY SZABATIN
Jerzy Szabatin urodził się 29 maja 1942 roku
w Kowlu. Po ukończeniu szkoły podstawowej
w Warszawie (1955) i uzyskaniu świadectwa
doj rzałości w warszawskim IV Li ce um Ogól -
no kształcącym im. Adama Mic kie wicza (1959)
podjął studia na Wydziale Łącz ności Poli tech -
niki Warszawskiej, które ukończył z wy róż nie -
niem w 1965 roku, uzyskując dyplom magistra
inżyniera elektronika w dziedzinie maszyn ma -
tematycznych. W latach 1965–1967 studio-
wał na Wydziale Matematyki Uniwersytetu
War szaw skiego. Pracę zawodową rozpoczął
w 1965 roku jako asystent w Katedrze Elek tro -
 techniki Teoretycznej Wydziału Łączności,
któ ra — wraz ze zmianą nazwy Wydziału na
Wy dział Elektroniki — została przekształcona
w Zakład Teorii Obwodów Instytutu Podstaw
Elektroniki. Od 2000 roku jest zatrudniony na
stanowisku profesora nadzwyczajnego w Za -
kła dzie Teorii Obwodów i Sygnałów Ins ty tu tu
Systemów Elektronicznych. W 1972 roku uzys -
kał stopień doktora nauk technicznych na pod -
stawie rozprawy Macierzowe metody mini ma -
lizacji liczby stanów maszyn sekwencyjnych,
a w 1999 roku — stopień naukowy doktora ha -
bilitowanego na podstawie rozprawy Od por ne
i silnie zgodne metody i algorytmy identyfi ka -
cji sygnałów.

W 2009 roku otrzymał tytuł profesora nauk
technicznych.

W 1964 roku Jerzy Szabatin odbył praktykę
dyplomową w zakładach Hornyphon, bę dą -
cych wiedeńską filią zakładów Philipsa. W la -
tach 1982–1983 odbył długoterminowy staż
na ukowy w Institut für Statistik und Wirt schaft s -
mathematik, Technische Hochschule w Akwiz -
granie, a w 1990 roku — staż krótkoterminowy

w Institut für Netzwerk- und Sig naltheorie,
Technische Hochschule Darmstadt.

W działalności naukowo-badawczej Je rze -
 go Szabatina można wyróżnić dwa okresy. Po -
czątkowe jego zainteresowania naukowe kon -
centrowały się wokół teorii niezawodności
układów logicznych, teorii informacji, teorii ob -
wodów, a przede wszystkim teorii automatów
i lingwistyki matematycznej z ukierunkowa-
niem na teorię automatów stochastycznych.
W ramach problematyki niezawodnościowej
brał m.in. udział w pracach nad analizą i opty -
 malizacją niezawodnościową przestrzennych
koncentratorów abonenckich K 60/8 i K 512/64
pierwszych krajowych cyfrowych central te le -
fonicznych systemu E 10 oraz analizą nieza -
wod ności bloków systemu CAMAC. Pro wa dził
także badania dotyczące symulacji ruchu abo -
nenckiego i uszkodzeń w urządzeniach tele ko -
munikacyjnych. W latach 1966–1982 zain te -
resowania naukowe Jerzego Szabatina skupia-
ły się przede wszystkim na teorii automatów
i lingwistyce matematycznej. Był współini cja -
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torem i współorganizatorem se mi narium Teo ria
automatów i lingwistyka matematyczna, funk -
cjonującego w latach 1966–1971 pod auspi -
cja mi Instytutu Mate ma tyki Polskiej Aka de mii
Nauk, Katedry Bu do wy Maszyn Mate ma tycz -
nych Politechniki Warszawskiej oraz Cen trum
Obliczeniowego Polskiej Akademii Nauk. Jego
prace z tego okresu dotyczą głównie zagad nie -
nia minimalizacji liczby stanów automatów
sto chastycznych, zastosowania automatów sto -
chastycznych do analizy niezawodnościowej
sie ci logicznych oraz teorii tzw. wyrażeń re gu -
larnych opisujących języki formalne genero wa -
ne przez automaty skończone. Od 1983 roku
zmieniał stopniowo swój profil badawczy, co -
raz ściślej wiążąc go z szeroko pojętą dzie dzi -
ną teorii sygnałów. W latach osiemdziesią tych,
w ramach współpracy z Przemysłowym Ins ty -
tutem Telekomunikacji i Zakładami RAWAR,
prowadził m.in. badania nad filtracją pode tek -
cyjną sygnałów radiolokacyjnych oraz zasto so -
waniem filtrów predykcyjnych i interpolacyj-
nych do tłumienia ech stałych w systemach
ra diolokacyjnych. Ostatnie 15 lat jego działal-
ności naukowej obejmuje badania nad meto -
da mi i algorytmami cyfrowego przetwarzania
syg nałów, w tym m.in. nad jednoczesną esty -
ma cją i detekcją sygnałów, metodami adap -
ta cyjnymi w przetwarzaniu sygnałów oraz
od por nymi metodami wnioskowania sta tys -
tycz  ne go w zastosowaniu do przetwarzania
sygnałów niegaussowskich. Na dorobek pub li -
kacyjny Jerzego Szabatina składa się 95 prac
publiko wa nych m.in. w: „IEEE Transactions on
In stru mentation and Measurement”, „Biu lety nie
Polskiej Akademii Nauk”, „Wissen schaft li che
Hef te TH Aachen”, czasopismach Ro syj skiej
Aka demii Nauk „Avtomatika i Tele me cha ni -
ka” oraz „Radiotiechnika i elektronika”, a także
w materiałach wiodących konferencji zagra -
nicz nych. Jest autorem dwóch mo nografii —
Za rys abstrakcyjnej teorii automatów skoń -
czo nych (1972) i Podstawy teorii sygnałów
(5 wy dań). Jest także współautorem 3 paten-
tów. W latach 1990–1994 był współinicjato-
rem i organizatorem współpracy mię dzy Insty -
tutem Systemów Elektronicznych a Ins ty tutem
Problemów Sterowania Rosyjskiej Akademii
Na uk. W latach 1993–1998, w ramach umo wy
o wzajemnej współpracy w dziedzinie nau ko -
wo-badawczej między Politechniką War szaw -
ską a Moskiewskim Instytutem Lotniczym,
pro wadził wspólne badania z Katedrą Radio -
elek troniki Aparatów Latających oraz Katedrą
Orientacji i Na wi ga cji MIL. W latach 1993–

–2004 kierował czterema obszernymi grantami
Komitetu Badań Naukowych. Za osiągnięcia
na ukowo-ba dawcze otrzymał nagrody Mi nis -
tra Nauki, Szkol nictwa Wyższego i Techniki
(1973, 1983), Ministra Edukacji Narodowej
(2000) i pięciokrotnie Rektora Politechniki
War  szaw skiej.

W ramach obowiązków dydaktycznych Je -
rzy Szabatin prowadził wykłady z przedmio-
tów: „Teoria obwodów”, „Teoria informacji”,
„Teoria sygnałów i informacji”, „Teoria syg na -
łów i modulacji”, „Optymalne przetwarzanie
syg nałów” oraz „Adaptacyjne przetwarzanie
syg nałów”. W latach 1973–1976 prowadził
wy kłady z „Teorii automatów” dla studentów
Wy działu Matematyki i Mecha ni ki Teo re tycz -
nej Uniwersytetu Warszaw skie go. Jest współ au -
torem trzytomowego pod ręcz nika akademic -
kie go Podstawy teorii ob wo dów (7 wydań),
autorem podręcznika Prze twarzanie sygnałów
(przeznaczonego dla studentów studiów in -
ter netowych na od ległość) oraz autorem lub
współ autorem licznych skryptów i pomocy dy -
daktycznych. Za działalność dydaktyczną był
nagradzany przez Ministra Nauki, Szkol nic twa
Wyższego i Techniki (1976), Ministra Edu ka cji
Naro do wej (1996) i sześciokrotnie przez Rek to -
ra Po li techniki Warszawskiej. Był także 6-krot -
nie nagradzany przez studentów w konkursach
o „Złotą Kredę”.

W latach 1977–1981 Jerzy Szabatin był
przed stawicielem młodszych pracowników na -
uki w Senacie Politechniki Warszawskiej. Był
członkiem Senackich Komisji: ds. Struk tu ry
i Or ganizacji Uczelni oraz ds. Rozwoju Kad ry.
Był także członkiem wielu Komisji Rady Wy -
dzia łu Elektroniki. Jest członkiem In sti tu te of
Elec tri cal and Elec tro nics En gi ne ers (IE EE) In for -
mation Theory Society, członkiem Sekcji Teo -
rii Obwodów, Układów i Syg nałów Komitetu
Elektroniki i Teleko mu ni ka cji Polskiej Aka de mii
Nauk oraz członkiem Polskiego Towarzystwa
In formatycznego. W latach 2000–2008 peł nił
funkcję kierownika Zakładu Teorii Ob wo dów
i Sygnałów Insty tutu Systemów Elek tro nicz -
nych, zaś od 2005 pełni funkcję dyrektora Ins -
tytutu Systemów Elektronicznych.

Jest żonaty, ma dwie córki. Włada biernie
i czynnie językiem niemieckim i rosyjskim;
bier  nie — angielskim. Jego zainteresowania po -
 zazawodowe to literatura (głównie historyczna
i biograficzna) oraz muzyka klasyczna. Upra -
wia czynnie tenis. Wolny czas spę dza przy pie -
lęgnacji ogrodu.
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