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KRZYSZTOF SACHA
Krzysztof Sacha urodził się w 1951 roku
w War szawie. W 1973 roku ukończył studia.
W 1976 roku obronił pracę doktorską na Wy -
dziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej,
a w 1996 roku uzyskał tam też tytuł doktora
ha bilitowanego w dziedzinie informatyki. Od
1976 roku jest pracownikiem Politechniki War -
szawskiej, zajmując początkowo stanowisko
adiunkta, a od 2000 roku profesora nad zwy -
czaj  nego w Instytucie Automatyki i Infor ma ty -
ki Stosowanej Poli tech niki Warszawskiej. Pracę
na Uczelni łączył ze współpracą z przemysłem,
pełniąc w latach 1987–1990 funkcje konsul tan -
ta ds. Inżynierii Oprogramowania w Przed się   -
bior stwie Automatyki Przemysłowej PNEFAL,
a w la tach 1999–2002 projektując oprogra -
mo wanie sterujące inteligentnych budynków
w fir mie Alerton Polska. W roku akademickim
1991/1992 prowadził badania w Uni ver sity of
Groningen (Holandia), których owocem była
mo nografia Real-Time Systems, wydana przez
World Scientific. Począwszy od 2002 roku pro -
wadził audyt procesów tworzenia wielkich sys -
temów informatycznych, budowanych w tym
czasie dla administracji publicznej kraju. W la -
tach 2005–2009 był Doradcą Prezesa ZUS ds.
Rozwoju Kom plek sowego Systemu Infor ma -
tycz nego Zakładu. Od 2003 roku jest również
profesorem i kierownikiem katedry Metod Pro -
gramowania i Sie ci Komputerowych Wyższej
Szkoły Eko no miczno-Informatycznej w War -
sza wie. Wy   niki swoich prac opublikował w mo -
nografii In żynieria oprogramowania, wydanej
przez Wy dawnictwo Naukowe PWN w pre sti -
 żo wej serii „Fundamenty informatyki” w 2010
roku.

Krzysztof Sacha jest autorem 21 książek
oraz 99 artykułów naukowych w dziedzinie
ana lizy, projektowania oraz wdrażania i oce ny
oprogramowania systemów informatycznych.
Z tej liczby 2 książki oraz 41 artykułów zo sta -
ło opublikowanych przez wydawnictwa mię -
dzy narodowe, takie jak Springer, World Scien -
tific, Kluwer itd. Czynnie uczestniczy w pracach
międzynarodowych organizacji zawodowych
International Congress for global Science and
Technology oraz Institute of Electrical and Elec -
tronics Engineers.

Był promotorem w czterech przewodach
dok torskich, był recenzentem kilkunastu roz-
praw doktorskich oraz uczestniczył w kilku
pro cesach nostryfikacji zagranicznych dyplo-
mów doktorskich i habilitacyjnych. Jest też zna -
 nym na rynku wydawniczym popularyzatorem
nauki i techniki. Opracowane przez nie go pod -
ręczniki dla szkół zawodowych przy niosły mu
medal honorowy „Za szczególne zasługi po ło -
żone w dziele rozwoju polskiej książki szkol-
nej”, nadany przed laty przez Wy dawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne. Na jego książkach po -
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S
pularyzujących technikę mi krokomputerową
wy kształciło się całe pokolenie młodzieży —
póź niejszych stu den tów i inżynierów infor ma -
tyków.

W listopadzie 2010 roku został wybrany na
dwuletnią kadencję członka Rady Naro do we -
 go Centrum Badań i Rozwoju, z reko men da cji
środowisk gospodarczych i finansowych.

Jest ¿o na ty i ma dwóch sy nów, którzy stu -
diu  j¹ in for ma ty kê.

Przed la ty tre no wa³ lek k¹ atle ty kê i ta niec
to  wa rzy ski. Obe cnie spê dza wol ny czas wê -
dru  j¹c po górach lub je¿ d¿¹c na na rtach.
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