
KRZYSZTOF ZAREMBA
Krzysztof Zaremba urodził się 7 stycznia 1958
ro ku w Radomiu, gdzie ukończył szkołę pod sta   -
wową (1972), zajmując I miejsca w woje wódz -
kich olimpiadach: matematycznej i fi zycz nej
oraz II miejsce w zawodach matema tycz nych
w Magdeburgu. W Radomiu ukończył także
VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kocha -
now skiego (1976). W 1976 roku został przy ję -
ty bez egzaminu, jako laureat Olimpiady Fi -
zycz nej, na Wydział Elek troniki Politechniki
Warszawskiej. Studia ukoń czył w 1981 roku,
z wyróżnieniem oraz Nagrodą Specjalną Sek -
retarza Polskiej Aka demii Nauk, po czym zo stał
zatrudniony jako asystent w Instytucie Ra dio -
elektroniki, w Za kładzie Elektroniki Jądrowej
(obecnie: Ją dro wej i Medycznej), w zespole
pro fesora Zdzi sława Pawłowskiego. Stopień
dok tora nauk technicznych w dziedzinie elek -
troniki uzyskał w 1990 roku na Wydziale Elek -
troniki za rozprawę Detektor elektronów kon -
wersji z po dwójnym obszarem wyładowań do
spek  trometrii efektu Mössbauera, a stopień dok -
tora habilitowanego — na tymże Wydziale,
w 2003 roku, za monografię Wybrane ra dia -
cyj  ne metody badania składu tkanek i płynów
ustrojowych. Jest zatrudniony w Instytucie Ra -
 dioelektroniki Politechniki Warszawskiej, od
2003 roku — na stanowisku profesora nad zwy -
czajnego.

W latach 1989–1990 przebywał na rocz-
nym stypendium Instytutu Maxa Plancka w Hei   -
delbergu w ośrodku CERN (Genewa). Efek tem
kontynuowanej współpracy z CERN było kil ka
kilkumiesięcznych i kilkanaście krót szych po -
bytów w tym ośrodku — ich łączny czas prze -
kracza 3 lata. 

Zainteresowania badawcze Krzysztofa Za -
remby dotyczyły początkowo elektroniki ją -
dro wej, głównie konstrukcji detektorów pro -
mie  nio wania i systemów pomiarowych sto so -
wanych w badaniach radiacyjnych. Jednym
z osiąg nięć tego okresu jest wdrożenie w Zjed -
noczonych Za kładach Urządzeń Jądrowych
POLON (wraz z Januszem Marcem) wieloka -
na łowego analizatora amplitudy TRISTAN,
ofe rowanego także na rynku zagranicznym.
Brał też udział w wielu innych pracach o cha -
 rak te rze konstrukcyjno-wdrożeniowym, m.in.
w opra  cowaniu komputerowego systemu po -
mia rowego do badania właściwości detekto-
rów dla Instytutu Badań Jądrowych, detektorów
dla spektromet rii mössbauerowskiej, czy sys te -
mu akwizycji danych do spektrometru elek tro -
nów Augera.

W 1989 roku został członkiem CERN, od
1996 roku — ze statusem Team Leader. Rocz -
 ne stypendium zaowocowało trwałą współ pra -
 cą, w którą włączył się jego zespół. Brał udział
w budowie i realizacji eksperymentów SMC
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i COMPASS, zajmując się zarówno konstruk-
cją detektorów (komory słomkowe, detektory
po  zycyjne oparte na światłowodach scyn ty la -
 cyj nych) i układów elektronicznych, jak i two -
 rze niem narzędzi analizy da nych eks pe ry -
men  tal nych. Współpraca ta za owocowała kil -
ku dzie sięcioma publikacjami, w tym ponad
czterdziestoma artykułami w cza sopismach
z „li sty filadelfijskiej”. W latach 2004–2008
współpracował też, wraz z ze spo łem, z eks pe -
rymentem CBM (Compressed Baryonic Mat -
ter ) w Gesselschaft fur Schwe rio nenforschung
GmbH Darmstadt, a w 2007 roku włączył się
w realizację nowego eksperymentu fizyki neut -
 rin T2K (KEK — Tokaj, Japonia). Udział w eks -
perymentach realizo wa ny był i jest w ramach
7 kierowanych przez niego projektów mię dzy -
narodowych.

Drugim polem działalności badawczej
Krzy  sz tofa Zaremby jest inżynieria biome dycz -
na. Początkowo główny nurt badań związany
był z medycznymi zastosowaniami rentge now -
skiej analizy fluorescencyjnej, a także z two rze -
niem aparatury i metodyki badań stopnia mi ne -
ralizacji tkanki kostnej. Ich wy niki zostały pod -
sumowane w jego monografii habilitacyjnej.
Z czasem tematyka badań ewo  luowała w kie -
runku tomografii optycznej — dyfuzyjnej,
gdzie głównym celem było opracowanie apa -
ratury do badań czynnościo wych mózgu oraz
koherencyjnej — tu prace prowadzone są we
współpracy z komercyjną firmą, a celem było
wdrożenie nowych technik oceny stanu siat -
ków ki i opracowanie precy zyj nej metody po -
mia ru ciśnienia wewnątrzgałkowego za po mo -
cą kombinacji tomografii koherencyjnej i to -
no metrii aplanacyjnej. Odrębny, obiecujący
nurt badań stanowi analiza danych w genomie
i proteomice. 

Krzysztof Zaremba jest autorem lub współ -
 autorem ponad 130 publikacji naukowych,
w tym 46 artykułów czasopismach mię dzy -
na ro dowych z tzw. „listy filadelfijskiej” i 31
w czasopismach krajowych, a tak że 13 ra por -
tów technicznych opublikowanych w ośrod -
kach zagranicznych. Jest też autorem kilku na -
stu ekspertyz, m.in. dla: Centrum On ko logii
w Krakowie, Komitetu Fizyki Me dycz nej i Dia -
g nostyki Obrazowej Polskiej Aka de mii Nauk,
General Electric Medical Systems, Siemens Po -
land, Wrocławskiego Parku Tech no lo gicz ne -
go. Kierował 15 projektami ba daw czymi i brał
udział w 13 innych. Był promotorem w 3 za -
koń czonych przewodach doktorskich. Za osiąg -
nięcia badawcze i techniczne był nagradza-
ny przez Rektora Poli tech niki Warszawskiej
(1982, 2004, 2007) i Mi nistra Edukacji Na ro -
do wej (1988). Pełni funk cję Prezesa Od dzia łu

Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Fi zy ki
Medycznej (od 2002 roku) oraz członka Za -
rzą  du i Skarbnika PTFM (od 2005 roku). Jest
też członkiem Komitetu Re dak cyjnego cza so -
 pisma „Polish Journal of Me dical Physics and
Engineering” (od 2007 roku).

Krzysztof Zaremba bierze aktywny udział
w działalności organizacyjnej. Od 2004 roku
jest kierownikiem Zakładu Elektroniki Ją dro wej
i Medycznej oraz Pracowni Detekcji i Spek tro -
metrii. Spośród innych funkcji warto wymienić
członkostwo w Dziekańskiej Ko mi sji ds. Roz -
woju Wydziału (2003–2005) i Ko misji Rady
Wy działu ds. Rozwoju Wydziału (2005–2008),
funkcję zastępcy dyrektora ds. nauki Ins ty tu tu
Radioelektroniki, a także kierownictwo Dzie -
kań skiej Komisji ds. Finan so wych (od 2002)
i członkostwo w Senackiej Ko misji Mienia i Fi -
nansów (od 2005 roku). Jest Pełnomocnikiem
Dziekana ds. Rozwoju Wydziału (od 2008 ro -
ku). Reprezentuje też Uczelnię w Radzie Pol -
skie go Wschodniego Klastra Medycznego (od
2008 roku). Jest człon kiem Komisji Inżynierii
Biomedycznej Ko mi tetu Fizyki Medycznej, Ra -
diobiologii i Dia g nostyki Obrazowej Polskiej
Aka demii Nauk (od 2007 roku) i wiceprze wod -
niczącym Za rządu Naukowego Centrum Ob -
ra zowania Czyn nościowego (od 2006 roku).
W 2010 roku brał udział w pracach ministe rial -
nej Ko misji ds. Kosztochłonności Kształcenia.

W ramach pracy dydaktycznej w począt ko -
wym okresie przygotowywał i prowadził za ję -
cia w ramach kilkunastu laboratoriów specja -
listycznych. Opracował i prowadzi wy kłady:
„Sztuczne sieci neuronowe w me dy cynie”,
„Sie ci neuronowe w zastosowaniach biome -
dycz nych”, „Radiologia z nukleoniką”, część
wy kładu „Aparatura medyczna” dla War szaw -
skiego Uniwersytetu Me dycz ne go oraz „Wy -
bra ne techniki obrazowania me dycz nego” dla
doktorantów Politechniki War szawskiej. Do
koń ca 2010 roku wypromował 38 magistrów
inżynierów i 22 inży nie rów. W obszarze dy -
dak tyki pełnił lub peł ni m.in. funkcje: członka
Komisji Kształcenia (1999–2002) i Wy dzia -
ło wej Komisji Akredy tacji Przedmiotów (od
2006 roku), kierownika specjalności Inży nie ria
Bio medyczna i Elek tronika oraz Informatyka
w Me dycynie (od 2006 roku), a także Peł no -
moc nika Dziekana ds. Kie runku Studiów In ży -
nieria Biomedyczna (od 2008 roku). W 2010
roku został przez studen tów nagrodzony „Zło -
tą Kredą” jako najleps zy wykładowca na Wy -
dziale.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci i wnuka. Wła -
 da czynie językami angielskim i rosyjskim.
Upra wia czynnie siatkówkę, narciarstwo i tu -
rys tykę rowerową. Interesuje się literaturą, mu -
 zyką i kinematografią.
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