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PIOTR BO BIÑ SKI
Piotr Bo biñ ski uro dzi³ siê 8 ma ja 1973 ro ku
w War sza wie, gdzie ukoñ czy³ szko ³ê pod sta -
wo w¹ (1988) i Tech ni kum Elek tro nicz no-Me -
cha nicz ne (1993). W la tach 1993–1998 stu -
dio wa³ na Wy dzia le Elek tro ni ki (póŸniej
Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych) Po li -
tech ni ki War szaw skiej, uzy sku j¹c dy plom
ma gi stra in ¿y nie ra elek tro ni ka (1998, dy plom
z wy ró¿ nie niem). W la tach 1998–2004 by³
ucze st ni kiem stu diów dok to ranc kich na Wy -
dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych,
po których ukoñ cze niu uzy ska³ sto pieñ dok -
to ra na uk tech nicz nych w dzie dzi nie in for -
ma ty ka (2004), za roz pra wê Me to dy opty ma -
li za cyj ne w ko de rach se kwen cji wi deo. Pod -
czas stu diów by³ sty pen dy st¹ Fun da cji Wspie -
ra nia Roz wo ju Ra dio ko mu ni ka cji i Tech nik
Mul ti me dial nych oraz zdo by³ I na gro dê w kon -
kur sie na naj lep sz¹ pre zen ta cjê przed sta wio n¹
przez m³o dych ucze st ni ków kon fe ren cji STM
2000 w £o dzi.

Pra cê za wo do w¹ pod j¹³ w 2000 ro ku, pra -
cu j¹c ja ko pro gra mi sta-ana li tyk w Alt kom Aka -
de mia S.A. (2000–2002) oraz w Ime tria S.A.
(2003–2005). Rów no le gle rozpocz¹³ pra cê
ja ko na u czy ciel aka de mic ki w In sty tu cie Ra -
dio e lek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej na
sta no wi sku asy sten ta (2003), a na stêp nie ad -
iunk ta (2004). Obe cnie jest ad iunk tem w Za -
k³a dzie Elek tro a ku sty ki w In sty tu cie Ra dio e -
lek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej, a tak ¿e
ad iunk tem w Wy ¿szej Szko le Przed siê bior -
czo œci i Na uk Spo ³ecz nych w Otwoc ku (od
2007 ro ku). Pod czas stu diów dok to ranc kich
za in te re so wa nia ba daw cze Pio tra Bo biñ ski go
kon cen tro wa ³y siê na za ga dnie niach roz pro -
szo nych sy ste mów po mia ro wo-ste ru j¹ cych

oraz sy ste mów mul ti me dial nych, ze szcze gól -
nym uwzglê dnie niem kom pre sji se kwen cji wi -
deo. Po przej œciu do Za k³a du Elek tro a ku sty ki
w 2004 ro ku zmie ni³ za in te re so wa nia na u ko -
we i obe cnie zaj mu je siê g³ów nie me to da mi
i tech ni ka mi cy fro we go prze twa rza nia sy gna -
³ów fo nicz nych. W pra cach tych sze ro ko wy -
ko rzy stu je szyb kie pro ce so ry sy gna ³o we de dy -
ko wa ne do za sto so wañ fo nicz nych.

Piotr Bo biñ ski jest au to rem lub wspó³ au -
to rem oko ³o 30 pu bli ka cji na u ko wych, w tym
3 w cza so pi smach z li sty fi la del fij skiej. 

Piotr Bo biñ ski opra co wa³ i pro wa dzi ory gi -
nal ne wy k³a dy, ta kie jak: „Pro ce so ry sy gna ³o we
w tech ni ce au dio” (od 2004 roku — wy k³ad
i pro jek ty), „Opro gra mo wa nie sy ste mów po -
mia ro wych” (od 2004 roku— frag ment wy -
k³a du i pro jek ty), „Akwi zy cja i prze twa rza nie
da nych po mia ro wych z wy ko rzy sta niem La b
VIEW” (od 2010 — frag ment wy k³a du i la bo -
ra to rium). W 2009 ro ku prze j¹³ pro wa dze nie
wy k³a du „Pod sta wy elek tro a ku sty ki”, który
w 2010 ro ku prze kszta³ ci³ w wy k³ad „Pod sta -
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wy tech ni ki dŸwiê ko wej”, do sto so wu j¹c go do
no wej ofer ty pro gra mo wej. Do dat ko wo pro -
wa dzi pro jek ty i la bo ra to ria z ta kich przed -
mio tów, jak: „Pod sta wy elek tro a ku sty ki”, „Pro -
 gra mo wa nie struk tu ral ne”, „Jê zy ki pro gra mo -
wa nia”, „Sy ste my po mia ro we”, „Gra fi ka kom -
pu te ro wa”. Pro wa dzi pra cow nie pro ble mo we
i dy plo mo we, za rów no in ¿y nier skie, jak i ma -
gi ster skie. 

Piotr Bo biñ ski jest ¿o na ty, ma dwóch sy -
nów. W³a da czyn nie jê zy kiem an giel skim.
In te re su je siê li te ra tu r¹ be le try stycz n¹ i mu -
zy k¹, zw³a szcza z ga tun ku he a vy-me tal. Lu bi
spa ce ry, zw³a szcza nad pol skim mo rzem.




