
PIOTR GAW KOW SKI
Piotr Gaw kow ski uro dzi³ siê 19 li sto pa da 1974
ro ku. W 1993 ro ku ukoñ czy³ Li ceum w Za m -
bro  wie i roz po cz¹³ stu dia na Wy dzia le Elek -
tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej. Po ukoñ cze -
 niu stu diów, w 1998 ro ku, w spe cjal no œci Bu -
do wa i Opro gra mo wa nie Ma szyn Cy fro wych
zo sta³ przy jê ty na stu dia dok to ranc kie. W ro ku
2005 obro ni³ z wy ró¿ nie niem dok to rat. W la -
tach 2003–2005 pra co wa³ na sta no wi sku asy -
s ten ta w In sty tu cie In for ma ty ki Po li tech ni ki
War szaw skiej w Za k³a dzie Opro gra mo wa nia
i Ar chi tek tu ry Kom pu te rów, a od 2005 ro ku na
sta no wi sku ad iunk ta. 

Od po cz¹t ku swej dzia ³al no œci Piotr Gaw -
 kow ski zaj mu je siê pro ble ma ty k¹ wia ry god no -
œci sy ste mów cy fro wych. Ini cja ty wy ba daw cze
i pra ce Pio tra Gaw kow skie go do ty cz¹ przede
wszy st kim ba dañ nad pro gra mo wy mi me cha -
ni zma mi i al go ryt ma mi de tek cji i to le ro wa nia
b³ê dów oraz tech ni ka mi eks pe ry men tal nej ana -
li zy wia ry god no œci i ich wy ko rzy sta niem w in -
¿y nie rii opro gra mo wa nia do ce lów we ry fi ka cji
i po pra wy wia ry god no œci sy ste mów kom pu -
te ro wych. W efek cie prac po wsta ³o wie le na -
rzê dzi (m.in. tak zwa nych sy mu la to rów b³ê -
dów oraz sy ste mów wspo ma ga nia ana li zy).
Dziê ki ich wy ko rzy sta niu opra co wa no wie le
al go ryt mów pro gra mo wej de tek cji i to le ro wa -
nia b³ê dów.

Piotr Gaw kow ski bra³ udzia³ w gran tach
i pro jek tach fi nan so wa nych ze œrod ków bu d -

¿e to wych oraz kie ro wa³ dwo ma gran ta mi
dzie  kañ ski mi. Za an ga ¿o wa ny by³ tak ¿e w pro -
jek ty ma j¹ ce na ce lu prak tycz ne wdro ¿e nie
wy ni ków pro wa dzo nych prac ba daw czo-roz -
wo jo wych. W la tach 2010–2011 re a li zo wa³
pro jek ty dla fir my SAM SUNG oraz Plum. Piotr
Gaw kow ski jest au to rem lub wspó³ au to rem
po nad 60 pu bli ka cji na u ko wych.

¯o na ty, ma dwie cór ki. Ab sol went szko ³y
mu zycz nej I stop nia w kla sie gi ta ry. Oprócz
gi ta ro wej mu zy ki kla sycz nej je go mu zycz ne
gus ta kr¹ ¿¹ wo kó³ wszel kiej mu zy ki gi ta ro wej.
Przez po nad dzie siêæ lat od ukoñ cze nia szko -
³y pod sta wo wej by³ cz³on kiem ze spo ³u mu -
zycz ne go (gi ta ra elek trycz na). Z za mi ³o wa nia
fi zyk i elek tro nik, lu bi¹ cy sa mo dziel nie na pra -
wiaæ sa mo cho dy i mo to cy kle.
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