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RY SZARD S£A WO MIR
JA CHO WICZ
Ry szard S³a wo mir Ja cho wicz uro dzi³ siê 13
mar ca 1945 ro ku w Wil nie. Szko ³ê pod sta wo -
w¹ i Li ceum Ogól no kszta³ c¹ ce nr 2 ukoñ czy³
(1963) w Olszty nie. Dy plom ma gi stra in ¿y nie -
ra ze spe cjal no œci¹ Apa ra tu ra Elek tro nicz na
uzy ska³ w 1969 ro ku na Wy dzia le Elek tro ni ki
Po li tech ni ki War szaw skiej. Pra cê dok tor sk¹ Po -
 miar prze ni kal no œci próbek die lek try ków o nie -
re gu lar nym kszta³ cie obro ni³ (z wy ró¿ nie niem)
przed Ra d¹ Wy dzia ³u Elek tro ni ki Po li tech ni ki
War szaw skiej w 1973 ro ku.

Od 1973 ro ku jest za tru dnio ny na Wy -
dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej.
W 1974 ro ku zo sta je kie row ni kiem 15-oso bo -
we go Ze spo ³u Na u ko we go Apa ra tu ry i Mier -
nic twa Wiel ko œci Nie e lek trycz nych (naj wiêk -
sze go podów czas w In sty tu cie). W 1975 ro ku
otrzy ma³ ze spo ³o w¹ na gro dê Mi ni stra Na u ki
Szkol nic twa Wy ¿sze go i Tech ni ki, a rok póŸ -
niej na gro dê ze spo ³o w¹ Se kre ta rza Na u ko we -
go IV Wy dzia ³u Pol skiej Aka de mii Na uk.

W 1977 ro ku wy je cha³ na 10-mie siêcz ny
sta¿ na u ko wy do Na tio nal Bu re au of Stan dards
(Ga i thers burg, USA), gdzie pro wa dzi ba da nia
nad opra co wa nym przez sie bie je szcze w kra -
ju i opa ten to wa nym pó³ prze wo dni ko wym
czuj ni kiem wil got no œci. Bez po œre dnio po sta -
¿u prze by wa³ na 6-mie siêcz nym kontr ak cie
ja ko re se arch spe cia list w Mas sa chu setts In sti -
tu te of Tech no lo gy, Elc tro nic En gi ne ry and Com -
pu ter Scien ce De part ment (Cam brid ge, USA),
a na stêp nie w 1979 ro ku pod pi sa³ 4-let ni kon -
trakt na wspó³ pra cê nad tym sa mym te ma tem
miê dzy Po li tech ni k¹ War szaw sk¹ a Na tio nal
Bu re au of Stan dards z MIT ja ko kon sul tan tem.

W 1981 ro ku uzy ska³ na Wy dzia le Elek tro -
ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej sto pieñ na u ko -
wy dok to ra ha bi li to wa ne go, a w 1987 ro ku sta -
no wi sko do cen ta (je go pro ce du ra awan so wa
by ³a wstrzy ma na na 6 lat ze wzglê dów po li -
tycz nych).

W 1991 ro ku uzy ska³ ty tu³ pro fe so ra nad -
zwy czaj ne go w Po li tech ni ce War szaw skiej,
w 1996 ro ku — ty tu³ pro fe so ra na uk tech nicz -

nych, a w 2000 ro ku zo sta je mia no wa ny pro -
fe so rem zwy czaj nym w Po li tech ni ce War szaw -
skiej. W 1992 ro ku pra co wa³ ja ko vi si ting pro -
fes sor w Le high Uni ver si ty, Be th le hem, USA,
a w 1994 ro ku w Tech ni sche Uni ver si tat
w Wie dniu, gdzie pro wa dzi³ wy k³ad se me s -
tral ny „New Con struc tions of Se mi con duc tor
Sen sors”. 

W la tach 1994–1998 by³ kie row ni kiem
miê  dzy na ro do we go pro jek tu ba daw cze go Le -
high Uni ver si ty, USA w ra mach fun da cji Marii
Sk³o dow skiej-Cu rie.

Dzia ³al noœæ na u ko wa Ry szar da S. Ja cho wi -
cza kon cen tru je siê na ba da niach w dzie dzi nie
czuj ni ków po mia ro wych (g³ów nie pó³ prze -
wod ni ko wych i cien ko war stwo wych) i mi kro -
sy ste mów. Pro wa dzo ne pra ce do ty cz¹ no wych
me tod po mia ru, no wych kon struk cji czuj ni -
ków, ich tech no lo gii i mo de lo wa nia w po mia -
rach wil got no œci cia³ sta ³ych i ga zów (czuj ni ki
sorp cyj ne, de tek to ry punk tu ro sy), w po mia rach
ci œnie nia, prze p³y wu cie czy i ga zów. Po nad to
pro wa dzi ba da nia w dzie dzi nie wie lo pa ra -
me t ro wych me tod po mia ru oraz in ter fej sów
czuj ni ków in te li gent nych (kon tak tów back si -
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de, in ter fej sów bez kon tak to wych i in nych).
W ostat nich la tach za i ni cjo wa³ i roz wi ja pra ce
ba daw cze w dzie dzi nie mi kro sy ste mów i tech -
no lo gii ink-jet prin ting, sku pia j¹c siê na ich
apli ka cjach me dycz nych.

Pra ce te za o wo co wa ³y 8 obro nio ny mi pra -
ca mi dok tor ski mi (w tym 3 z wy ró¿ nie niem),
których by³ pro mo to rem i wie lo ma pra ca mi
ba daw czy mi na zle ce nie pro gra mów wê z³o -
wych, rz¹ do wych, prze my s³u. Ry szard Ja cho -
wicz by³ kie row ni kiem 7 gran tów Ko mi te tu
Ba dañ Na u ko wych (w tym 1 pro jek tu ba daw -
cze go za ma wia ne go), pro jek tów miê dzy na ro -
do wych (2 z USA, 2 Co per ni cus, 1 Tem pus,
1 Cen tre of Exce len ce). W la tach 2000–2003
by³ kie row ni kiem Prio ry te to we go Pro gra mu Ba -
daw cze go w Po li tech ni ce War szaw skiej pt. Mi -
kro sy ste my — kon struk cje, tech no lo gie, pro -
jek to wa nie, uzna ne go przez w³a dze Uczel ni
za wzor co wy. W la tach 2002–2005 by³ ko or -
dy na to rem-kie row ni kiem Cen trum Do sko na ³o -
œci w ra mach 5. Pro gra mu Ra mo we go Unii Eu -
ro pej skiej pt. Cen ter of Mi cro sy stems De sign
and Tech no lo gy, sku pia j¹ ce go 7 ze spo ³ów
na u ko wo-ba daw czych z 3 wy dzia ³ów Po li -
tech ni ki War szaw skiej. W la tach 2006–2009
kie ro wa³ miê dzy na ro do wym pro jek tem wy ko -
ny wa nym wspól nie z Sin ga po e re In sti tu te of
Ma nu fac tu ring Tech no lo gy (SIM Tech) pt. Bez -
prze wo do wy in ter fejs do in te li gent nych czuj ni -
ków i mi kro sy ste mów.

Jest au to rem i wspó³ au to rem 14 pa ten tów
i po nad 180 ar ty ku ³ów i re fe ra tów kon fe ren -
cyj nych (z cze go wiê cej ni¿ po ³o wa zo sta ³a
opu b li ko wa na za gra ni c¹), w tym 16 re fe ra tów
za pro szo nych, z cze go 7 na kon fe ren cjach
miê dzy na ro do wych (w tym 4 na otwar cie
kon fe ren cji).

Ry szard S. Ja cho wicz pro wa dzi bo ga t¹
dzia ³al noœæ orga ni za cyj n¹ w dzie dzi nie na u ki
i dy dak ty ki, pe³ ni¹c na stê pu j¹ ce funk cje: pro -
dzie ka na ds. ogól nych Wy dzia ³u Elek tro ni ki
(1984–1987), kie row ni ka Za k³a du Mier nic twa
i Opto e lek tro ni ki w In sty tu cie Sy ste mów Elek -
tro nicz nych (od 1997 ro ku), prze wo dni cz¹ ce go
Ko mi sji Ra dy Wy dzia ³u ds. Ba dañ Na u ko wych
(1991–2002, 4 ka den cje), cz³on ka Ko mi sji Rek -
tor skiej ds. Ba dañ Na u ko wych (1996–2002),
cz³on ka Sek cji Ko mi te tu Ba dañ Na u ko wych
„Mier nic two In ter dy scy pli nar ne” (kon kurs III,
IV, V, VI, VII) i jej prze wo dni cz¹ ce go (kon kurs
IV i V). 

W la tach 2002–2005 by³ cz³on kiem Se na -
tu Po li tech ni ki War szaw skiej i prze wo dni cz¹ -
cym Ko mi sji Se nac kiej ds. Wspó³ pra cy z Za -
gra ni c¹.

Ry szard Ja cho wicz jest rów nie¿ cz³on kiem
wie lu ko mi te tów, rad i to wa rzystw na u ko wych:
Ko mi te tu Me tro lo gii i Apa ra tu ry Na u ko wej Pol -

skiej Aka de mii Na uk (od 1991 ro ku); prze wod -
ni cz¹ cym Sek cji Czuj ni ków i Prze twor ni ków
Po mia ro wych te go Ko mi te tu (od 1991 ro ku);
prze wo dni cz¹ cym Ra dy Na u ko wej Prze my -
s³o we go In sty tu tu Elek tro ni ki (1999–2002,
a cz³on kiem 1991–2002); se nior mem ber miê -
dzy na ro do we go sto wa rzy sze nia The In sti tu te
of Elec tri cal and Elec tro nics En gi ne e ring —
IE EE (od 1981 ro ku), cz³on kiem Za rz¹ du Pol -
skiej Sek cji IE EE (od 1982 ro ku), wi ce prze -
wo dni cz¹ cym (1993–1997) i prze wo dni cz¹ -
cym te go Za rz¹ du (1997–2002, 2 ka den cje),
cz³on kiem Za rz¹ du i wspó³ za ³o ¿y cie lem Pol -
skie go To wa rzy stwa Tech ni ki Sen so ro wej (od
1992 ro ku), sta ³ym cz³on kiem Ste e ring Com -
mit tee Miê dzy na ro do wej Kon fe ren cji „Eu ro -
sen sors” (od 1994 ro ku), fel low mem ber In sti -
tu te of Phy sics, Bri stol, Wiel ka Bry ta nia (od
2004 ro ku).

Ry szard Ja cho wicz by³ prze wo dni cz¹ cym
kra jo wej kon fe ren cji „Czuj ni ki Opto e lek tro -
nicz ne i Elek tro nicz ne — COE’94” (wspó³ prze -
wo dni cz¹ cym — 1990, wi ce prze wo dni cz¹ -
cym — 1992 i 1996); prze wo dni cz¹ cym miê -
dzy na ro do wej kon fe ren cji „Eu ro sen sors’97”
i Kra jo we go Kon gre su Me tro lo gii KKM 2001.

Jest rów nie¿ cz³on kiem rad pro gra mo wych
i ko mi te tów re dak cyj nych cza so pism na u ko -
wych: „Me tro lo gia i Sy ste my Po mia ro we” (Pol -
ska Aka de mii Na uk, od 1995 ro ku, obe cnie
„Me tro lo gy and Me a su re ment Sy stems”), „Elek -
tro ni za cja” (Sig ma NOT, 1999–2003), „Elek tro -
ni ka” (Sig ma NOT, od 1994 ro ku) i cz³on kiem
ko mi te tów na u ko wych kon fe ren cji miê dzy na -
ro do wych: Trans du cers’95, ‘01, ‘03, ‘07, ‘11;
IE EE Sen sors 2004; Eu ro sen sors (od 1994 ro ku,
prze wo dni cz¹ cy w 1997 ro ku) i wie lu kon fe -
ren cji kra jo wych. Jest re cen zen tem cza so pi sm
„Sen sors &Ac tu a tors” (El se vier, Seq.) i „In stru -
men ta tion &Me a su e re ment Jo ur nal” (IE EE),
a tak¿e cz³on kiem Edi to rial Bo ard „Me a su -
re ment Scien ce &Tech no lo gy” (2002–2009),
„Ins ti tu te of Phy sics Pub.” (Wiel ka Bry ta nia)
oraz „Jo ur nal of Me a su re ment Scien ce &In s -
tru men ta tion” (Chi ny) i re cen zen tem tych mie -
siêcz ni ków na u ko wych. By³ re cen zen tem Ko -
mi sji Eu ro pej skiej w 7. Pro gra mie Ra mo wym
i re cen zen tem pro jek tów ba daw czych Ko mi -
te tu Ba dañ Na u ko wych i Mi ni ster stwa Na u ki
i Szkol nic twa Wy ¿sze go (241 pro jek tów).

Ry szard S. Ja cho wicz jest odzna czo ny „The
IE EE Third Mil len nium Me dal”, Z³o t¹ Odzna k¹
Na czel nej Orga ni za cji Tech nicz nej, Me da lem
im. Prof. Mieczys³awa Po ¿a ry skie go SEP, Z³o -
tym Krzy ¿em Za s³u gi i Me da lem Edu ka cji Na -
ro do wej.

Jest ¿o na ty, ma jed no dziec ko, w³a da czyn -
nie jê zy ka mi an giel skim i ro syj skim, jeŸ dzi na
na rtach i upra wia ¿a glar stwo œród l¹ do we.
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