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ZBIGNIEW KOTULSKI
Zbigniew Kotulski urodził się 17 lutego 1955
ro ku w Ostródzie. W 1970 roku ukończył
Szko łę Podstawową nr 15 im. Wojciecha Kę -
t rzyńskiego w Olsztynie, a w 1974 roku I Li ce -
um Ogólnokształcące im. Adama Mic kie wi -
cza. W 1979 roku ukończył Wy dział Fizyki
Tech nicznej i Matematyki Sto sowanej Poli -
tech niki Warszawskiej, uzyskując tytuł za wo -
dowy magistra inżyniera podstawowych prob -
lemów techniki o specjalności Matematyka
Sto sowana. W tym samym roku rozpoczął stu -
dia doktoranckie w Ins ty tucie Podstawowych
Problemów Techniki Pol skiej Akademii Nauk
w Warszawie, a w 1982 roku został w nim za -
trudniony na stanowisku starszego asysten -
ta. W 1984 roku obronił rozprawę doktorską
w dys cyplinie naukowej mechanika i został za -
trudniony w IPPT PAN na stanowisku adiunk -
ta. W 1994 roku uzys kał stopień doktora ha bi -
litowanego nauk tech nicznych w dyscyplinie
naukowej mechanika w IPPT PAN i awanso -
wał na stanowisko do centa. Tytuł naukowy
pro fesora nauk tech nicz  nych uzyskał w 2008
roku i w tym samym roku uzyskał w IPPT PAN
stanowisko profesora (profesora zwyczaj ne go).
W 2003 roku został zatrudniony w Zakładzie
Tele in for ma tyki i Telekomutacji w Instytucie
Te le ko mu ni kacji Politechniki Warszawskiej na
stano wisku adiunkta, a od 2004 roku — pro fe -
sora nadzwyczajnego. Kieruje tam Zespołem
Bezpieczeństwa Informacji.

Prace naukową Zbigniew Kotulski roz po -
czął jeszcze na studiach. Wyniki przedsta wio -
ne w pracy magisterskiej Gaussow skość w sto -
chastycznych równaniach róż nicz ko wych na -
pisanej pod kierunkiem profesora Kazimierza
Sobczyka, zostały opublikowane w „Journal of

Statistical Physics”, a praca uzy skała II na gro dę
w ogólnopolskim konkursie im. S. Kaliskiego.
W czasie studiów dokto ran ckich Zbigniew Ko -
tulski kontynuował ba da nia w dziedzinie za -
sto sowań stochastycz nych równań róż nicz ko -
wych w problemach falowych (temat roz pra -
wy doktorskiej: Funk cjonały charakterystyczne
stochastycznych pro cesów falowych). Jego dal -
sze prace badawcze dotyczyły również prob -
le mów stochastycznych w mechanice i fi zy -
ce. Po pobycie w latach 1988–1990 na sty -
pen  dium Fundacji Alexandra von Humboldta
w Ins  titut fur Angewandte Mathematik, Uni -
ver sitet Heidelberg w Niemczech przygotował
roz prawę habilitacyjną Analiza fal w sto chas -
 tycz nych ośrodkach warstwowych metodą
ma  cierzy przejścia. Po ukończeniu rozprawy
dok torskiej, obok dotychczasowych prac
w dzie  dzi nie metod stochastycznych, zajął się
badaniami z dziedzinie informatyki, w szcze -
gól ności zarządzania informacją w przedsię -
biorstwie. Najważniejszą problematyką pod ję -
 tą w tym okresie było wykorzystanie chaotycz -
nych dyskretnych układów dynamicz nych do
szyfrowania wiadomości. Metoda ta, dzisiaj
już powszechnie stosowana i sze ro ko ba da na,
stawiała wówczas pierwsze kroki, dlatego też
uzyskane przez Zbigniewa Kotulskiego i współ -
autorów wyniki zostały za uważone przez in -
nych autorów i były rozwijane.

Tematyka związana z bezpieczeństwem
in formacji jest obecnie głównym polem zain te -
resowań naukowych Zbigniewa Kotul skie go.
Oprócz pracy nad konstrukcją nowych algo -
ryt mów kryptograficznych (także z wy ko rzys -
ta niem sieci neuronowych), zajmuje się on
ba da niami w zakresie protokołów kryp to gra-
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 ficznych, bezpiecznych agentów mobilnych,
sieci ad-hoc, sieci sensorycznych itd. Zakres
tematyczny tych badań związany jest głownie
z tematami prac doktorskich prowadzonych
pod jego kierunkiem. Cie ka we wyniki po wsta -
ły we współpracy z K. Ku leszą (schematy po -
dzia łu sekretu na grafach), A. Zwierko (bez pie -
czeństwo agentów mobilnych i systemy ano ni -
mowego uwierzytelnienia), B. Księżopolskim
(opracowanie mo de li skalowalnego bezpie -
czeń stwa) i P. Kot la rzem (realizacje algoryt-
mów krypto graficznych za pomocą sieci neu -
ronowych). Ostatnie zainteresowania nau ko -
we dotyczą wzbogacenia kryptograficznych
systemów bezpieczeństwa w środowisku mo -
bilnym i roz proszonym o elementy analizy ry -
zyka i systemy reputacyjne, czyli efektywne
me to dy unikania zagrożeń. Temu tematowi
po  świę cone są prace na temat anonimowego
rutingu w sieciach ad-hoc (z T. Cisz kow skim).
Badane metody znajdują również za sto so wa -
nie do poprawienia bezpieczeństwa i nieza -
wod ności obiektów mechanicznych, takich
jak rozległe konstrukcje i systemy monito rin gu
środowiska wykorzystujące bez przewodowe
sieci sensoryczne (prace z I. Du najewskim).

Zbigniew Kotulski jest współautorem 5 mo -
nografii (w wydawnictwach PWN, WNT,
Last ran — USA, BEL-Studio, Springer Verlag),
współ edytorem 2 książek i 2 zeszytów czaso -
pism. Najnowszą książką jest (współautor —
W. Szczepiński) Error Analysis with Appli -
 ca tion in Engineering (Springer, 2010). Jest
au to rem 60 artykułów w czasopismach na u ko -
wych, m.in. w: „J. Statistical Physics”, „Phy -
sica A”, „Rep. Math. Phys.”, „SIAM J. Appl.
Mathematics”, „Acta Mechanica”, „Eur. J.
Mech.”, „J. of Sound and Vibration”, „Open
Systems & Information Dynamics”, „Ingenieur
Archiv”, „Arch. Mech.”, „ZAMM”, „PAMM”,
„Engng. Transactions”, „Annalen der Physik”,
„Int. J. of Bifurcation and Chaos”, „Com pu -
ters & Security”, „Electronic Notes in Theo re ti -
 cal Computer Science”, „Journal of Zhe jiang
University — Science A”, „Int. J. of Network
Security”, „Information Processing Letters”,
„Pro  babilistic Engng. Mechanics”, „Tele com -
mu nication Systems”, „Pomia ry– Auto maty ka–
– Kon trola”, „Przegląd Teleko mu ni kacyj ny”. Po -
nadto, jest autorem lub współautorem 5 prac
w Springer LNCS, 6 w materiałach konferen cji
IEEE (IEEEXplore), 27 rozdziałach w książ kach
wy danych przez, m.in.: Sprin ger, Kluwer, IDEA
Group, IASTED Acta Press, WNT. Jest także
au torem 41 opublikowanych pełnych tekstów
referatów konferencyjnych i 7 tomów w piś mie
„Prace IPPT-IFTR Reports”.

Zbigniew Kotulski był kierownikiem 4 pro -
 jektów badawczych KBN i głównym wyko -
naw  ca w 4 projektach. Uczestniczył w pra-
cach projektów Euro-NGI i jego kontynuacji
(Euro-FGI i Euro-NF). W ramach tych projek-
tów kierował projektem SecMon Design and
Eva luation of End-to-End Quality and Secu ri ty
Monitoring System i uczestniczył w pro jek cie
QoEWeb Quality of Experience and User Be ha -
viour Modelling for Web Traffic. Ponadto brał
udział w projekcie europejskim NEST-IDEA
w 6. FP i w projekcie Sophia Eu ro pa, grancie
międzynarodowym finansowa nym przez Me -
tanexus Institute z USA.

Zbigniew Kotulski jest promotorem 8 ukoń -
 czonych prac doktorskich. Był recenzentem
14 prac doktorskich, w tym jednej dla Uni wer -
sytetu Kairskiego.

Opracował i prowadził wiele wykładów
dla studentów i doktorantów. W Studium Dok -
 toranckim IPPT PAN w latach 2000–2004 miał
semestralne wykłady: „Rachunek praw do po -
do bieństwa w technice”, „Wpro wa dze nie do
procesów stochastycznych”, „Stochas tyczne
rów nania różniczkowe w zastosowaniach
tech nicznych”, „Wprowadzenie do ra chunku
prawdopodobieństwa”, „Rachunek prawdo po -
dobieństwa i statystyka matema tycz  na”. W Pol -
sko-Japońskiej Wyższej Szko le Technik Kom -
pu terowych w latach 2001–2006 prowadził
wykłady: „Wstęp do kryptografii” i „Ma te ma ty -
ka i modelowanie”. Od 2003 ro ku prowadzi
na Wydziale Elektroniki i Tech nik Infor ma -
cyj nych wykład „Protokoły kryptograficzne”,
a od 2005 roku — „Podstawy teoretyczne
kryptografii i ochrony informa cji A”. Jest pro mo -
torem 60 prac magisterskich i inżynierskich.

Uczestniczył w wielu konferencjach nau -
ko  wych. Był członkiem komitetów progra mo -
 wych i organizacyjnych kilkunastu kon feren cji
międzynarodowych i organizatorem kilku kon -
ferencji i sesji naukowych w ra mach konfe ren -
cji. Był recenzentem wielu prac do czasopism
naukowych, m.in.: „Ar chi ves of Mechanics”,
„Archives of Acou stics”, „Acta Physica Po lo -
ni ca A”, „European Journal of Mechanics A”,
„Engineering Trans actions”, „Journal of Tech -
ni cal Physics”, „In ge nieur Archiv”, „Mechanika
Teoretyczna i Sto sowana”, „Journal of Ther mal
Stresses”, „Acta Mechanica”, „Matematyka Sto -
sowana”, „Anna les of Probability”, „Journal of
Sound and Vibration”, „International Journal
of Network Security”, „Journal of Theoretical
Com puter Sciences”, „IEEE Trans. of Circuits
and Sys tems II”, „IEEE Transactions on Com pu -
 ters”, „IEEE Communications Sur veys &Tu to -
rials”, „Advances in Applied Probability”, „In -
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dian Journal of Engineering & Materials Scien -
ces”, „International Journal of Computers and
Ap pli cations”, „IET Signal Processing”, „Inter -
na tional Journal of Computer Mathematics”,
„European Transactions on Tele com mu ni ca -
tions”, „Turkish Journal of Electrical Engine er -
ing & Computer Sciences”, „Bulletin of the Po -
lish Academy of Sciences”, „CAMES” oraz re -
cen zji prac konferencyjnych, np.: CNIS 2005,
2006, 2007, SPECTS 2010, CIS 2010, SBIS
2010.

Zbigniew Kotulski jest redaktorem na czel -
 nym pisma „Prace IPPT — IFTR Reports” (od
2005 roku). Jest członkiem organizacji nau ko -
wych: GAMM, Polskie Towarzystwo Ma te ma -
tyczne, Societas Humboldtiana Po lo norum,
European Complex Systems Society — od 2004
(członek założyciel). Jest człon kiem Rady Nau -
kowej IPPT PAN (od 1990 roku) i Rady Wy -
dzia łu Elektroniki i Tech nik Informacyjnych
(od 2003 roku).

Jest żonaty, ma dwoje dzieci.
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