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Maciej Ławryńczuk urodził się w Warszawie
1 kwietnia 1972 roku. Do szkoły podstawo wej
i średniej uczęszczał w Warszawie. Po ma tu -
rze, w 1992 roku, rozpoczął jednolite stu dia
magisterskie o specjalności Automatyka i Ro -
bo tyka na Wydziale Elektroniki Po li techniki
Warszawskiej. W 1998 roku roz po czął studia
doktoranckie w Instytucie Auto matyki i In for -
ma tyki Stosowanej Politechniki War szaw skiej
na Wydziale Elektroniki i Tech nik Infor ma cyj -
nych. W marcu 2003 roku zo stał zatrudniony
na Politechnice Warszaw skiej na stanowisku
asystenta. W grudniu 2003 roku obronił roz -
pra wę doktorską Nieliniowe algorytmy regu-
lacji predykcyjnej z neuro nowymi modelami
procesów, której promo to rem był profesor
Piotr Tatjewski. Praca zo stała uznana za wy -
róż niającą się przez Radę Wydziału Elek tro ni -
ki i Technik Infor ma cyj nych Politechniki War -
szawskiej oraz wy róż nio na nagrodą Rektora
Politechniki War szaw skiej. Od marca 2004
ro ku jest zatrudniony na stanowisku adiunkta
w Instytucie Automatyki i Informatyki Sto so -
wa nej Poli techniki Warszawskiej.

Prowadzi badania naukowe w zakresie
al gorytmów regulacji predykcyjnej wykorzy -
stu  jących, między innymi, neuronowe mo de -
le pro cesów. Zajmuje się również tema tyką
współ działania algorytmów regulacji predyk -
cyj nej z optymalizacją punktu pracy. Jest auto -
rem ponad 100 publikacji nau ko wych: arty ku -
łów w czasopismach zagra nicznych i polskich,

rozdziałów w książkach oraz prac konferen -
cyj nych. Brał udział w kil kunastu projektach
badawczych.

Za osiągnięcia naukowe był trzykrotnie na -
gradzany przez Rektora Politechniki War szaw -
skiej (w tym dwukrotnie nagrodą I stopnia), za
osiągnięcia  dy dak tycz ne — dwukrotnie. Opie -
kun około 20 prac inżynierskich i magister -
skich. Sekretarz Komisji Kształcenia na Wy -
dzia le Elektroniki i Technik Informacyjnych.
Prowadzi, między innymi, wykład „Ste ro wa nie
procesów”, któ ry przyniósł mu tytuł „Naj lep -
sze go wykła dow cy” na Wydziale Elektroniki
i Technik Informacyjnych, przyznawany przez
wydzia łowy Samorząd Studencki w ramach
konkursu „Złotej Kredy”. Autor skryptu Ste ro -
wa nie procesów, współautor skryptów: Pod sta -
wy ste  rowania, Control oraz Soft Computing
w au to matyce.

Jest żonaty i ma córkę.
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