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Krzysztof Nowosad urodził się 13 stycznia
1951 roku w Jeleniej Górze. W 1968 roku
ukończył VI Liceum Ogólnokształcące im.
Tadeusza Reytana w Warszawie, a następnie
w 1973 roku Wydział Elektroniki Politechniki
Warszawskiej, uzyskując dyplom magistra in -
żyniera w specjalności automatyka. W latach
1973–1976 pracował w Przemysłowym Ins -
ty tucie Automatyki i Pomiarów, gdzie zajmo -
wał się instalacjami komputerowych ukła dów
sterowania, głównie w zakładach przemysłu
che micznego. W latach 1976–1979 był słu -
cha czem Studium Doktoranckiego Po li tech -
ni ki Warszawskiej. W 1979 roku uzy s kał tytuł
doktora nauk technicznych za roz pra wę dok-
torską pt. Własności i zastosowania struktur ste -
rowania z dyskretnym sprzężeniem zwrotnym.
Od 1980 roku pracował w Instytucie Auto ma -
tyki Politechniki War szaw skiej (od 1994 roku
Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej)
na stanowisku adiun kta. W 1998 roku uchwa -
łą Rady Wy dzia łu Elektroniki i Technik Infor -
ma cyjnych uzy skał stopień naukowy doktora
habilito wa nego nauk technicznych w dzie dzi -
nie auto ma tyka i robotyka, prezentując mono -
grafię pod tytułem Strukturalne cechy regulacji
pre dykcyjnej.

W pracy naukowej zajmował się proble ma -
 tyką sterowania repetycyjnego (predykcyj ne go)
zarówno od strony teoretycznej, jak i prak tycz -
nej — w zastosowaniu do sterowania linią re -
aktorów periodycznych, systemem zbior ni ków
retencyjnych (zespołowa na groda Ministra
Na uki i Szkolnictwa Wyższego w 1986 roku).

Równolegle zajmował się konstrukcją prze-
mysłowych sterowników mi  krokom pu te ro -
wych. Łączył cechy naukowca o za cięciu
teo retycznym, poznawczym z wy sokimi umie -
 jęt nościami i zamiłowaniem inżyniera kon-
struktora elektronika. W latach 1985–1986
brał udział w projektowaniu sterowania ro bo -
 ta przemysłowego RIMP 900, w latach 1987–
–1989 był głównym konstruktorem progra -
mo wanego sterownika logicz ne go FPLC. W la -
tach 1989–1991, pracując dodatkowo jako
kon struk tor w Przed się biorstwie Automaty -
ki Prze   mys łowej MERA-PNEFAL, brał udział
w pra  cach nad przemysłowym regulatorem
jedno ka nałowym EFTRONIK.

Odbył dwa dłuższe zagraniczne staże na -
u  kowe w Wielkiej Brytanii. W latach 1983–
–1984 przebywał w Control Systems Cen tre,
Institute of Sciences and Technology, Uni ver si -
ty of Manchester, a w 1992 roku w ra mach pro -
gramu Tempus w Control Engi ne ering Centre
w City University of London.

Pracę naukowo-badawczą i dydaktyczną
pro wadził przede wszystkim w ramach ze s -
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po  łu naukowo-badawczego zajmującego się
hierarchicznymi metodami optymalizacji i ste -
rowania złożonych procesów, kie ro wa nego
przez profesora Władysława Findeisena i nas -
tępnie profesora Krzysztofa Mali now skie go.
Opublikował ponad 20 opracowań nau ko -
wych. Brał udział w pracach na u ko wo-ba -
daw czych dotyczących sterowania systemem
zbior ników retencyjnych w wa run kach po wo -
dziowych (skonstruował sprzę to wy sy mu   la tor
transformacji fali po wo dzio wej), a tak że w pra -
cach kilku zespołowych projektów ba daw -
czych finansowanych przez Ko mi tet Badań
Naukowych.

Prowadził wykłady i zajęcia laboratoryj ne
przede wszystkim z przedmiotów „Kom pu  te -

ro wa aparatura automatyki” oraz „Ukła dy ste -
rowania komputerowego”. W latach 1986–
–1995, pracując w zespole dwuoso bowym,
stworzył w Instytucie Automatyki Labo ra to rium
Sterowania Komputerowego (nagroda Rek to ra
Politechniki Warszawskiej w 1995 ro ku). Po -
nad to wykładał „Podstawy regulacji” i kie ro wał
wykonaniem 12 prac dyplomowych.

W latach 1998–1999 pełnił obowiązki Se -
kretarza Rady Wydziału Elektroniki i Tech nik
Informacyjnych, a od 1999 roku był człon kiem
Komisji Senatu Politechniki Warszaw skiej ds.
Badań Naukowych.

Zmarł po ciężkiej chorobie 4 grudnia 2000
roku. Był żonaty, pozostawił dwoje dzieci.
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