
EWA
NIEWIADOMSKA-
-SZYNKIEWICZ
Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz urodziła się
20 marca 1961 roku w Lublinie. W 1976 ro ku
ukończyła Szkołę Podstawową nr 18, a w 1980
roku II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Za -
 moyskiego w Lublinie. Dyplom magistra in ży -
 niera elektronika, w specjalności Auto ma tyka
otrzymała w 1986 roku. W marcu 1987 roku
pod jęła pracę w Zakładzie Za sobów Wod nych
Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk ja -
ko stażystka, a następnie pra cowała na sta no -
wis ku elektronika. W grud niu 1987 roku za -
koń czyła pracę w IG PAN na mocy porozu-
mienia zakładów pracy i roz po czę ła pracę
w Instytucie Automatyki (od 1994 roku Ins ty tut
Automatyki i Informatyki Sto so wanej) Poli tech -
niki Warszawskiej na sta no wi sku matematyka,
później specjalisty, adiun kta, a od 2009 roku
pro fesora nadzwyczaj nego. W 1995 roku de cy -
zją Rady Wydziału Elektroniki i Technik Infor -
macyjnych Poli tech niki Warszawskiej uzys ka -
ła stopień nau ko wy doktora nauk technicz -
nych w specjalności Automatyka i Robotyka.
W 2005 roku uchwałą Rady Wydziału uzys ka -
ła stopień doktora habilitowanego nauk tech-
nicznych za monografię pt. Symulacja kom pu   -
terowa w analizie i projektowaniu złożonych
systemów sterowania. Za rozprawę habili ta cyj -
 ną otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkol -
nictwa Wyższego.

Pracę naukowo-badawczą i dydaktyczną
na Politechnice Warszawskiej w latach 1987–
–2006 prowadziła w ramach zespołu zajmu -
ją cego się sterowaniem i optymalizacją zło żo -
nych systemów, kierowanego przez profesora
Władysława Findeisena i następnie przez pro -
fesora Krzysztofa Malinowskiego. Od 2006
ro  ku kieruje Zespołem Złożonych Systemów
w Ins tytucie Automatyki i Infor ma tyki Sto so wa -
nej. Od 2001 roku pracuje rów nież w insty tu -
cie badawczym Naukowa i Aka demicka Sieć
Komputerowa (NASK). W latach 2006–2009

kierowała Zespołem Metod In ży nierii Ruchu
i Badań Symulacyjnych Sieci, a od 2009 roku
kieruje Pracownią Stero wa nia Siecią. Od wrześ -
nia 2009 roku pełni funk cję zastępcy dyrek to -
ra ds. naukowych NASK.

Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz aktyw nie
uczestniczyła w kolejnych edycjach pro gra -
mu TEMPUS Joint European Project. Przeby -
wała na stypendiach w City University w Lon -
 dynie (1991), Technische Universitat of Ilme -
nau w Niem czech (1995 i 1996), Uni ver sity of
Eindhoven w Holandii (1998) i IIASA w Aus trii
(1999). Była również stypendystką Fundacji Ba -
torego oraz Lombardia per l'ambiente z Włoch.
W latach 2000–2001 uczest niczyła w pracach
nad biblioteką me tod optymalizacji, tworzoną
w firmie Know led ge Support Systems Group
plc w Man chester.

W latach 1986–1990 brała udział w pra-
cach Resortowego Programu Badawczo-Roz -
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wo jowego CPBP 03.09 Ministerstwa Edu ka cji
Narodowej. Rezultatem badań były pro po zy -
cje reguł operatorskich oraz struktura ste  ro wa -
nia systemem zbiorników retencyj nych zlo ka -
lizowanych w dorzeczu górnej Wisły, działa-
jących podczas powodzi. Prace po świę cone
sterowaniu falą powodziową kon ty nuowała,
uczestnicząc w czterech pro jek  tach badaw-
czych Komitetu Badań Nauko wych (1991–
–1999). Rezultatem były dwa systemy wspo ma -
gania decydentów akcji przeciwpo wo dzio wej
FP-SOZ: Fala Powodziowa System Operatora
Zbiornika i FP-SGW: Fala Powodziowa — Sys -
tem Górna Wisła. W roku 1996 zespół otrzy-
mał Nagrodę Ministra za osiąg nięcia w dzie -
dzi nie sterowania falą po wo dziową. W latach
2006–2009 Ewa Niewia domska-Szyn kie wicz
kierowała zadaniem do ty czącym zagrożeń po -
wodziowych, w ramach projektu badawczego
zamawianego Mini ster stwa Nauki i Szkol nic -
twa Wyższego pt. Mo dele zagrożeń aglome -
ra cji miejskiej wraz z systemem zarządzania
kry zysowego na przy kładzie m.st. Warszawy.
W la tach 1991–2009 uczestniczyła również
w pra cach poświęco nych strukturom oraz al -
go rytmom sterowania i optymalizacji dla zło -
żo nych systemów, a tak że metodom i na rzę -
dziom do analizy ste ro wa nia takimi systemami.
Badania były pro wa dzone w ramach siedmiu
zes połowych pro jektów badawczych Ko mi te -
tu Badań Nau kowych oraz jednego projektu
Ministerstwa Na uki i Szkolnictwa Wyższego,
w trzech z nich pełniła funkcję kierownika pro -
jektu. W latach 1995–2000 kierowała czte re -
ma za daniami realizowanymi w ramach prio -
rytetowego uczelnianego Programu Auto ma -
ty ka, Techniki Informacyjne i Automatyzacja
(PATIA) Politechniki Warszawskiej i jednym
za  da niem realizowanym w ramach Centrum
Auto matyki i Technik Informacyjno-De cy zyj -
nych (CATID). Ważnym rezultatem było opra -
co  wa nie jednolitej metodyki projektowania
i ana  li zy układów sterowania dla złożonych
systemów oraz oprogramowanie do symula cji
ta kich systemów. Narzędzia te były prezen to -
 wane na wystawach i targach nowoczesnych
technologii we Włoszech, Francji i Japonii.

Aktualne zainteresowania badawcze Ewy
Nie wiadomskiej-Szynkiewicz koncentrują się
wokół problematyki sieci teleinformatycz nych,
sieci ad hoc oraz obliczeń równo leg łych i roz -
proszonych. W latach 1999–2002 była wy ko -
nawcą projektu 5. Programu Ra mo  wego Unii
Europejskiej pt. Quality of Ser vi ce and Pri cing
Differentiation for IP Services (QOSIPS). Od
2008 roku kieruje zespołem NASK uczestni -
czą cym w budowie systemu gwa rantującego
jakość usług w sieciach IP two rzonego w ra -

mach projektu zamawia ne go Ministerstwa Na -
u ki i Szkolnictwa Wyższego pt. Usługi i sieci
teleinformatycz ne następnej generacji —
as pek ty technicz ne, aplikacyjne i rynkowe.
Od 2010 roku kie ruje pracami wykonywany-
mi przez zespół z Politechniki Warszawskiej
w pro jekcie 7. Pro gramu Ramowego UE pt.
ECOnet — low Ener gy COnsumption NETworks
(ECONET). Jest rów nież kierownikiem reali zo -
wanego w NASK projektu badawczego roz-
wojowego Mini ster stwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, któ rego celem jest budowa klastra
CPU/GPU do złożonych obliczeń.

Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz jest au tor -
ką lub współautorką ponad 40 arty ku łów na u -
kowych w czasopismach oraz monografiach
i ponad 60 referatów w materiałach konfe ren -
cji. Jest współautorką monografii Obliczenia
rów noległe i rozproszone (2002) i podręczni-
ka Programowanie równoległe i roz proszone
(2009) wydanych przez Ofi cy nę Wy daw ni czą
Politechniki Warszawskiej, a także pod ręcz -
ni ka multimedialnego Pro gra  mowanie w klas-
trach i gridach. Za osiąg nię cia naukowo-
-ba daw cze, dydaktyczne i or ga nizacyjne otrzy -
 ma ła jedną indywidualną (2007) oraz dwie
zespołowe (1996 i 2002) na grody Ministra
i czte ry nagrody Rektora Po  litechniki War -
szaw skiej.

Doświadczenia zdobyte podczas realizacji
prac badawczych Ewa Niewiadomska-Szyn -
kie wicz przekazuje studentom m.in. w ra mach
przedmiotów: „Synteza reguł decy zyj nych”,
„Ste rowanie i symulacja systemów”, „Meto -
dy optymalizacji globalnej” i „Pro gra mo wa -
nie rów noległe i rozproszone”. Prowa dzo ne
w ostat nich latach wykłady na studiach dzien -
nych, anglojęzycznych, podyplomo wych oraz
studiach na odległość dotyczą również roz -
pro szonych systemów operacyjnych, klas trów
i gridów.

Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz bierze
czyn ny udział w działalności organizacyjnej
w obu swoich miejscach pracy i poza nimi. Od
1999 roku jest członkiem Rady Wydziału Elek -
troniki i Technik Informacyjnych oraz człon -
kiem Komisji Rady Wydziału ds. Na gród i Od -
znaczeń. W latach 2002–2009 była człon kiem
Rady Naukowej NASK i latach 2008–2009 jej
wiceprzewodniczącą. Od 2010 ro ku jest człon -
kiem Państwowej Komisji Akre dy tacyjnej. Od
1997 roku jest współorgani za  torem „Kra jo wej
Konferencji Algorytmy Ewo lu cyjne i Opty ma li -
zacja Globalna” (KAEiOG). Jest członkiem ko -
mi tetów programowych kil ku konferencji kra -
 jowych i międzynarodo wych oraz czasopism.

Jest mężatką, ma jednego syna.
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