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WŁODZIMIERZ
OGRYCZAK
Włodzimierz Ogryczak urodził się 5 lutego
1951 roku w Warszawie, gdzie też ukończył
szkołę podstawową i II Liceum Ogól no kształ -
 cące im. Stefana Batorego. W 1968 ro ku pod -
jął studia na Wydziale Matematyki i Me cha ni ki
Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył sek cję
metod numerycznych i w 1973 roku otrzymał
dyplom magistra matematyki. Bezpośrednio po
ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Ins ty -
tucie In for matyki Uniwersytetu War szaw skie -
go, gdzie pozostawał zatrudniony na kolej -
nych stanowiskach naukowo-dydaktycznych
do 2000 roku. W 1983 roku uzyskał na Uni -
wer   sytecie Warszawskim tytuł doktora nauk
ma  te matycznych za rozprawę Analiza nume -
rycz na metody sympleks, a w 1997 roku sto -
pień naukowy doktora habilitowanego nauk
tech nicznych w zakresie informatyki (w Ins ty -
tucie Badań Systemowych PAN) za mono gra fię
Wielokryterialna optymalizacja linio wa i dys -
kret na. Od 2000 roku pracuje w Ins tytucie
Au to matyki i Informatyki Stosowanej na sta no -
 wi s ku profesora nadzwyczajnego Po litechniki
Warszawskiej. W latach 2003–2008 był kie -
row nikiem Zakładu Optyma li zacji i Wspo ma -
gania Decyzji. Od 2008 roku pełni funkcję
Zas tępcy Dyrektora Instytutu Au to matyki i In -
for matyki Stosowanej ds. Nauki.

W latach 1989–1992 Włodzimierz Ogry -
czak odbył staż (H. Paul Kizer Eminent Scho lar
Chair) w Department of Computer and In for ma -
tion Sciences w Marshall University (Hun ting -
ton, USA), gdzie prowadził wykłady dla stu den -
tów College of Business w ramach progra mów
BBA i MBA. W roku akade mic kim 1994/1995

odbył staż naukowy w Ser vice de Mathéma ti -
ques de la Gestion, Uni ver sité Libre de Bruxel -
les (Bruksela, Belgia), gdzie realizował indy wi -
dualny projekt ba daw czy dotyczący wykorzys-
tania technik optymalizacji wielokryterialnej
w zagadnie niach lokalizacji i przydziału. Od -
 wie dził oko ło 20 instytucji akademickich Za -
chod niej Europy, Stanów Zjednoczonych i Ka -
nady.

Początkowo zainteresowania badawcze
Wło dzimierza Ogryczaka koncentrowały się na
algorytmach obliczeniowych progra mo wa nia
liniowego i całkowitoliczbowego. Rezul ta tem
tych badań była między innymi monografia:
K. Zorychta, W. Ogryczak, Programowanie li -
niowe i całkowitoliczbowe (WNT, Warszawa
1981), wyróżniona nagro dą Ministra Nauki,
Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Badania nad
wrażliwością zadania programowania linio we -
go na zaburzenia da nych i stabilnością nu me -
ryczną metody sympleks doprowadziły do wy -
ników stanowiących podstawę rozprawy dok -
torskiej. Od 1984 roku w swoich badaniach
zaj muje się wy korzystaniem technik progra mo   -
wania linio wego i dyskretnego do optymali za -
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 cji wielo kryte rialnej i wspomagania decyzji.
W 1986 roku rozpoczął współpracę z zes po łem
wspo magania decyzji w Instytucie Auto ma  ty ki.
W latach 1986–1996 brał udział w ko or dy no -
wanych przez profesora Andrzeja P. Wierz -
bickiego programach badawczych spon  so ro -
wa nych przez Międzynarodowy Instytut Sto so -
wanej Analizy Systemowej (IIASA). W ramach
tych badań projektował i implementował sys -
tem DINAS dla wielo kry terialnej analizy prob -
lemów transpor to wo-lokalizacyjnych oraz pa -
kiet MOMIP dla mieszanych zadań optymali -
za cji całkowi to liczbowej. Wyniki teoretyczne
obejmują mię dzy innymi: opracowanie sy met -
rycznej teorii dualności dla leksykogra ficz nych
za gad nień programowania celowego, opra co -
 wanie rozszerzeń programowania celowego
dla modelowania metod punktu odniesienia,
opracowanie leksykograficznych wariantów
me tody punktu odniesienia, jak również opra -
 cowanie aksjomatycznych koncepcji i me to do -
logii dla optymalizacji wielokryterialnej z ho -
mo genicznymi ocenami. Ten ostatni kie ru nek
badań jest metodologicznie pokrewny za gad -
nieniom wspomagania decyzji w wa run kach
ry zyka i niepewności. Umożliwiło to opraco -
wa nie liniowego wielokryterial nego modelu
wspomagania decyzji w wa run kach ryzyka,
jak również (wspólnie z profesorem Andrze -
jem Ruszczyńskim) roz strzygnięcie zgodnoś-
ci róż nych miar ryzyka i od powiednich mo -
de li ty pu Markowitza z rela cja mi dominacji
sto chas tycznej.

Jest autorem lub współautorem 2 mono gra -
fii naukowych (w tym rozprawy habilitacyjnej)

oraz ponad 70 oryginalnych arty kułów w cza -
sopismach naukowych, takich jak: „Euro pean
Journal of Operational Re search”, „Mathe ma ti -
cal Programming”, „Na val Research Lo gis tics”,
„Computers and Ope rations Research”, „An nals
of Operations Research”. Jego wyniki są licz nie
cytowane.

Włodzimierz Ogryczak prowadził wiele
ory ginalnych wykładów dla studentów In for -
ma tyki Uniwersytetu Warszawskiego, z któ -
rych najważniejsze to: „Metody obli cze nio we
optymalizacji” (1983–1989), „Optymali za cja
wielokryterialna i wspomaganie decyzji”
(1995–1999) i „Badania operacyjne” (1997–
–2000). W Marshall University (USA) pro wa -
dził w latach 1989–1992 wykłady dla stu den -
 tów programu MBA, między innymi „Using the
Computer as a Decision Making Tool”, „Com -
 puter Assisted Statistical Analysis” i „Ope ra tions
Analysis and Modeling”.

Obecnie prowadzi na Wydziale Elek tro ni -
ki i Technik Informacyjnych wykłady „Teo ria
optymalizacji”, „Optymalizacja we wspoma -
ga niu decyzji” oraz „Wspomaganie decy zji
w warunkach ryzyka”.

Włodzimierz Ogryczak jest od 1989 roku
członkiem założycielem International So cie ty
for Multiple Criteria Decision Making (ISM-
CDM), a od 1990 roku członkiem The Ins ti tu -
te for Operations Research and Mana ge ment
Science (INFORMS).

Jest żonaty, ma jednego syna. Włada czyn -
nie językiem angielskim i rosyjskim. Inte re su je
się fotografią i turystyką.
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