
JERZY PACZYŃSKI
Jerzy Paczyński urodził się w Warszawie 15
kwietnia 1942 roku. Uczył się w szkole Woj cie -
cha Górskiego, później w XVIII Liceum Ogól -
nokształcącym im. Jana Zamoyskiego (ma tura
w 1958 roku). Studiował na Wy dzia le Łącz noś -
ci Politechniki Warszawskiej na spe cjalności
Au tomatyka i Telemechanika. Dyp lom ma gis -
tra inżyniera uzyskał w 1964 roku. Studiował
również na Studium Za ocz nym Matematyki
Uni wersytetu War szaw skie go, gdzie dyplom
magistra matematyki uzys kał w 1973 roku.
W 1974 roku uzyskał tytuł doktora nauk tech -
nicznych w dziedzinie Au to matyki.

Pracę zawodową rozpoczął jeszcze przed
uzyskaniem dyplomu. W latach 1963–2011
pra cował na Politechnice Warszawskiej, ko lej -
no w Katedrze Automatyki i Tele me cha niki —
Instytucie Automatyki — Instytucie Auto ma ty ki
i Informatyki Stosowanej, naj pierw ze względu
na ówczesne uwarunko wa nia kadrowo-eta -

to we na różnych stano wis kach technicz nych,
póź niej od 1975 roku na etacie adiun k ta i do -
centa.

Uczestniczył w pracach dotyczących opra -
 cowywania modeli matematycznych róż nych
przemysłowych procesów fizyko che micz nych
oraz koncepcji sterowania takimi obiektami.
Przedmiotem badań było rów nież sterowanie
ruchem w wielkich sieciach telekomunika cyj -
nych. W późniejszym okresie uczestniczył
w pra cach związanych z opra co wywaniem
koncepcji oraz implementacji systemów wspo -
magania decyzji.

W latach 1996–2005 sprawował funkcję
zastępcy dyrektora Instytutu Automatyki i In for -
 matyki Stosowanej ds. dydaktycznych.

Został odznaczony Złotym Krzyżem Za słu -
 gi (1989) i medalem Komisji Edukacji Na ro do -
wej (2003).
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