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MAREK
CZESŁAW RUSIN
Marek Czesław Rusin urodził się 16 września
1943 roku w Warszawie. W 1960 roku ukoń -
czył Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza
Reytana w Warszawie. W 1965 roku ukoń czył
(z wyróżnieniem) studia na Wydziale Łącz no -
ści Politechniki War szaw skiej, uzyskując dyp -
lom magistra inżyniera elektroniki, a w 1976
ro ku — w tej samej Uczelni — stopień dok to -
ra nauk technicznych w dziedzinie radio elek -
troniki (z wy róż nieniem). Od 1966 roku jest
nie  przerwanie pracownikiem Politechniki War -
szawskiej, po czątkowo w Katedrze Urządzeń
Ra  dio tech nicznych i Telewizyjnych, a od 1970
ro ku w Instytucie Radioelektroniki. W latach
1966–2009 pracował na stanowiskach nau ko -
 wo-dydaktycznych (od 1987 roku w wy mia rze
pół etatu), ostatnio adiunkta, a od 2009 roku —
na stanowisku docenta.

Główną dziedziną działalności naukowej
Mar ka Rusina jest technika odbioru sygnałów
ra diowych, w szczególności telewizyjnych,
a tak że miernictwo układów i systemów ra dio -
 komunikacyjnych. Jest autorem dwóch mo no -
grafii z serii wydawniczej „Telewizja” — Sys te -
my transmisji (WKŁ, Warszawa 1990, 340 str.)
oraz Wizyjne przetworniki optoelektroniczne
(WKŁ, Warszawa 1991, 440 str.), a także współ -
autorem skryptu akademickiego Podstawy
te le wizji (Wy daw nic two Politechniki War -
szaw skiej, Warszawa 1983, 508 str.). Do naj-
większych jego osiąg nięć inżynierskich z tego
zakresu, należy zaliczyć kierownictwo tech -
nicz ne (główny konstruktor) pionierskiego
w ska li światowej zestawu do odbioru sygna-

łów pierwszych sa telitów Ziemi (1969), wy róż -
nionego prezentacją na światowej wystawie
„Pol ska Nauka i Technika” w Paryżu, zor ga ni -
 zowanej z okazji 1000-lecia Państwa Pol skie -
go, oraz opracowanie pierwszego w Polsce
pro fesjonalnego kodera sygnału telewizyjnego
w standardzie SECAM, który umożliwił reali za -
cję pierwszego polskiego wozu transmisyjnego
telewizji barwnej, przez wiele lat jedynego stu -
dia telewizji barwnej w Polsce.

Marek Rusin prowadzi intensywną dzia łal -
ność dydaktyczną, którą zapoczątkował bę dąc
jeszcze studentem. Wykładał m.in.: „Pod sta wy
telewizji” (1986–2011), „Tele wi zja” (1966–
–1976), „Technika odbioru telewizyjnego”
(1976–2000), „Wybrane zagadnienia współ -
czes nej telewizji” (1995–2000, 2003–2011).
Za działalność dydaktyczną zo stał trzy krot nie
(w latach 1977, 1978 i 1979) wy róż niony „Zło -
tą Kredą” dla najlepszego wy kła dowcy, przy -
zna waną przez studentów. Był opiekunem
po nad 50 prac magisterskich i inżynierskich,
w tym kilkanaście uznano za wyróżniające się.
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W latach 1987–1990 Marek Rusin, rów no -
legle z pracą na Politechnice War szaw skiej,
prowadził działalność badawczo-wdroże -
nio wą z zakresu elektronicznego sprzętu po -
wszech nego użytku, na stanowisku do cen ta —
dyrektora ds. naukowych Central ne go Ośrod -
ka Badawczo-Rozwojowego Elek tro nicznego
Sprzętu Powszechnego Użytku (COBRESPU),
gdzie pełnił m.in. funkcję merytorycznego ko -
 ordynatora rządowego programu badawczo-
-rozwojowego — CPBR nr 6 (1987–1989),
w wy niku którego została podjęta w Polsce pro -
dukcja pierwszego, nowoczesnego odbiornika
telewizji barwnej.

W latach 1990–2002 Marek Rusin pełnił
funk cje państwowe w centralnych organach
państwa, w tym: kierownika Ministerstwa Łącz -
ności (1991–1992), Podsekretarza Stanu w Mi -
nisterstwie Łączności (1990–2000), Pre zesa
Pań stwowej Agencji Radioko muni ka cyj  nej
(1991–1993) oraz zastępcy prezesa Urzę du Re -
gulacji Telekomunikacji (2000–2002). W tym
okresie uczestniczył, przy współpracy z Pre -
ze sem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
(KRRiTV), w tworzeniu współczesnego ładu
me dialnego w Polsce, a także nadzorował: im -
plementację w Polsce nowoczesnej gospo dar -
ki zasobami widma częstotliwości, wdrażanie
nowych technik telekomunikacyjnych (w tym
sieci telefonii mobilnej — kolejno: NMT (1991),
GSM (1995), UMTS (1999), sieci trunkingo-
wych, sieci sa te litarnych itp.) oraz proces do sto -
sowania pol  skich telekomunikacyjnych regu la -
cji praw  nych do standardów Unii Euro pej skiej
(1990–2000). Był m.in. autorem ustawy — Pra   -
wo telekomunikacyjne (2000), w pełni zgod  nej
z ustawodawstwem europejskim. W 1999 ro ku
wszedł w skład Rządowego Zespołu Ne  go cja -
cyjnego w sprawie akcesji Polski do Unii Euro -
pejskiej, w którym doprowadził do za koń cze -
nia negocjacji w obu nadzorowanych przez
siebie obszarach negocjacyjnych — tele ko mu -
 nikacja i techniki informacyjne oraz kultura
i polityka audiowizualna (1999–2002).

Z racji pełnionych obowiązków Marek
Ru sin uczestniczył, jako reprezentant Polski,
w dzia łalności licznych organizacji między na -
rodowych, takich jak: International Tele com -
mu nication Union (ITU), Universal Postal
Union (UPU, krajowy koordynator wdrażania
strategii seulskiej), World Trade Orga ni za tion
(WTO, krajowy koordynator wdrażania stra te -
gii z Seattle w zakresie urządzeń i usług tele -
ko munikacyjnych), Governmental Advi so ry
Com mittee — Internet Corporation for Assig -

ned Na mes and Numbers (GAC-ICANN, akre -
 dy to wa ny przedstawiciel rządu RP), a także
mię dzynarodowych albo międzyrządowych
or  ganizacji satelitarnych (INTELSAT, INMAR-
SAT, EUTELSAT, INTERSPUTNIK, INTERKOS -
MOS), pełniąc okresowo funkcje przewod ni -
czą cych lub wiceprzewodniczących organów
niektórych z nich. Wchodził w skład Rad
Nau kowych: Instytutu Łączności (1991–1994),
COBRESPU (Centralny Ośrodek Badawczo-
-Roz wojowy Elektronicznego Sprzętu Po -
wszech nego Użytku, 1990–1991), Komitetu
Ba dań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej
Aka demii Nauk (1990–1992, 1996–1998), Ko -
mitetu ds. Radia i Telewizji (1990–1993). Po
za kończeniu pracy państwowej pełnił funkcje
doradcy m.in. Prezesa Tele ko mu ni ka cji Pol skiej
SA oraz dyrektora Naukowej Akademickiej
Sie ci Komputerowej).

Marek Rusin jest też czynnie zaangażo -
wa ny w działalność społeczną, od 1981 roku
w Sto wa rzy sze niu Elektryków Polskich (SEP),
od 2000 ro ku w Stowarzyszeniu Inżynierów
Te leko mu nikacji (SIT) — gdzie od 2007 roku
jest skarbnikiem Zarządu, oraz w spółdziel czo -
ści mieszkaniowej (od 1976 roku). W latach
1999–2010 był Prezydentem Europejskiej Fe -
deracji Radioorientacji Sportowej.

Za swą działalność zawodową i społeczną
został odznaczony: Srebrnym (1982) i Zło tym
(1987) Krzyżem Zasługi, Medalem Komi sji Edu -
kacji Narodowej za wybitne osiągnię cia nau -
ko we i dydaktyczne (2008), Złotym Medalem
„Za Zasługi dla Obronności Kraju” (2010), Zło -
tą Odznaką „Zasłużony dla Łączności” (2001),
Złotą Odznaką Honorową Stowarzyszenia
Elek tryków Polskich (1992), Złotą Odznaką
Ho norową „Za Zasługi dla Warszawy” (1983),
a także wyróżniony: Złotą Anteną Świata Te -
le komunikacji w kategorii „Człowiek Roku
2008” za „stworzenie podwalin dla niezależ -
nej regulacji w Polsce” (2009), Złotą Sta tu et -
ką Stowarzyszenia Elek try ków Polskich z oka -
zji Mię dzynarodowego Dnia Telekomunikacji
2001 za „wybitny wkład wniesiony w rozwój
polskiej telekomunikacji” (2001) oraz Na gro dą
Rektora Po lit echniki Warszawskiej za osiąg nię -
cia dy dak tyczno-wychowawcze (1984).

Jest żonaty, ma dwóch synów, urodzonych
w latach 1969 i 1975, oraz dwoje wnucząt.
Wła da biegle językiem angielskim, biernie —
niemieckim i rosyjskim. Interesuje się muzyką
poważną, głównie operową, a także pozna -
wa niem historii innych narodów, co wiąże się
z podróżami.
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