
INSTYTUT INFORMATYKI

r y b i ń s k i

HENRYK RYBIŃSKI
Henryk Rybiński urodził się 1 kwietnia 1946
roku. W 1964 roku ukończył Liceum w Lu bi -
nie Legnickim i rozpoczął studia na Wy dzia le
Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Po ukoń -
czeniu studiów w 1970 roku w specjalności
Au tomatyka został przyjęty na Studium Dok to -
ranckie. W 1974 roku obronił z wy róż nie niem
doktorat. W latach 1974–1975 pracował na
sta nowisku adiunkta w Centralnym Ośrodku
Informatyki Politechniki War szaw skiej. W la -
tach 1975–1992 pracuje w Insty tu   cie Infor ma -
cji Naukowej, Technicznej i Eko no micznej.
W 1988 roku uzyskał stopień nau ko wy dok to -
ra habilitowanego na Wy dzia le Elek troniki za
monografię Modele baz danych.

Od 1986 roku Henryk Rybiński współpra -
cu je z Instytutem Informatyki Politechniki War -
szawskiej, prowadząc prace magisterskie i wy -
kłady dla studentów ostatnich lat. W la tach
1989–1992 pracował w Instytucie Infor ma ty ki
na pół etatu, zaś od 1992 roku na pełnym eta -
cie. W 1994 roku objął stanowisko kierownika
Zakładu Systemów Infor ma cyjnych. W latach
1978–2001 odwiedził wie le ośrodków nau ko -
wo-badawczych i akade mic kich w Stanach
Zjed noczonych, Kana dzie i w Europie Za -
chod niej.

Od początku swej działalności Henryk Ry -
biński zajmuje się problematyką systemów
in for  macyjnych. Jego inicjatywy badawcze
i pra ce dotyczą przede wszystkim badań nad
stworzeniem wydajniejszych i silniejszych se -
mantycznie i operacyjnie systemów baz da -
nych. W jego działalności naukowej można
wyróżnić kilka nurtów. W pierwszym okresie
(la ta 1970–1982) prowadził badania w za kre -
sie sposobów organizowania danych w sys te -

mach informacyjnych i strategii ich reorgani -
zo wania. Opublikował wówczas wiele prac
poświęconych algorytmom sortowania i stra te -
giom organizowania zbiorów informacyjnych.
Od 1983 roku zakres swoich zainteresowań
po szerza o logiczne podstawy systemów in for -
 macyjnych i związki baz danych z metodami
sztucznej inteligencji, w szczególności zaj mu -
je się bazami wyposażonymi w me cha nizmy
wnioskowania. W latach 1985–1995 zagad -
nie nia te stanowią główny nurt jego badań.
Trzeci nurt badań, zapoczątkowany na po cząt -
ku dziewięćdziesiątych, wiąże się z zaintere so -
waniami w zakresie eksploracji danych w du -
żych zasobach informacyjnych. W tym nurcie
mieszczą się badania nad wy korzystaniem te -
orii zbiorów przybliżonych do opisu niepeł -
no ści i niepewności informacji w systemach
informacyjnych oraz do wykrywania wiedzy
w systemach z niepełną informacją. Również
w tym nurcie mieszczą się, prowadzone od
2005 roku, badania nad metodami odkrywania
wiedzy w zasobach tekstowych na potrzeby
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systemów wyszukiwania i ekstrakcji informa-
cji oraz systemów budowania i utrzymywania
ontologii.

Henryk Rybiński był zaangażowany w pro -
 jekty mające na celu praktyczne wdrożenie wy -
 ników prac teoretycznych. W latach 1975–
–1985 kierował pracami nad oprogramo -
waniem dla krajowego systemu informacji
nau ko wej. Wyniki tych prac były wykorzy sty -
wane szeroko w kraju i za granicą w wielu
ośrodkach informacyjnych. Praktyczne wyniki
prac prowadzonych w latach 1990–2000 zwią -
zane z włączeniem tezaurusów do procesu
wyszukiwania w tekstowych bazach da nych
znalazły zastosowanie w wielu mię dzyna ro do -
wych systemach informacyjnych o świa to wym
zasięgu, prowadzonych przez agendy ONZ
(ds. Wyżywienia i Rolnictwa — FAO, ds. Roz -
woju Przemysłowego — UNIDO, Program
Ochro ny Środowiska — UNEP, ds. Rozwoju
Rolnictwa — IFAD, ds. Oświaty, Na uki i kul -
tu ry — UNESCO) oraz organizacje rządowe
i po zarządowe w wielu krajach, np. w OECD,
GTZ (Niemcy), CEDEFOP (Unia Europejska),
INFOTERM, TERMNET (Austria). W latach
2005–2009 realizował projekty dla takich
firm, jak France Telecom, SAMSUNG. Kie ro -
w ał też dwoma projektami Euro pej skimi w pro -
g ramie FP6.

Henryk Rybiński jest autorem lub współ -
au torem czterech monografii, współedytorem
trzech monografii, jest też autorem bądź współ -
autorem siedmiu podręczników i materiałów
metodycznych. Ponadto jest autorem po nad
100 artykułów opublikowanych w uzna nych
cza sopismach (m.in.: „ACM Trans ac tions on
Da tabases”, „Information Systems”, „Infor ma -
tion Processing and Management”, „Fun da -
men ta Informaticae”, „International Jour nal on
Intelligent Information Systems”), jako roz dzia -
ły w książkach (w seriach „Lec tu re Notes on
Com puter Science” czy „Lectu re Notes on AI”,
w wydawnictwach North Holland, Elsevier).
Był promotorem w 9 za kończonych przewo-
dach doktorskich.

Recenzował prace dla renomowanych cza -
sopism, m.in.: „Fundamenta Infor ma ti cae”, „In -
ternational Journal on Intelligent Infor mation
Systems”, „European Journal of Ope rational Re -

search”, „IEEE TKDE”. Jest za praszany do ko mi -
tetów programowych wielu konferencji (m.in.
International Symposium on Methodologies for
Intelligent Systems, „Rough Sets and Current
Trends in Com pu ting”, „Intelligent Infor ma tion
Systems”, Inter national Symposium on Know -
led ge Mana gement, „Practice of Knowledge
Discovery in Databases”, Pacific-Asia Con fe -
ren ce on Know ledge Discovery and Data Mi -
ning, In ter na tional Symposium on Wearable
Com pu ters). W latach 1991–1994 był człon-
kiem ko mi sji ds. grantów Komitetu Badań Nau -
kowych w dziedzinie informatyki. Jest często
powoływany przez agendy ONZ w charakte-
rze eksperta w dziedzinie systemów informa-
cyjnych (UNIDO, FAO, UNESCO, IFAD,
UNEP). Współ pracował w projektach ONZ
przy rea lizacji oprogramowania takich mię dzy -
narodowych baz danych, jak Faolex, Ecolex,
ELIS, realizował też oprogramowanie na po -
trze by baz danych AGRIS i ASFA.

Henryk Rybiński przygotował i prowadził
wiele wykładów w zakresie systemów infor ma -
cyjnych, metod reprezentacji wiedzy i lo gicz -
 nych baz danych. W latach 1986–1988 był
za angażowany we wprowadzanie tematyki baz
danych i systemów informacyjnych do pro gra -
mu kształcenia na Wydziale Elektroniki. Opra -
cował i wprowadził w życie nowatorski pro-
gram kształcenia w zakresie baz danych, sys-
temów informacyjnych i me tod reprezentacji
wiedzy. Od początku wprowadzania reformy
na uczania na Wydziale Elektroniki i Technik
Informacyjnych uczestniczy w pracach Rady
Programowej. W la tach 2000–2005 był kie -
row nikiem specjalności Inżynieria Opro gra -
mo wania i Systemy Informacyjne, zaś w la tach
2005–2008 był na Wydziale odpowiedzialny
za kierunki In ży nieria Systemów Infor ma cyj -
nych dla studiów inżynierskich i Informatyka
dla studiów ma gis terskich. Od 2008 roku jest
dyrektorem Ins ty tutu Informatyki.

Henryk Rybiński jest członkiem głosują -
cym organizacji Association for Computing
Machinery.

Jest żonaty, ma dwóch synów. Włada czyn -
nie językiem angielskim i rosyjskim, biernie
francuskim i włoskim. Interesuje się muzyką
klasyczną, historią i filozofią.
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