
WŁADYSŁAW
KAZIMIERZ SKARBEK
Władysław Kazimierz Skarbek urodził się
9 grud nia 1949 roku w Kielcach, gdzie ukoń -
czył szkołę podstawową (1963) i Liceum Ogól -
 nokształcące im. Stefana Żeromskiego (1967).
W 1967 roku został laureatem XVI Olim pia dy
Fizycznej i zdobył wyróżnienie w Olim pia dzie
Międzynarodowej z Fizyki.

Dyplom magistra inżyniera matematyki
w za kresie elektrotechniki (z wyróżnieniem)
uzys kał w 1972 roku w Studium Podsta wo -
wych Problemów Techniki utworzonym przy
Wy dziale Elektroniki Politechniki War szaw -
skiej. Praca magisterska Computability of Con -
 tinuous Machines dotyczyła własności efek -
tyw nej obliczalności systemów ciągłych.

Dyplom doktora nauk matematycznych
w za kresie matematycznych podstaw infor ma -
 tyki uzyskał w 1977 roku w Centrum Obli cze -
niowym (obecnie Instytut Podstaw Infor ma ty ki)
Polskiej Akademii Nauk. Promo to rem roz pra -
wy Sieci rejestrów przesuwnych jako model
syn chronizacji procesów współ bieżnych był
profesor Zdzisław Pawlak.

Monografię Metody reprezentacji obrazów
cyfrowych, opublikowaną w 1993 roku przez
Akademicką Oficynę Wydawniczą PLJ, zgłosił
Radzie Wydziału Elektroniki Politechni ki War -
szawskiej jako rozprawą habilitacyjną i w 1994
roku uzyskał stopień doktora habilitowanego
w dziedzinie informatyki w specjalności Prze -
twarzanie Obrazów.

W 2003 roku uzyskał tytuł profesora nauk
technicznych w dziedzinie informatyki w spe -
 cjalności Multimedia.

Zainteresowania naukowe Władysława
K. Skarbka w ciągu już prawie 40 lat pracy
ba dawczej dotyczyły wielu specjalności w in -
for matyce. Jako doktorant zajmował się mo -
de la mi obliczeń (1972–1977). Jako assistant
pro fes sor na Wydziale Computer Science na
Uni  wer sytecie w Trypolisie (Libia, 1981–1986)
zajmował się algorytmami kombinatoryczny-
mi i teorią relacyjnych baz danych. W latach
1987–1997 rozwijał w Instytucie Podstaw In -
for matyki Polskiej Akademii Nauk nowatorskie
w Polsce badania z zakresu obrazowania me -
dycznego, metody śledzenia promienia w gra -
fice komputerowej, syntezy obrazów fraktal-
nych i kompresji obrazów me todą fraktalną.
W tym okresie prowadził Zespół Prze twa rza -
nia Obrazów w Instytucie Podstaw Informatyki
Pol skiej Akademii Nauk. W 1989 roku odbył
6-mie sięczny staż nau kowy w Tokyo Institute of
Technology w la bo ratorium Imaging Science
and Technology Laboratory, a w 1993 roku —
2-miesięczny staż w Imperial College, na Wy -
dziale Com puting. W latach 1995–1996, pra -
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 nia grupy roboczej ISO-SC29WG11 MPEG (od
2000 roku); jest także aktywnym uczestnikiem
prac nad standardem MPEG-7 (14 kontrybucji
w latach 2000–2007, w tym przyjęty do stan -
dardu deskryptor dominujących temperatur
bar wowych); przewodniczącym grupy koor dy -
nacyjnej w zakresie przetwarzania multime-
diów w obszarze projektów NAVSHP 6. Ra mo -
wego programu Unii Europejskiej (The Con ve -
nor of Media Pro cessing Coordination Group
for Net wor ked Audiovisual Systems and Home
Plat forms) w latach 2004–2005. Jest aktywnym
recenzentem kilkunastu renomowanych cza so -
pism, takich jak: „Pattern Analysis and Ma chi -
ne Intelligence”, „Pattern Recognition Let ters”,
„Machine Vision and Application”. Jest też edy -
torem w obszarze przetwarzania ob ra zów cza -
sopism „Opto-Electronics Review” oraz „Fun -
damenta Informaticae”.

Otrzymał zespołowe Nagrody Ministra
Edu   kacji: w 1975 roku za wprowadzanie in for -
matyki do szkół średnich i w 2000 roku za mo -
nografie Multimedia — algorytmy i stan dardy
kompresji oraz Multimedia — sprzęt i opro gra -
mowanie, wydane przez Akademicką Ofi cy nę
Wydawniczą PLJ w latach 1998 i 1999.

Był kierownikiem wielu projektów ba daw -
 czo-wdrożeniowych, w tym autorem lub
współ autorem, m.in.: oprogramowania inter-
netowej sieci semantycznej — dla firmy BMW
(1998–1999), multimedialnego systemu mo -
ni toringu i nadzoru M3S — dla firmy Poli xel
Polska (1999–2000), oprogramowania kode-
ra MPEG-2 i oprogramowania transkodera
z MPEG-2 na MPEG-4 — dla firmy ALVS z Iz -
ra ela, oprogramowania elementów domowej
plat formy multimedialnej opartego na trans mi -
sji Bluetooth — dla firmy Arris Interactive z USA
(2000–2001), systemu roz po znawania tablic
re jestracyjnych — dla fir my Alnet (2003–2004).

W ramach długoletniej (lata 2001–2010)
współ pracy z Mitsubishi Visual Information
La  boratory opracował dwa patenty między na -
ro dowe dotyczące rozpoznawania obrazów
twarzy.

Władysław K. Skarbek jest autorem trzech
mo nografii, redaktorem dwóch monografii wy   -
danych w wydawnictwach Springera, au to rem
pięciu skryptów akademickich i kilkunastu roz -
działów w książkach i monografiach, około
90 artykułów w czasopismach międzynaro do -
wych (w tym około 60 w renomowanych wy -
daw nictwach zagranicznych), po nad 110 arty -
kułów w materiałach konferencyjnych (w tym
ponad 70 z konferencji zagra nicz nych) oraz
około 30 raportów technicznych (w tym 14 ra -
portów dla grupy ISO/IEC MPEG).

cując na kontrakcie jako badacz w RIKEN,
Fron tier Research Program (Japonia), w labo -
ra torium Artificial Brain Systems, opublikował
wie le prac dotyczących zastosowań sztucz-
nych sie ci neuronowych w przetwarzaniu
ob ra zów, zwłaszcza w rozpoznawaniu twarzy
i pi sma ręcznego. Rozwinął w nich m.in. ory gi -
nalną metodę lokalnej analizy składowych
głów nych (LPCA) oraz metodę fraktalną w roz -
poznawaniu twarzy.

Od 1997 roku jest profesorem nad zwy czaj -
 nym w Instytucie Radioelektroniki na Wy dzia le
Elektroniki i Technik Infor ma cyj nych Poli tech -
niki Warszawskiej. Jest kierownikiem Pracowni
Technik Multimedialnych, a od 2001 roku —
rów nież kierownikiem Zakładu Telewizji.

W ostatnich latach Władysław K. Skarbek
kierował wieloma pracami badawczymi fi nan -
 sowanymi m.in. ze środków Unii Euro pej skiej
(grant CRIT2, 1997–2000, sieć doskonałości
VISNET I, 2003–2005, NOE VISNET II, 2006–
–2009), Komitetu Badań Naukowych (1995–
–1997, 2001–2002) i Po litechniki Warszaw -
skiej (1997–2009).

Opracował i prowadził ponad 30 tema tycz -
nie różnych wykładów z zakresu informatyki,
w tym ostatnich dziesięciu latach: „Analiza se -
mantyczna obrazu i dźwięku”, „Obiektowe
pro gramowanie aplikacji współbieżnych i roz -
 proszonych”, „Algorytmy i standardy multi -
me  dialne”, „Indeksowanie multimediów”, „Ge -
o met ria stosowana”, „Adaptive Image Re cog -
nition” — na Wydziale Elektroniki i Tech nik
Informacyjnych Politechniki Warszaw skiej;
„Ma tematyka w multimediach”, „Gra fika 3D”,
„Programowanie gier komputerowych” — na
Wy dziale Informatyki Politechniki Bia ło stoc -
kiej. Był opiekunem około 40 prac inżynier-
skich i około 50 prac magisterskich. Był też
pro motorem dziewię ciu zakończonych prac
doktorskich.

Władysław K. Skarbek był zapraszany za
gra nicę do prowadzenia wykładów i semina-
riów, w tym w Tokyo Institute of Technology,
Imperial College, University of Erlangen, Tech   -
nical University of Berlin, Technical Uni ver si -
ty of Porto, Riken Institute in Tokyo, Uni ver sity
of Kiel, University of Surrey, Aristoteles Uni ver -
sity of Thessalonik, Norway Technical Uni ver -
sity of Trondheim, Koc University in Istanbul.

Był lub nadal jest członkiem wielu komi te -
tów konferencji krajowych i międzynaro do -
wych, w tym: „Computer Analysis of Ima ges
and Patterns”, CAIP'93-05, RECPAD’94-’02,
ICIAR’02-06, KKRRiT (od 2001 roku); prze wod -
 niczącym Zespołu Multimediów przy Pol skim
Komitecie Normalizacyjnym (od 1999 roku);
przewodniczącym delegacji polskiej na spot ka-




