
INSTYTUT RADIOELEKTRONIKI

w i n i e c k i

WIESŁAW WINIECKI
Wiesław Winiecki urodził się 12 listopada
1950 roku w Gdańsku, gdzie ukończył szko-
łę podstawową (1965). W latach 1965–1968
uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego
w Gdańsku, a następnie do XLII Liceum Ogól   -
nokształcącego w Warszawie (1968–1969).
Dyp lom magistra inżyniera elektronika uzys -
kał w 1975 roku na Wydziale Elek troniki Po li -
 tech niki Warszawskiej. Stopień doktora nauk
tech nicznych uzyskał na Wy dziale Elektroniki
w 1986 roku za rozprawę Metoda przetwa rza -
nia danych pomiarowych z wykorzystaniem
funkcji odcinkowo-jednorodnych oraz jej za -
sto sowania, a stopień naukowy doktora habi li -
towanego nauk technicznych w zakresie elek -
troniki (specjalność: Metrologia i Systemy Po -
mia rowe) w 2003 roku za rozprawę Wirtualne
przyrządy po mia rowe. Tytuł naukowy profe so -
ra uzyskał w 2011 roku. Od 1975 roku Wie -
sław Winie c ki jest pracownikiem Instytutu Ra -
dioelektroniki Politechniki Warszawskiej, gdzie
zajmował kolejno stanowiska: stażysty, kons -
truktora, starszego asystenta, adiunkta i — od
2005 roku — profesora nadzwyczajnego.

Działalność naukowa Wiesława Winiec -
kie go skoncentrowana jest wokół zagadnień
związanych z projektowaniem nowoczes nych,
cyfrowych przyrządów i systemów pomiaro-
wych. Początkowo prace te dotyczyły pro jek -
 towania cyfrowych częstościomierzy, czaso-
mierzy i fazomierzy o wysokich parametrach
metrologicznych, a od połowy lat osiemdzie-
siątych — komputerowej techniki pomiarowej,
a szczególnie nowych metod projektowania
systemów pomiarowo-kontrolnych z wyko rzy -
staniem graficznych, zintegrowanych środo-
wisk programowych. Największym osiągnię -

ciem naukowo-ba daw czym i wdrożeniowym
z lat dziewięć dzie siątych było opracowanie
w latach 1994–1999 z Zespołem Kom pu te ro -
wej Techniki Pomiarowej i wdrożenie w Za rzą -
dzie Kra jo wym Państwowej Agencji Radio ko -
munikacji systemu pomiarowo-kontrolnego
do automatycznego monitorowania sygnałów
radio komunikacyjnych w paśmie 10 kHz –
–18 GHz, nagrodzonego w 1997 roku Na gro -
dą Minis tra Edukacji Narodowej. Efektem dzia -
łalności w tym obszarze było opracowanie
i wydanie 2 pionierskich w kraju książek: au tor -
skiej Organizacja komputerowych systemów
pomiarowych (wydanej w 1997 roku i wzno -
wio nej w 2007 roku) oraz współautorskiej Gra -
ficzne, zintegrowane środowiska programowe
do projektowania komputerowych systemów
pomiarowo-kontrolnych (wydanej w 2001 ro -
ku). Od początku 2000 roku prace naukowo-
-ba dawcze Wiesława Winieckiego ukierun ko -
wane zostały na rozproszone przyrządy wir -
tu alne i systemy pomiarowe, wykorzystujące

Sło wa klu czo we
n metrologia

n systemy pomiarowe

n systemy rozproszone



sieci przewodowe (internet) i bezprzewodowe.
Swo je doświadczenie i wyniki badań wyko rzy -
stał w autorskiej publikacji 2 obszernych roz-
działów zatytułowanych Systemy pomiarowe
i Internet w metrologii w monografii Współ -
czes na metrologia pod redakcją Jerzego Ba rzy -
kowskiego, wydanej przez WNT w 2004 roku
i wznowionej w 2007 roku W ostatnich la tach
prace badawcze Wiesława Winieckiego zo sta ły
skoncentrowane na tematyce bezpieczeń stwa
rozproszonych systemów pomiarowo-ste ru -
ją cych.

Wiesław Winiecki jest autorem lub współ -
autorem około 170 publikacji (z czego 14 w re -
nomowanych czasopismach z tzw. listy fila -
del fijskiej), 3 patentów (współautorskie) oraz
po nad 70 raportów technicznych. W całym
okre sie pracy na Politechnice War szawskiej
Wie sław Winiecki brał udział w 63 pracach na -
ukowo-badawczych i wdrożeniowych, w tym
w 12 dużych projektach ba dawczo-wdro że -
nio wych, oraz w 6 projektach badawczych fi -
nansowanych przez Komitet Badań Nau ko -
wych i Ministerstwo Edu kacji Narodowej. Był
kierownikiem 4 dużych projektów badawczo-
-wdrożeniowych oraz kierownikiem 2 grantów
Komitetu Badań Na ukowych. Wiele prac ba -
daw czych zakoń czyło się wdrożeniami w prze -
myśle i admini stracji państwowej.

Wiesław Winiecki był promotorem
w 2 ukoń   czonych przewodach doktorskich,
re cen zentem 3 rozpraw doktorskich. Po nad to
kie rował 58 obronionymi pracami magis ter -
ski mi i 12 pracami inżynierskimi. Jest auto-
rem 7 wykładów. W ostatnich latach prowadzi
3 fun damentalne dla swej specjalności wy kła -
dy: „Systemy pomiarowe”, „Opro gra mo wa nie
systemów pomiarowych”, „Roz proszone sys -
te my pomiarowo-kontrolne”. Jest autorem
1 pod ręcznika akademickiego i współautorem
1 skryptu.

Wiesław Winiecki był członkiem Komi te -
tów Naukowych i Programowych wiodących
w dziedzinie systemów pomiarowo-kontrol-
nych konferencji zagranicznych i krajowych,
(m.in.: „IEEE Instrumentation and Mea sure ment
Technology Conference”, „IEEE Inte lligent Data
Acquisition and Advanced Com puting Sys tems:
Technology and Appli cations”, Kongres Me -
tro logii, „Metrologia Wspo magana Kom pu te -
 rowo”, „Systemy Po miarowe w Badaniach Na -
u kowych i w Prze myśle”). Recenzował wiele
artykułów w cza so pismach zagranicznych
i kra jowych (m.in.: „IEEE Trans. on Ins tru men -
tation and Mea surements”, „Measurement —
Journal of Inter national Measurement Con fe de -
ration”, „Metrology and Measuring Systems”,
„Po mia ry, Automatyka, Kontrola”) oraz arty -

ku łów na konferencje zagraniczne i krajowe,
(m.in.: „IEEE Instrumentation and Mea su re ment
Tech nology Conference”, „IEEE Intelligent Data
Acquisition and Advanced Computing Sys tems:
Technology and Applications”, „Inter national
Measurement Confederation World Con gress,
International Measurement Confederation TC-4
Symp.”, „Mathematical Knowledga Ma na ge -
ment”, „Meteorologia Wspo magana Kom pu -
te rowo”, „Systemy Po mia rowe”, „Pod sta wo we
Prob lemy Mete oro logii”). Od 2005 roku jest
członkiem Inter national Advisory Board kon -
fe rencji IEEE Inte lligent Data Acquisition and
Advanced Computing Systems: Technology
and Appli ca tions. W 2007 roku pełnił funkcję
co-chair mana of the Image Pro ces sing & Com -
 mu nica tions konferencji „IEEE Intelligent Data
Ac qui sition and Advanced Computing Sys tems:
Technology and Applications”. Trzykrotnie po -
wierzano mu funkcję redaktora tomów (guest
editor) artykułów dotyczących za awan so wa -
nych systemów obliczeniowych oraz przy rzą -
dów i laboratoriów wirtualnych w czasopis -
mach zagranicznych. Jest członkiem Rady Pro -
gramowej czasopisma „Po miary, Automatyka,
Kontrola” oraz associate editor czasopisma
za granicznego „Inter na tional Journal of Com -
pu ting”. 

W ramach działalności organizacyjnej Wie -
 sław Winiecki pełnił wiele odpowiedzialnych
funkcji na Wydziale i poza nim. Był prodzie ka -
nem ds. nauki na Wydziale Elek troniki i Tech -
nik Informacyjnych Po li techniki War szaw skiej
(2005–2008), zastępcą dyrektora ds. nauko-
wych Instytutu Ra dio elektroniki (1994–2001,
2004–2005), a tak że członkiem (1991–2002)
i sekretarzem Ko misji Dziekańskiej ds. Fi nan -
so wych Wy dzia łu (1993–2002). Był członkiem
Komisji Rady Wydziału ds. Badań Nau ko wych
(2002–2005), pełnił obowiązki kierownika Za -
kładu Urządzeń Radiotechnicznych (2003–
–2005). Obecnie jest członkiem Rady Nauki
Po li tech niki Warszawskiej (2006–2012),
człon  kiem Se nackiej Komisji ds. Badań (2005–
-2012), zastępcą dyrektora ds. naukowych
Ins tytutu Radioelektroniki (2008–2012), kie -
row nikiem pracowni Komputerowej Techniki
Po mia  ro wej, kierownikiem Laboratorium Sys -
temów Pomiarowych. Wiesław Winiecki dzia -
ła również aktywnie poza Politechniką. Jest
m.in. członkiem Komitetu Metrologii i Apa ra -
tu ry Naukowej Polskiej Akademii Nauk (2007–
–2010), prezesem Zarządu Polskiego Sto wa -
rzyszenia Pomiarów, Automatyki i Robotyki
POLSPAR (od 2004 roku), będącego narodo-
wym członkiem międzynarodowych organi -
za  cji International Measurement Con fe de ra -
tion oraz International Federation of Auto ma -
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 tic Con trol, członkiem zespołu zadaniowego
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds.
oceny wniosków współfinansowanych z fun -
 duszy strukturalnych w zakresie Dzia ła nia 2.1
oraz 2.2 Programu Operacyjnego In no wa cyj na
Gospodarka 2007–2013. Jest członkiem In s -
ti  tu te of Elec tri cal and Elec tro nics En gi ne ers
(IE EE).

Za osiągnięcia naukowo-badawcze i dy -
dak tyczne Wiesław Winiecki nagrodzony był
3 Nagrodami zespołowymi Ministra oraz
15 Na grodami Rektora Politechniki War szaw -
 skiej (w tym 3 indywidualne), Złotym Krzy żem
Zasługi (1999), Srebrną Odznaką „Za Zasługi
dla Sportu” (2009) oraz Odznaką „Zasłużony
dla Politechniki Warszawskiej” (2009).

Włada czynnie językiem angielskim i ro syj -
skim, biernie — francuskim. Interesuje się po -
lityką, muzyką i sportem.
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