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Wojciech Wojtasiak urodził się 13 grudnia
1960 roku w Lublinie. Studia na Wydziale
Elek troniki Politechniki Warszawskiej ukoń -
czył w 1984 roku i rozpoczął pracę zawodową
w Zakładzie Przyrządów Mi kro fa lo wych Ins -
ty tutu Technologii Elektronowej Poli techniki
War szawskiej (obecnie Instytut Mi kro elek tro -
ni ki i Optoelektroniki). Od 1987 roku pracuje
w Zakładzie Techniki Mi kro fa lo wej i Ra dio lo -
kacyjnej Instytutu Radio elek troniki Poli tech ni -
ki Warszawskiej najpierw jako asystent, a po
obronie rozprawy doktorskiej na stanowisku
adiunkta, pełniąc jednocześnie funkcje kie row -
nika Laboratorium Mikrofal. 

Za osiągnięcia zawodowe Wojciech Woj -
ta siak został uhonorowany m.in. nagrodami
Mistrza Techniki, Ministra II stopnia i Rektora
Politechniki Warszawskiej, a także Srebrnym
Krzyżem Zasługi. Wojciech Woj tasiak jest nie -
zwykle aktywny w obszarze prac naukowo-ba -
dawczych związanych z pro jektowaniem mi -
krofalowych układów aktywnych, zwłaszcza
dużej mocy na potrzeby przemysłu oraz na
rzecz obronności kraju. W ciągu ostatnich 10 lat
był kierownikiem 4 projektów ministerialnych
dotyczących najnowszych osiągnięć techno -
lo gii mikrofalowych przyrządów półprze wod -
nikowych m.in. na podłożach SiC i GaN. Kie -
rował także kilkoma dużymi pracami konstruk -
cyjno-wdrożeniowymi zarówno dla przemysłu,

jak i Sił Zbrojnych RP. W ramach tych zleceń
przebudowano sieć radiową dostępu abo nen -
ckiego punkt–wielopunkt dla publicznych
ope ratorów w przeszło 100 lokalizacjach obej -
mujących obszar województw kujawsko-
-po mor skiego i świętokrzyskiego. Woj ciech
Woj  tasiak uczestniczy również w pra  cach ana -
li tycz nych realizowanych dla agencji rządo-
wych, takich jak Polska Agencja Że g lugi Po -
wietrznej oraz Porty Lotnicze. 

Dorobek naukowy Wojciecha Wojtasiaka
obejmuje ponad 100 publikacji w formie arty -
kułów w czasopismach i komunikatów kon fe -
rencyjnych. Jest członkiem In sti tu te of Elec tri cal
and Elec tro nics En gi ne ers (IE EE) od 1998 roku.

Na polu dydaktycznym Wojciech Woj ta -
siak prowadzi wykłady z przedmiotu „Tech ni -
ka mikrofalowa” oraz „Analiza i synteza ukła -
dów mikrofalowych”. Był opiekunem ponad
30 dyplomantów, z których zdecydowana
więk szość pracuje w wyuczonym zawodzie. 

Prywatnie jest żonaty, ma syna, a jego hob -
by to samochody.
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