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SŁAWOMIR KULA
Sławomir Kula urodził się 12 października
1952 roku w Lublinie. Szkołę podstawową
ukoń czył w Szczecinie, a maturę zdał w V Li -
ce um Ogólnokształcącym w Brwinowie.
W 1952 roku rozpoczął studia na Wydziale
Elektroniki Politechniki Warszawskiej, które
ukończył w 1977 roku. W latach 1977–1981
był słuchaczem Studiów Doktoranckich Poli -
tech niki Warszawskiej. W 1982 roku obronił
pracę doktorską Metoda wyznaczania częs -
to tliwości podstawowej tonu krtaniowego.
Od 1982 roku pracuje w Instytucie Tele ko -
mu nikacji Politechniki Warszawskiej w Za kła -
dzie Systemów Teletransmisyjnych. W latach
1984–1988 pracował w Oranie na Uni wer -
sy tecie Naukowo-Technicznym (Universite
des Sciences et de la Technologie d’Oran).
Miał wykłady w Anglii, Francji i Meksyku. Jako
ekspert ITU-T przebywał w Korei Północnej.
Jest autorem dwóch monografii — Systemy
te letransmisyjne (WKiŁ, Warszawa 2004) oraz
Systemy i sieci dostępowe xDSL (WKiŁ, War -
szawa 2009), współautorem książki wy da nej
w wersji elektronicznej Telecom mu ni ca tion
Sys  tems and Technologies (Eolss Pub li shers,
Ox ford, UK 2007) oraz współauto rem i re dak -
 torem książki Systemy i sieci SDH (WKiŁ, War -
szawa 1996), autorem podręcznika Podstawy
telekomunikacji wydanego w wer sji elektro -
nicz nej przez Ośrodek Kształcenia na Od leg -
łość Politechniki Warszawskiej, a tak że auto rem
i współautorem ponad 80 arty ku łów i refe ra -
tów naukowych. Pod jego kie run kiem przy go -
towanych zostało przeszło 170 prac dyplo -
mo wych (inżynierskich i magisterskich). Na
szczególną uwagę zasługuje jego za an ga żo -
wa nie w transferowanie wiedzy o naj now -

szych osiągnięciach z zakresu telekomu ni ka -
cji i teleinformatyki w ramach kursów i stu -
diów podyplomowych, a także zaanga żo wa -
nie w po pularyzację telekomunikacji wśród
młodzieży. Prowadzi zajęcia dla uczniów
szkół średnich w ramach Wszechnicy Wy dzia -
 łu Elektroniki i Technik Informacyjnych. Jego
praca naukowa dotyczy zagadnień zwią za -
nych z systemami teletransmisyjnymi oraz sys -
temami dostępowymi, a także z zagadnie nia mi
przetwarzania i oceny jakości sygna łów per -
cep cyjnych. Jest współautorem synte ze ra mo -
wy polskiej — licencja na ten synte zer zo sta ła
sprzedana francuskiej firmie Elan Infor ma ti que.
Kierował kilkunastoma pracami naukowo-
-ba  dawczymi z zakresu syste mów i sieci tele-
transmisyjnych, systemów dostę po wych oraz
pracami poświęconymi badaniom jakości syg -
 nałów percepcyjnych (mowa, au dio, wideo)
zle canymi przede wszystkim przez operato -
rów telekomunikacyjnych. Wyniki tych prac
zostały w wielu przypadkach wy ko rzystane
praktycznie. Za działalność dy dak tyczną i nau -
kową otrzymał dwukrotnie nagrodę Ministra
(1997, 2005) oraz trzykrotnie nagrodę Rek to ra
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Politechniki War szaw skiej (1994, 2003 oraz
2010). Ponadto dwukrotnie otrzymał Na gro dę
„Złotej Kredy” dla najlepszego wykładowcy
na Wydziale przyznawaną przez studentów.

Dwukrotnie był prodziekanem (w ka den -
cjach 1999–2002 oraz 2005–2008), od 2008
roku jest zastępcą dyrektora Instytutu Tele ko -
mu  nikacji ds. kształcenia. Pełni funkcję peł -
no mocnika dziekana ds. infrastruktury, jest
Pre ze sem Koła Stowarzyszenia Inżynierów
Tele ko mu nikacji Oddziału na Politechnice
War szawskiej, jest członkiem Komisji Re wi zyj -
nej Stowarzyszenia Absolwentów i Przy ja ciół
Wydziału Elektroniki i Technik Infor ma cyj nych,
jest przewodniczącym IEEE Com mit tee Chap -
ter 19 Warsaw, do 2008 był członkiem Ko -
misji Historii i Tradycji Wydziału Elek tro niki
i Technik Informacyjnych, jest człon kiem Dzie -
kańskiej Komisji ds. Studiów An glo ję zycz nych,
członkiem Komisji Kształ ce nia Rady Wy dzia łu
Elektroniki i Technik In for macyjnych, człon -
kiem Senackiej Komisji ds. Kampusów Po li -

techniki Warszawskiej, człon kiem Rek tor skiej
Komisji ds. Terenu Centralnego Bis; od 1999
ro ku członkiem Rady Wydziału Elektroniki
i Technik Infor ma cyjnych. Był inspiratorem
i jest wciąż organizatorem corocznego święta
społeczności Wy działu Elektroniki i Technik
Infor ma cyj nych — Dnia Wydziału. Był orga -
ni zatorem obchodów 50- i 55-lecia Wy dzia -
łu, jest orga ni zatorem obchodów 60-lecia
Wydziału.

Podróżnik-amator. Nie lubi „ruszać się”
z do mu, ale gdy się już ruszy, to wraz z żoną
często dociera do bardzo odległych miejsc na
świecie. O jego podróżach można prze czy -
tać w „Miesięczniku Politechniki War szaw -
skiej” (lipiec 2010), w artykule Anny Abram -
czyk pt. Podróżnik-domator.

Żonaty, dwoje dzieci — Radek absolwent
Wydziału Transportu Politechniki War szaw -
skiej i Iza — doktorantka na Wydziale Inży -
nierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.
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