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 W dniu 1 listopada 2014 roku zmarł w Białymstoku 

prof. dr hab. inż. Mikołaj Busłowicz, Honorowy Profesor 

Politechniki Białostockiej, były Prorektor Politechniki 

Białostockiej i Dziekan Wydziału Elektrycznego PB, wybitna 

postać polskiej automatyki, autorytet w dziedzinie teorii 

sterowania układów dodatnich, niecałkowitego rzędu. 

Prof. dr hab. inż. Mikołaj Busłowicz urodził się w 1950 

roku na Białostocczyźnie, w okolicach Bielska Podlaskiego. W 

1974 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera elektryka po 

ukończeniu studiów magisterskich na Wydziale Elektrycznym 

Politechniki Warszawskiej. Po ukończeniu studiów 

doktoranckich w Politechnice Warszawskiej, w 1977 r. uzyskał 

stopień naukowy doktora nauk technicznych, nadany przez Radę Wydziału Elektrycznego PW za 

rozprawę doktorską pt.: „Obserwowalność układów liniowych stacjonarnych z opóźnieniami”. 

W 1978 r. Mikołaj Busłowicz rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta w Politechnice Białostockiej 

(w ówczesnym Instytucie Elektrotechniki, przekształconym później w Wydział Elektryczny) i 

kontynuował ją nieprzerwanie przez ponad 36 lat. W 1988 r. Profesor M. Busłowicz uzyskał 

stopień naukowy doktora habilitowanego, nadany przez Radę Wydziału Elektrycznego Politechniki 

Warszawskiej na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Asymptotyczna stabilność dynamicznych 

układów liniowych stacjonarnych z opóźnieniem”. W dniu 15 maja 2002 roku Mikołaj Busłowicz 

uzyskał tytuł naukowy profesora nauk technicznych. W okresie zatrudnienia w Politechnice 

Białostockiej Profesor M. Busłowicz przeszedł wszystkie stopnie awansu naukowego i 

zawodowego, zajmując kolejno stanowisko: adiunkta (1978-1989), docenta (1989-1990), profesora 

nadzwyczajnego (1990-2005), a od 1 lipca 2005 r. profesora zwyczajnego. 

Zainteresowania badawcze prof. dr hab. inż. Mikołaja Busłowicza koncentrowały się głównie 

na problemach analizy i syntezy: liniowych układów dynamicznych z opóźnieniami czasowymi, 

układów niecałkowitych rzędów, układów hybrydowych ciągło-dyskretnych, układów dodatnich 

oraz układów o niepewnych parametrach. Profesor M. Busłowicz prowadził również badania 

naukowe nad komputerowymi metodami analizy obwodów elektrycznych o niepewnych 

parametrach – zarówno liniowych, jak i wybranych klas układów nieliniowych. 

Prof. dr hab. inż. Mikołaj Busłowicz opublikował (jako autor lub współautor) 207 publikacji 

naukowych. Wiele publikacji Profesora zawiera oryginalne koncepcje, metody i wyniki, które były 

później rozwijane i pogłębiane następnie przez licznych naukowców pracujących w różnych 

ośrodkach akademickich w Polsce i na świecie. Prace prof. dr hab. inż. M. Busłowicza były ponad 

160 razy cytowane w publikacjach innych autorów, a o Jego wysokiej pozycji naukowej świadczy 

między innymi fakt zapraszania Go przez komitety programowe konferencji krajowych i 

międzynarodowych do wygłaszania referatów plenarnych i monograficznych. 

Główną pozycją dorobku naukowego Profesora są trzy monografie, które podsumowują 

kolejne etapy Jego prac nad stabilnością układów dynamicznych z opóźnieniami i układów o 

niepewnych parametrach: 

• „Asymptotyczna stabilność dynamicznych układów liniowych stacjonarnych z opóźnieniem”, 

Zeszyty Naukowe PB, Nauki Techniczne nr 84, Elektryka nr 7, Białystok 1987 (186 stron); 

• „Stabilność układów liniowych stacjonarnych o niepewnych parametrach”, Dział 

Wydawnictw i Poligrafii PB, Seria: Rozprawy Naukowe, Nr 48, Białystok 1997 (221 stron); 

• „Odporna stabilność układów dynamicznych liniowych stacjonarnych z opóźnieniami”, Seria: 

Monografie Komitetu Automatyki i Robotyki PAN, Tom l, Dział Wydawnictw i Poligrafii 

PB, Warszawa-Białystok 2000 (322 strony). 



Ostatnia z tych monografii zapoczątkowała serię „Monografie Komitetu Automatyki i 

Robotyki PAN” i została wyróżniona nagrodą indywidualną Ministra Edukacji Narodowej w 2001 

roku. Pozostały dorobek prof. dr hab. inż. Mikołaja Busłowicza, uznany i ceniony w środowisku 

krajowym i na arenie międzynarodowej, obejmuje 15 rozdziałów w monografiach, 93 artykuły w 

czasopismach krajowych i zagranicznych oraz ok. 90 referatów opublikowanych w materiałach 

konferencji międzynarodowych i krajowych. Artykuły Jego autorstwa ukazały się w następujących 

czasopismach redagowanych za granicą: IEEE Transactions Automatic Control, International 

Journal of Control, International Journal of Systems Science, Computers and Electrical 

Engineering oraz w następujących czasopismach wydawanych w Polsce: Podstawy Sterowania, 

Control and Cybernetics, Archiwum Automatyki i Telemechaniki, Foundations of Control 

Engineering, Przegląd Elektrotechniczny, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical 

Sciences, Pomiary Automatyka Robotyka, Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent 

Systems, Acta Mechanica et Automatica, Pomiary Automatyka Kontrola, International Journal of 

Applied Mathematics and Computer Science. 

W dorobku naukowym prof. dr hab. inż. Mikołaja Busłowicza znajdują się również recenzje 

czterech monografii, jedna recenzja pozycji wydawniczej zawierającej rozszerzone rezultaty 

rozprawy doktorskiej oraz recenzje podręcznika akademickiego i skryptu. Profesor był 

pięciokrotnie recenzentem dorobku naukowego i dydaktyczno-organizacyjnego postępowaniu o 

nadanie tytułu naukowego profesora. Recenzował pięć rozpraw habilitacyjnych oraz 11 rozpraw 

doktorskich. Opracował cztery opinie o całokształcie dorobku naukowego, dydaktycznego i 

zawodowego pracowników akademickich, dwie opinie o dorobku kandydatów do nagród Ministra 

Edukacji Narodowej i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także pięć opinii w 

postępowaniach o nadanie tytułu doktora honoris causa przez krajowe uczelnie wyższe. Profesor 

był ponadto recenzentem ok. 120 artykułów zgłoszonych do czasopism (krajowych i 

zagranicznych), ok. 100 projektów badawczych KBN/MNiSW/NCN oraz recenzentem ok. 150 prac 

zgłoszonych na konferencje naukowe w kraju i za granicą. 

Zespół naukowo-badawczy, utworzony i kierowany przez prof. dr hab. inż. Mikołaja 

Busłowicza w Katedrze Automatyki i Elektroniki na Wydziale Elektrycznym Politechniki 

Białostockiej, składał się w większości z uczniów Profesora, którzy pod jego kierunkiem uzyskali 

stopnie naukowe i systematycznie powiększali swój dorobek naukowy. Zespół ten zrealizował 

wiele projektów badawczych, dotyczących współczesnych problemów teorii sterowania, m.in. 

pracę naukowo-badawczą „Analiza dynamicznych układów liniowych stacjonarnych z 

niepewnościami” w ramach tzw. projektów podstawowych (1990 r.), pięć projektów badawczych 

KBN/MNiSW/NCN (w latach 1991-1993 oraz 2004-2014), a także pięć projektów zrealizowanych 

w ramach tzw. badań własnych Politechniki Białostockiej (w tym dwa projekty zespołowe). 

Działalność naukowa prof. dr hab. inż. Mikołaja Busłowicza cieszyła się dużym uznaniem, a 

cechy Jego charakteru – pracowitość, rzetelność naukowa, odpowiedzialność i poczucie obowiązku 

budziły powszechny szacunek środowiska naukowego, czego dowodem były liczne funkcje, które 

pełnił w stowarzyszeniach i instytucjach naukowych. Od 2012 r. Profesor Mikołaj Busłowicz był 

członkiem zwyczajnym Akademii Inżynierskiej w Polsce, od 1997 roku był członkiem Zespołu 

Teorii Sterowania Komitetu Automatyki i Robotyki PAN, a w kolejnych kadencjach pełnił z 

wyboru funkcję członka tego komitetu (2003-2006, 2007-2010, 2011-2013, 2014-2016). Od 2011 r. 

był również członkiem Panelu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki. W latach 1995-1997 był 
członkiem Sekcji T-11A Komitetu Badań Naukowych, a w latach 1998-2002 członkiem Centralnej 

Komisji Szkolnictwa Elektrycznego SEP. W latach 2005-2013 pełnił funkcję 

wiceprzewodniczącego Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki 

Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS). Należał także do innych stowarzyszeń naukowych i 

zawodowych, m.in. Stowarzyszenia Elektryków Polskich (od 1972 r.), Polskiego Stowarzyszenia 

Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR (od 2007 r.), Polskiego Towarzystwa 

Matematycznego oraz American Mathematical Society (w latach 1986-1990). 

Od 2011 r. prof. dr hab. inż. M. Busłowicz był członkiem Komitetu Redakcyjnego serii 

wydawniczej Monografie Komitetu Automatyki i Robotyki PAN, od 2003 r. członkiem Rady 



Programowej czasopisma „Pomiary Automatyka Kontrola”, a od początku istnienia czasopisma 

„Acta Mechanica et Automatica” był redaktorem naukowym z zakresu automatyki i robotyki. W 

latach 2003-2006 prof. dr hab. inż. M. Busłowicz był członkiem Komitetu Redakcyjnego 

czasopisma „International Journal of Applied Mathematics and Computer Science”. Profesor 

Mikołaj Busłowicz był członkiem komitetów naukowych lub programowych wielu cyklicznych 

konferencji międzynarodowych i krajowych, m.in.: Konferencji Naukowo-Technicznej 

AUTOMATION (od 2006 r.), Krajowej Konferencji Automatyki (w latach: 2005, 2008, 2011, 

2014), seminarium Rachunek Różniczkowy Niecałkowitego Rzędu i Jego Zastosowania 

(od 2009 r., w 2011 r. pełniąc funkcję przewodniczącego komitetu organizacyjnego tej konferencji), 

International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory (w latach 1999-

2010), International Conference on Parallel Computing in Electrical Engineering (w 2004 r.), 

Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice (w latach 1997-2010), Diagnostyka Procesów 

Przemysłowych (w 2003 i w 2005 r.), Modelowanie i Symulacja (w 2006 i w 2008 r.). W trakcie 

obrad wyżej wymienionych konferencji wielokrotnie przewodniczył sesjom naukowym. 

Profesor Mikołaj Busłowicz pełnił ponadto dwukrotnie zaszczytną funkcję promotora 

w postępowaniach o nadanie tytułu doktora Honoris Causa Politechniki Białostockiej oraz 

opiniodawcą w kilku takich postępowaniach, przeprowadzonych przez inne uczelnie. 

Za swą działalność i wybitne osiągnięcia naukowe i zawodowe Profesor Mikołaj Busłowicz był 

wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Otrzymał Srebrną Odznaką 

Zasłużony Białostocczyźnie (w 1989 r.), Srebrny Krzyż Zasługi (w 1997 r.), Złoty Krzyż Zasługi 

(w 2002 r.), Medal Komisji Edukacji Narodowej (w 1993 r.), Srebrną Odznakę Honorową 

Stowarzyszenia Elektryków Polskich (w 2006 r.), Złoty Medal za Długoletnią Służbę (w 2012 r.) 

oraz Medal 60-lecia Politechniki Białostockiej (w 2009 r.). Był także trzykrotnie laureatem nagrody 

Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (Ministra Edukacji Narodowej) za osiągnięcia 

naukowe: w 1982 r., 1989 r. oraz w 2001 r. Za wybitne osiągnięcia w działalności naukowej, 

dydaktycznej i organizacyjnej Profesor Mikołaj Busłowicz był wielokrotnie wyróżniany nagrodami 

JM Rektora Politechniki Białostockiej. 

Profesor Mikołaj Busłowicz pełnił szereg ważnych funkcji w Politechnice Białostockiej: w 

latach 1988-1993 prodziekana Wydziału Elektrycznego PB (kolejno: ds. studenckich i dydaktyki 

oraz ds. nauki), a w latach 1993-1999 (tj. przez dwie kadencje) Dziekana Wydziału Elektrycznego 

PB. W dwóch kolejnych kadencjach: 1999-2002 i 2002-2005 był prorektorem Politechniki 

Białostockiej ds. Nauki i pierwszym zastępcą Rektora Uczelni. Od 1992 roku, tj. od chwili 

utworzenia tej jednostki organizacyjnej, był kierownikiem Katedry Automatyki i Elektroniki na 

Wydziale Elektrycznym PB. 

W latach 1990-2012 Profesor M. Busłowicz był członkiem Senatu PB, pełniąc w kadencji 

1993-1996 obowiązki przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych i Rozwoju 

Kadr, a w kadencji 2008-2012 – przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów. 

W kadencji 2008-2012 był ponadto członkiem Uczelnianej Odwoławczej Komisji ds. Oceny 

Nauczycieli Akademickich. W latach 1981-1984 był przedstawicielem nauczycieli akademickich 

(nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia doktora habilitowanego) w Radzie Wydziału 

Elektrycznego, a od 1988 roku, po uzyskaniu habilitacji, zasiadał nieprzerwanie w Radzie Wydziału 

Elektrycznego PB. W latach 1990-1991 był członkiem Rady Naukowej Międzywydziałowego 

Studium Automatyki i Robotyki, które kształciło studentów wydziałów: Elektrycznego i 
Mechanicznego w Politechnice Białostockiej. Profesor Mikołaj Busłowicz był również redaktorem 

wydawnictw, publikowanych przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Białostockiej, których 

tematyka zawierała się w dyscyplinach: elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja. 

W latach 1999-2005 Profesor Mikołaj Busłowicz był przewodniczącym Rady Technicznej 

Zakładu Produkcji Doświadczalnej i Usług Technicznych oraz członkiem Rady Białostockiej 

Fundacji Kształcenia Kadr. W roku 2003 był głównym organizatorem i przewodniczącym Komitetu 

Organizacyjnego I Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki – pierwszej w woj. podlaskim imprezy 

naukowej, prezentującej dorobek białostockiego środowiska akademickiego. W roku 2004 Profesor 



M. Busłowicz przewodniczył pracom Komitetu Organizacyjnego Obchodów 55-lecia Politechniki 

Białostockiej, zaś w latach 2004 i 2005 był wiceprzewodniczącym komitetów organizacyjnych 

kolejnych Podlaskich Festiwali Nauki i Sztuki. 

W okresie sprawowania przez prof. dr hab. inż. M. Busłowicza funkcji Dziekana (w styczniu 

1995 r.), Wydział Elektryczny PB otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora 

nauk technicznych w dyscyplinie naukowej elektrotechnika. W 1999 roku Profesor Mikołaj 

Busłowicz był organizatorem i przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego IX Ogólnopolskiego 

Spotkania Dziekanów Wydziałów Elektrycznych i Wydziałów Elektroniki, które odbyło się w 

Białymstoku i Rajgrodzie. 

Prof. dr hab. inż. Mikołaj Busłowicz aktywnie angażował się w kształcenie studentów i młodej 

kadry naukowej Wydziału Elektrycznego PB. Profesor był promotorem w czterech przewodach 

doktorskich, wszczętych przez Radę Wydziału Elektrycznego PB i zakończonych nadaniem stopnia 

naukowego doktora. Był również opiekunem naukowym kilku uczestników studiów doktoranckich 

na Wydziale Elektrycznym PB, w tym doktorantów posiadających wszczęte przewody doktorskie. 

Prof. dr hab. inż. Mikołaj Busłowicz był doskonałym dydaktykiem, wysoko cenionym przez 

studentów i chętnie wybieranym przez nich jako opiekun prac dyplomowych magisterskich i 

inżynierskich. W okresie pracy zawodowej w Politechnice Białostockiej prowadził wszystkie formy 

zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: wykłady, ćwiczenia audytoryjne 

i laboratoryjne, pracownie specjalistyczne oraz seminaria – głównie z przedmiotów: Teoria 

sterowania, Podstawy automatyki, Modelowanie układów dynamicznych, Podstawy techniki 

sterowania cyfrowego, Wybrane zagadnienia automatyki, Dynamiczne układy liniowe z 

opóźnieniem, Technika regulacji, Systemy sterowania. Prowadził także, według autorskich 

programów, liczne zajęcia dydaktyczne na studiach doktoranckich. 

Profesor Mikołaj Busłowicz wielokrotnie inicjował i aktywnie angażował się w tworzenie, 

modernizowanie i aktualizowanie programów kształcenia inżynierskiego, magisterskiego oraz 

doktorskiego na kierunkach studiów, prowadzonych na Wydziale Elektrycznym PB. Był głównym 

autorem programu kształcenia studentów specjalności Automatyka i Technika Mikroprocesorowa, a 

następnie kierował procesem kształcenia na tej specjalności. Opracował także wiele autorskich 

programów zajęć dydaktycznych i realizował według tych programów wszystkie formy kształcenia. 

Profesor był również promotorem kilkudziesięciu prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich, 

zrealizowanych na Wydziale Elektrycznym PB. Wielokrotnie przewodniczył Komisjom 

Doktorskim Rady Wydziału Elektrycznego oraz komisjom egzaminacyjnym przeprowadzającym 

egzaminy doktorskie; był również członkiem zespołów powoływanych przez Radę Wydziału 

Elektrycznego PB do przeprowadzania przewidzianych ustawowo czynności w postępowaniach o 

nadanie tytułu profesora i doktora habilitowanego. 

Dnia 2 października 2014 r., w uznaniu całokształtu dorobku naukowego, dydaktycznego i 

organizacyjnego, Senat Politechniki Białostockiej wyraził pozytywną opinię w sprawie przyznania 

prof. Mikołajowi Busłowiczowi tytułu Honorowego Profesora Politechniki Białostockiej. Niestety, 

to wyróżnienie odebrała już a dniu 29 kwietnia 2015 roku Pani Wanda Busłowicz, Małżonka 

Profesora, podczas uroczystego seminarium naukowego poświęconego Jego pamięci. 

Prof. dr hab. inż. Mikołaja Busłowicza, pomimo ciężkiej choroby, do ostatnich dni życia 

prowadził działalność naukową i dydaktyczną, przygotowując wspólnie ze swoimi uczniami 

kolejne publikacje. Był znanym, cenionym i szanowanym naukowcem, który wniósł znaczący 
wkład w rozwój współczesnej automatyki i teorii sterowania oraz aktywnie działał na rzecz 

upowszechniania najnowszych osiągnięć tych dyscyplin nauki. Był powszechnie lubianym i 

cenionym nauczycielem akademickim i wychowawcą młodzieży, posiadał ogromną wiedzę i 

doświadczenie, którymi chętnie dzielił się ze studentami i współpracownikami. Był równocześnie 

człowiekiem nadzwyczaj skromnym, który swą osobowością i postawą wobec współpracowników i 

studentów wzbudzał powszechną sympatię i szacunek. Swe zdolności, pracowitość, i konsekwencję 

w działaniu łączył z poczuciem obowiązku i wielkiej odpowiedzialności wobec uczelni, jej 

studentów i pracowników. Był także człowiekiem niezwykle życzliwym, serdecznym kolegą, który 



starał się poszukiwać u innych ludzi wyłącznie pozytywnych cech i stymulować ich rozwój. Jego 

śmierć stanowi ogromną stratę dla jego uczniów i wychowanków, kolegów i współpracowników, a 

także dla całego środowiska naukowego automatyków polskich. Pozostanie nam pamięć o 

skromnym, prawym człowieku, którego życie zawodowe i osiągnięcia mogą stanowić wzór dla 

wszystkich nauczycieli akademickich. 

 

 

Opracował: 

Mirosław Świercz 


