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W Y D A R Z E N I A

Życie Uczelni nr 154

Dokument o współpracy pod-
pisali: rektor prof. Krzysztof Jóźwik 
i Marszałek Województwa Łódzkie-
go Grzegorz Schreiber.

Planowane jest utworzenie uni-
katowego w skali kraju „Ośrodka 
kompetencji Informatyki Śledczej 

i Cyberbezpieczeństwa”, którego 
pierwszym elementem będzie 
„Pracownia cyfrowego modelo-
wania miejsca przestępstwa”, którą 
Politechnika wyposaży w specja-
listyczny sprzęt. Województwo 
przekaże uczelni na ten cel 282 000 
zł. Wkład własny wyniesie 94 000 zł.

– W pracowni wykorzystane 
zostaną technologie interaktywnej 
akwizycji 3D w celu budowania 
modeli miejsca przestępstwa. Mo-
delowanie artefaktów i interakcji 
z użytkownikiem oraz techniki 
rzeczywistości rozszerzonej i wirtu-
alnej pozwolą na wnikliwą analizę 
pozyskanych danych dotyczących 
aktywności cyfrowej pochodzących 
także z cyberprzestrzeni. Pracownia 
zapewni również system przetwa-
rzania informacji i prowadzenie 
badań nad projektami narzędzi 

zoptymalizowanych pod kątem 
pracy służb policji – mówi dr hab. 
inż. Andrzej Romanowski, prof. PŁ.

Rektor prof. Krzysztof Jóźwik 
stwierdził, że – Powstanie pracowni 
jest najważniejszym krokiem w pro-
jekcie utworzenia wojewódzkiego 
ośrodka kompetencji Informatyki 
Śledczej i Cyberbezpieńczenstwa 
przy Politechnice Łódzkiej. Jesteśmy 
do tego bardzo dobrze przygotowa-
ni, prowadząc od wielu lat współ-
pracę z Wojewódzką Komendą Po-
licji właśnie w tym zakresie. Liczymy 
na rozwój tego projektu w przyszłym 
roku przez zacieśnianie współpracy 
z Urzędem Marszałkowskim i Policją, 
co z pewnością przyczyni się do po-
prawy bezpieczeństwa w cyberprze-
strzeni mieszkańców województwa 
łódzkiego.

n Ewa Chojnacka

Politechnika Łódzka i Województwo Łódzkie zawarły umowę o współpracy 
w zakresie cyberbezpieczeństwa. 

Dla bezpieczeństwa 
w cyberprzestrzeni

Wyróżnienie Łódzkie Eureka otrzymują 
twórcy za osiągnięcia promujące Łódź jako 
ośrodek naukowy i akademicki. W 2020 r. 
przyznano 4 statuetki, w tym dwie zespo-
łom z naszej uczelni.

Laureaci z PŁ 
n w kategorii Technika: zespół kierowany przez prof. 

Małgorzatę Iwonę Szynkowską-Jóźwik, w składzie: 
dr inż. dr. inż. A. Rylski, A. Żarczyński, M. Zaborowski, 
M. Kaźmierczak, mgr inż. M. Śmiechowska za Tech-
nologię oczyszczania chloru z mieszanin gazowych, 

n w kategoria Nauka: zespół: dr hab. inż. M. Bartosik, 
prof. PŁ, prof. P. Borkowski, dr hab. inż. F. Wójcik za 
Opracowanie redundancyjnych, niespolaryzowa-
nych, próżniowo-półprzewodnikowych systemów 
DCSS ultraszybkiego zabezpieczania nadprzewo-
dzących cewek elektromagnesów.

n Ewa Chojnacka

Łódzkie Eureka

Prof. Małgorzata Iwona Szynkowska-Jóźwik (czwarta od lewej) i prof. Piotr Borkowski 
(pierwszy z lewej). Laureatom gratulowali wiceprezydent Łodzi i przewodnicząca Rady 
ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki                                                                               foto: Paweł Łacheta

Umowa została 
podpisana zdalnie

foto:
Jacek Szabela


