
PODSTAWOWE INFORMACJE 
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„... rozwiązujemy problemy firm i instytucji z wykorzystaniem matematycznego sposobu myślenia ...”
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Działające w strukturach Polskiej Akademii Nauk Centrum Zastosowań
Matematyki i Inżynierii Systemów (CZMIS) zajmuje się rozwiązywaniem
praktycznych problemów firm i instytucji z wykorzystaniem
matematycznego sposobu myślenia. W ten sposób prowadzona jest
współpraca między środowiskiem naukowym a firmami i instytucjami
dążącymi do usprawnienia swoich procesów, produktów i usług.

Formalnie powołane do życia w 2010 r. CZMIS prowadzi swoje działania w
oparciu o budowany od 2005 roku zespół i stanowi kontynuację prac grupy
badawczej Industrial Mathematics and System Engineering.

Obecnie z CZMIS współpracuje kilkadziesiąt osób, wśród których znajdują
się zarówno doświadczeni naukowcy pracujący w PAN, jak
również starannie dobrani i otrzymujący specjalne stypendia doktoranci
i studenci.

1.  O Centrum Zastosowań Matematyki 
i Inżynierii Systemów
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2. Inspiracje, wsparcie i know-how

Centrum działa w oparciu o najlepsze brytyjskie wzorce,
a interdyscyplinarny zespół szkolony był m.in. w:

Pracownicy CZMIS biorą regularnie udział w European Study Groups with
Industry (ESGI). Są to odbywające się w Wielkiej Brytanii od 1968 roku,
tygodniowe warsztaty, na których naukowcy starają się znaleźć
rozwiązania problemów, z którymi zgłaszają się firmy i instytucje. Te z kolei
dostają możliwość „świeżego” spojrzenia na swoje problemy, szansę na
szybki rozwój, a także nowe możliwości rekrutacyjne. Warsztaty zyskują na
popularności również poza obszarem UE m.in. w Rosji, Arabii
Saudyjskiej czy RPA – CZMIS ma w nich również swój aktywny udział.
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… to wykorzystanie precyzyjnego matematycznego sposobu myślenia do
rozwiązywania rzeczywistych problemów firm i instytucji, poczynając od
właściwego sformułowania podstawowych założeń problemu.

Duży nacisk kładziony jest na podejście:

„niech będzie to tak proste, jak tylko możliwe, ale nie prostsze”. 

Jak pokazuje praktyka znajdowane rozwiązania z jednej strony mają
zastosowanie i wartość komercyjną, a z drugiej – stanowią dobrą
stymulację do dalszych badań akademickich.

Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów efektywnie wciela
w życie ideę industrial mathematics, co należy rozumieć jako skuteczne
rozwiązanie problemów firm oraz instytucji, dla których pracowało.

3. Matematyka użytkowa i analiza systemowa…
(ang. industrial mathematics and systems’ engineering)
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4. Zakres podejmowanych zagadnień

Interdyscyplinarność zespołu CZMIS pozwala na realizację projektów
obejmujących szeroki zakres tematów: poczynając od zagadnień
inżynierskich, poprzez kryptografię, aż do zastosowań matematyki
w ekonomii i finansach.

W centrum naszych zainteresowań znajdują się*:

 analiza danych, Big Data,
 analiza systemowa,
 blockchain
 finanse,
 kryptografia i bezpieczeństwo informacji,
 przemysł (procesy produkcyjne, logistyka, mechanika),
 wirtualne rynki predykcyjne,
 wirtualne światy

O naszych kwalifikacjach najlepiej świadczą zrealizowane dotychczas
projekty.

* Kolejność alfabetyczna
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5. Działalność Centrum Zastosowań 
Matematyki i Inżynierii Systemów

Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów działa przez cały rok
realizując:

 projekty badawcze i komercyjne zamawiane przez firmy i instytucje,

 Letnie Praktyki Badawcze „Matematyka, informatyka i komercjalizacja,
tak jak robią to w Cambridge” (corocznie – XIII edycja w 2017 r.),

 warsztaty dla młodych naukowców (Winter School, II edycja w 2012 r.),

 imprezy, na których spotyka się nauka i biznes (np. 77. edycja ESGI*,
warsztaty „10 lat Industrial mathematics w Polsce”, „Conference on
Industrial Application of Mathematics”).

* Zespół Centrum miał zaszczyt zorganizować w 2010 roku pierwsze w Polsce warsztaty ESGI.
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6. Letnie Praktyki Badawcze (LPB)

• Promowanie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym         
a firmami i instytucjami o różnych profilach działalności

• Praktyki w Warszawie, organizowane przez Polską Akademię Nauk 
we współpracy ze stroną brytyjską (University of Cambridge oraz 
University of Oxford), w okresie wakacyjnym

• Liczba realizowanych projektów: do 10

• uczestnicy: studenci i doktoranci o szerokim profilu kształcenia

• Wzór brytyjski: European Study Groups with Industry (ESGI)

• W 2017 r. – XIII edycja LPB 

• LPB – wielokrotnie początek współpracy długoterminowej 
pomiędzy CZMIS a firmą uczestniczącą w LPB
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7. Przykładowe projekty

Wstępne oszacowanie możliwości w zakresie optymalizacji łańcucha 
czynności wykonywanych przez personel laboratoriów

Projekt zrealizowany na zlecenie spółki z sektora paliwowego.
Przedmiotem prac były propozycje kierunków usprawnienia procesu
badania jakości produktów w laboratoriach Zleceniodawcy.
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Integracja systemów powstających w ramach pilotażowego wdrożenia 
automatyki w wybranej bazie paliw (prace badawczo-rozwojowe)

Projekt zrealizowany na zlecenie spółki o istotnym znaczeniu dla
bezpieczeństwa energetycznego Polski. Przedmiotem prac jest stworzenie
koncepcji istotnych elementow infrastruktury bazy paliw przyszłości.

7. Przykładowe projekty
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7. Przykładowe projekty

MPO – Modelowanie Procesu Osuszania (2 fazy projektu)

Opracowanie Naukowego Studium Wykonalności (NSW) modelu procesu
regeneracji glikolu z wykorzystaniem specyficznej metody nagrzewania.
Efektem prac zespołu była propozycja „scenariuszy” wykonania takiego
modelu. Następnie realizacja (na podstawie NSW) wybranego modelu
procesu osuszania glikolu.
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7. Przykładowe projekty

HYDRO – Model sterowania dużą instalacją petrochemiczną

Przygotowanie studium wykonalności modelu sterowania dużą instalacją
petrochemiczną w celu optymalizacji jej żywotności. Efektem prac były
wytyczne do stworzenia takiego modelu z uwzględnieniem jego adaptacji
do zmiennych warunków procesu.
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Projekty dla zlecenie spółki o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa
energetycznego Polski:

• Scenariusze  możliwych zmian w zakresie logistyki nośników energii* i 
możliwości wykorzystania posiadanej infrastruktury w horyzoncie 10+ lat

• Modelowanie procesu starzenia paliw

• Koncepcja centrum badawczo-rozwojowego, ze szczególnym 
uwzględnieniem tematyki prac badawczo-rozwojowych

7. Przykładowe projekty

* Zwłaszcza paliw płynnych



ATP – Analiza Trwania Procesów

• Zagadnienie wyznaczania terminów dostaw do klienta z uwzględnieniem 
parametrów takich jak plany produkcyjne, stany magazynowe, rezerwacje, 
a także specyficzne informacje o klientach.

• Projekt algorytmów realizujących zadanie, z zastosowaniem różnorodnych 
modeli pozwalających na dostosowanie działania do specyfiki klientów.
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7. Przykładowe projekty



• Algotrading: 
• opracowanie automatycznych reguł inwestycyjnych dla GPW,
• projektowanie algorytmów tradingowych – Design of Experiment (DOE).

• Prognozowanie odejść klientów 
(w tym np. klientów korporacyjnych).

• Segmentacja klientów pod kątem 
algorytmizacji decyzji o zabezpieczaniu 
ekspozycji netto na rynku FOREX.

7. Przykładowe projekty

15



UBIK - Ubezpieczenia Biorą Inny Kurs

• Przedmiot projektu: prace naukowo-badawcze w zakresie  
„Wybrane możliwości i problemy przyszłych rozwiązań w obszarze 
spersonalizowanych ubezpieczeń komunikacyjnych”.

• Wykonane prace:
- State-of-the-art (wybrane zagadnienia) istniejących rozwiązań 

spersonalizowanych ubezpieczeń komunikacyjnych (UBI), 
- Wskazanie możliwych przyszłych rozwiązań w obszarze UBI. 

• Implikacje potencjalnie kluczowe przyszłych trendów wg UBS AG 
(extreme connectivity, predictive analitycs oraz automatyzacja 
i blockchain) dla  produktów, usługi i nowych możliwości w 
obszarze UBI.
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7. Przykładowe projekty
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Kryptowaluty

• Analiza protokołu systemu Bitcoin pod kątem identyfikacji 
jego wad oraz ocena możliwości wprowadzenia 
zmian/poprawek.

• Ocena wpływu walut lokalnych na gospodarkę, 
w tym analiza case study walut lokalnych 
funkcjonujących na świecie.

• Opracowanie taksonomii kryptowalut
uwzględniającej zastosowania kryptowalut
w innych obszarach niż tradycyjne 
dokonywanie płatności.

• Optymalizacja sprzedaży bitcoinów uzyskiwanych z kopalni.

7. Przykładowe projekty



WRP – Wirtualne Rynki Predykcyjne
narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji*

WRP to specyficzne rynki finansowe, na których przedmiotem obrotu są zakłady
(kontrakty terminowe) na zajście określonych zdarzeń – czasem zwane event
futures. Analiza zachowań graczy pozwala na wykorzystywanie rozproszonej
wiedzy tłumu (tzw. crowdsourcing) do monitorowania, a niejednokrotnie również
do przewidywania wyników zakładów. Zastosowane w praktyce korporacyjnej
stały się wartościowym źródłem wiedzy o firmie i pożytecznym narzędziem w
procesie szacowania ryzyka związanego z realizacją projektów. Wykorzystanie
zagregowanych danych, pomaga w zarządzaniu portfelem projektów i ułatwia
proces podejmowania decyzji, zwłaszcza na poziomie operacyjnym
i strategicznym.

W ramach obecnie realizowanego projektu został upubliczniony rynek:
NANO - dedykowany wykorzystaniu nowoczesnych technologii   (www.lem-nano.pl)

* Zespół CZMIS zajmuje się tematyką WRP od kilku lat. W tym czasie prowadzone były zarówno prace badawcze
jak i uruchamiane rynki tematyczne.
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7. Przykładowe projekty
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8. Wybrane firmy i instytucje zlecające prace 

Dotychczas rozwiązywaliśmy problemy m.in. dla:


