
MA RIUSZ KA LE TA
Ma riusz Ka le ta uro dzi³ się 5 stycz nia 1976
ro ku w War sza wie. Do szko ³y pod sta wo wej
uczê szcza³ w War sza wie, tu rów nie¿ otrzy ma³
ma tu rê w IV Li ceum Ogól no kszta³ c¹ cym im.
Ada ma Mic kie wi cza (1995). Jest ab sol wen tem
Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych
Po li tech ni ki War szaw skiej, gdzie uzy ska³ naj -
pierw ty tu³ in ¿y nie ra (1998), a na stêp nie ma gis -
tra in ¿y nie ra (2000) w za kre sie in for ma ty ki. 

W 2003 roz po cz¹³ pra cê ja ko asy stent
w In sty tu cie Au to ma ty ki i In for ma ty ki Sto so wa -
nej Po li tech ni ki War szaw skiej. W 2005 ro ku
uzy ska³ sto pieñ dok to ra na uk tech nicz nych
w za kre sie in for ma ty ki oraz otrzy ma³ sta no wi -
sko ad iunk ta.

Je go za in te re so wa nia na u ko we obej mu j¹
za ga dnie nia ba dañ ope ra cyj nych, opty ma li -
za cjê pro ce sów dys kret nych, me to dy wspo -
ma ga nia podej mo wa nia de cy zji, pro jek to wa -
nie me cha ni zmów ryn ko wych, za ga dnie nia
alo ka cji za so bów w sy ste mach wie lo a gen to -
wych. Jest ini cja to rem pro jek tu M3, w ra mach
które go po wsta³ i jest roz wi ja ny otwar ty mo del
da nych i ko mu ni ka cji dla ryn ków in fra struk tu -
ral nych.

Ma riusz Ka le ta jest au to rem lub wspó³ au -
to rem kil ku dzie siê ciu pu bli ka cji, w tym ksi¹ -
¿ek, ar ty ku ³ów w cza so pi smach za gra nicz -
nych i kra jo wych, re fe ra tów kon fe ren cyj nych,
z dzie dzi ny wspo ma ga nia de cy zji i opty  ma -
li za cji, pro jek to wa nia me cha ni zmów ryn ko -
wych, mo de lo wa nia pro ce sów ryn ko wych,
me to dy ki alo ka cji ko sztów i dóbr.

Ucze st ni czy³ w przed siê wziê ciach ba daw -
 czych i ko mer cyj nych zwi¹ za nych m.in. z au -
 dy tem roz wi¹ zañ ryn ku bi lan su j¹ ce go ener -
 gii elek trycz nej w Pol sce, mo de lo wa niem,
sy  mu    la  cj¹ i opty ma li za cj¹ pro ce sów bi zne so -
wych, pro jek to wa niem i wdra ¿a niem opro -
gra mo wa nia. 

Jest ¿o na ty i ma tro je dzie ci.
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Sło wa klu czo we
n optymalizacja dyskretna

n badania operacyjne i za -
rządzanie

n wspomaganie decyzji na
rynku energii




