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Piotr Marusak urodził się dnia 1 stycznia 1974
roku w Warszawie. Uczęszczał do XIV Li ce um
Ogólnokształcącego im. Sta ni sła wa Staszica
w Warszawie, do klasy o profilu matema tycz -
nym eksperymentalnym. Świa dectwo dojrza -
ło ści z wyróżnieniem uzyskał w 1992 roku.
Studia na Wydziale Elektroniki i Technik In -
for macyjnych Poli tech niki Warszawskiej na
kie run ku Infor ma tyka, w specjalności Systemy
Sterowania i Wspo magania Decyzji ukończył
w 1997 ro ku z wynikiem celującym, uzysku-
jąc dyplom magistra inżyniera. W 2003 roku
otrzymał stopień doktora inżyniera za roz pra -
wę Re gulacja predykcyjna obiektów nielinio -
wych z zastosowaniem techniki DMC i mo de -
lowania rozmytego uznaną za wyróżniającą
się przez Radę Wydziału Elektroniki i Tech nik
Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Na
stanowisku adiunkta pracuje w Instytucie Auto -
matyki i Informatyki Stosowanej od 2003 ro ku.
W ramach zajęć dydaktycznych prowadził
mię dzy innymi wykłady „Dyna mi cal Sys tems”,
„Optimization Techniques” oraz „Sterowanie
procesów”.

Jest autorem przeszło 80 publikacji nau -
ko  wych. Jego zainteresowania naukowe obej -
 mu ją: sterowanie obiektów nielinio wych, al -
go ryt my regulacji predykcyjnej, mode lowanie
i sterowanie rozmyte, pro jekto wanie układów

regulacji odpornych na uszkodzenia, a także
układów sterowania z optymalizacją punktu
pracy.

Został wyróżniony czterema nagrodami
Rek tora Politechniki Warszawskiej. Jest człon -
 kiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP)
oraz Institute of Electrical and Elec tro nics Engi -
neers (IEEE). W latach 2001–2005 był sekre ta -
rzem Koła 108 Oddziału War szaw skiego Sto -
wa rzyszenia Elektryków Pol skich. W 2007 roku
został wyróżniony Sre brną Odznaką Ho no ro -
wą SEP, w 2009 roku — Medalem Sto wa rzy -
sze nia Elektryków Polskich im. Michała Do li -
wo-Dobro wol skie go, a w 2010 roku — Srebr ną
Odznaką Ho no rową Naczelnej Organizacji
Technicznej.
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