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Krzysztof Pieńkosz urodził się 22 września
1960 roku w Warszawie. W latach 1967–1975
uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 45,
a nas tępnie rozpoczął naukę w XIV Liceum
Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica
w Warszawie. W 1979 roku zdał egzamin ma   -
turalny i rozpoczął studia na Wydziale Elek tro -
niki Politechniki Warszawskiej w ra mach spe -
cjalności Automatyka, które ukoń czył w 1984
roku.

Od listopada 1984 roku do stycznia 1986
ro   ku był zatrudniony w Zakładzie Ste ro wa nia
i Automatyki Instytutu Górnictwa Naf to we go
i Gazownictwa (oddział Warszawa), gdzie zaj -
 mował się zagadnieniami zwią za ny mi z ana li -
 zą i symulacją przepływów w sie ciach ga zo -
wych. W sierpniu 1985 roku po wie rzono mu
pełnienie obowiązków Kie rowni ka Pracowni
w Zakładzie Sterowania i Auto matyki.

Od lutego 1986 roku pracuje w Instytucie
Automatyki i Informatyki Stosowanej na Wy -
dzia le Elektroniki i Technik Informacyjnych Po -
 litechniki Warszawskiej, obecnie na sta no wi -
sku adiunkta. Prace naukowe i dydak tycz ne
prowadzi w Zespole Badań Operacyjnych i Sys -
temów Zarządzania kierowanym przez pro fe -
sora Eugeniusza Toczyłowskiego. Zaj mu je się
zagadnieniami optymalizacji dys kret nej, prob -
lemami planowania i har mo no gramowania
pro cesów produkcyjnych oraz ba daniem me -
cha nizmów aukcyjnych i gieł do wych. Wykaz
jego publikacji z tej dzie dzi ny obejmuje około
50 pozycji, w tym jedną książkę Wybrane mo -
dele i metody opty ma  li zacji alokacji zasobów.

W 1992 roku Rada Wydziału Elektroniki
Politechniki Warszawskiej nadała mu stopień
doktora nauk technicznych w zakresie au to -
ma  tyki i robotyki, uznając jego rozprawę dok -

 torską Metody agregacji wyrobów w za da niach
harmonogramowania produkcji rea lizowanej
porcjami za wyróżniającą.

W okresie od marca do czerwca 1993 roku
przebywał na Uniwersytecie w Genui we Wło -
szech (wydział DIST — Dipartimento di In -
for matica Sistemistica e Telematica), gdzie pro -
wadził prace nad przygotowaniem wy kła du
z zakresu planowania produkcji w elas tycz -
nych systemach wytwarzania. Od sierp nia
1997 roku do stycznia 1998 roku był na sta żu
naukowym w Brunel University w Lon dynie
(Department of Manufacturing and Engi ne -
ering Systems), gdzie zajmował się me todami
rozwiązywania problemów loka li za cyjno-dys -
trybucyjnych.

Otrzymał trzy nagrody Rektora Poli tech ni ki
Warszawskiej — nagrodę zespołową za osiąg -
nięcia naukowe w 1986 roku, nagrodę indy wi -
dualną za osiągnięcia naukowe w 1993 roku
i nagrodę zespołową za osiągnięcia dy dak tycz -
ne w 1997 roku.

Jest żonaty i ma troje dzieci.
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