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Piotr Pałka urodził się w Rzeszowie 29 czerw-
ca 1980 roku. W 2000 roku ukończył Ze spół
Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, uzys ku jąc
zawód technika elektronika w specjalności sys -
temy komputerowe. W ostatnim roku nauki po -
bierał stypendium ufundowane przez Pre ze sa
Rady Ministrów dla najlepszych ucz niów szkół
średnich. W 2000 roku roz począł studia na
Wy dziale Elektroniki i Tech nik In for ma cyj -
nych Politechniki Warszawskiej, któ re ukoń -
czył z wy różnieniem 5 lat później, uzyskując
tytuł magistra inżyniera specjalno ści Systemy
Informatyczne Wspomagania Decyzji.

W 2005 roku rozpoczął studia dokto ran -
ckie na Politechnice Warszawskiej w Insty tu cie
Automatyki i Informatyki Stosowanej w Ze s po -
 le Badań Operacyjnych i Systemów Zarzą dza -
 nia pod kierownictwem profesora Euge niu sza
Toczyłowskiego. W 2009 roku uzys kał tytuł
dok tora nauk technicznych za rozprawę Ana -
liza zgodności motywacji mechaniz mów wie -
 loagentowej platformy wymiany to wa rowej.

Pracę w Politechnice Warszawskiej roz po -
 czął w 2009 roku, jako asystent w tym sa mym
Instytucie. Niedługo potem został adiunktem.
Zajmuje się optymalizacją, zwłaszcza w pro b -
lemach rynkowych, teorią mechanizmów oraz
zastosowaniem systemów wieloagentowych.
Uczestniczył w licznych projektach zarówno

za mawianych, jak i własnych. Do naj waż niej -
 szych należy Opracowanie pers pek ty wicz nych
rozwiązań rynku bilansują ce go energii elek-
trycznej wykonywany dla PSE Operator S.A.

Jest autorem lub współautorem ponad 30
pub likacji, z których najważniejsze dotyczą
prob lemów zgodności motywacji na rynkach
in frastrukturalnych w sytuacji koncentracji
(pol  ski rynek energii elektrycznej), modelo wa -
 nia problemów decyzyjnych za pomocą sys te -
mów wieloagentowych oraz modelowania
ryn ków o architekturze zarówno scentra li zo -
wa nej, jak i rozproszonej.

Jest żonaty i ma syna.
Sło wa klu czo we

n systemy wieloagentowe

n projektowanie mecha-
nizmów ekonomicznych

n zgodność motywacyjna




