
prof. dr hab. Jacek Jakubowski
Wydzial MIM
Uniwelsytetu Warszawskiego
Batracha 2, Warszawa

Warszawa. 8.03.2019

Recenzja rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego

doktora Jana Andrzeja Palczewskiego

Dr Jan Andrzej Palczewski ukonczyi studia magisterskie na Wydziale N4a-

tematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego w 2001, a w
2005 roku obronil pracg doktorskq z wyr6zntenicm pt. ,,Portfclc im;rulsowc:
modelowanie, zabezpieczanie i optymalizacja" w Instytucie Matematyczn).nl
Polskiej Akademii l\auk. Po obronie doktor:r,ru podj:il pracQ jako ar,diunkt
na Wyrlziale N4:r,lerrtatyki. Infbruratyki i \,1eclr:rniki tirriwersvlet,u !Va,r'sz:rw-
skiego. |[astqpnie podjql pracq w School of Mathematics, University of Leeds,
Leeds, Wielka Brytania, gdzie obecnie pracuje jako associate professor.

Ocena osi4gnigcia naukowego

W sklad osiqgnigcia naukowego doktora Jana Palczewskiego pt. ,, Pro-
blemy optymalnego zat,rzymania i ich zastosowania" wchodzi 5 plac:

Hl. Jan Palczewski, Lukasz Stettner', Finite Horizon Optimal Stopping of
Discontinuous Functionals with Applications to Impulse Control with
Delay, SIAM Journal on Control and Optimization, 48 (8), 2010,4874-
4909.

H2. ,ian Pa,lczewski. Lukasz S[etIrrcr', Stoppilrg of furrc:tiorriris rvitlr <liscon-
tinuity at the boundary of arr open set, Stochastic Processes ancl Their
Applications, 121, 2011, 2361-2392.

H3. Jan Palczewski, Lukasz Stettner', Infinite horizon stopping problems
with (nearly) total rewald criteria, Stochastic Processes and Their Ap-
plications, 124, 2014, 3887-3920.



H4. John Moriarty, Jan Palczewski, Real option valuation for reserve capa-
city, European Journal of Opcrational Rcscarch,2bT (1), 2017,25I-260.

H5. .lan Palczewski, Lukasz Stettner, Impulse con[r'o] maximising average
cost per unit time: a nonunifolmly ergodic case, SIAVI Jour.nal on Con-
crol anrl Optinrization, 55 (2), 2017, 936-960.

Wszystkie prace zostaly opublikowane po doktoracie. Sq to prace twolzqce
jednotematyczny cykl publikacjt. Zatem spetniajq wymogi formalne ustawy o
stopniach naukowych i tytule naukowym. Sq one opublikowane w baldzo do-
brych czasopismach: Stochastic Processes and Their Applications, European
Journal of Operational Research i SIAM Journal on Control and Optimiza-
tion. Cztery prace zostaly napisane wsp6lnie z prof . L, Stettner.em) a jedna z
prof. J. Moriarta. Do dokumentacji zostaly dolqczone oSwiadczenia wsp6lau-
tor6w. Prof. L. Stettner ocenil sw6i wkiad .jako 50(%, a z oswiaclczenia prof.
J, Moriarta mozna wywnioskowa(, ze wklad dr J. Palczewskiego jest wiqkszy
nIZ CU7(,.

W pracaclt przerlsl:iwionych ,jako osi4grriqcie naukowe rh' .J. Paiczewski
zaj4l sig zagadnieniami optymalnego stopowania ploces<iw Markowa spelnia-
j4cych slaby warunek Fellera i problemami sterowania impulsowego oraz ich
zastosowaniami.

Om6wiq teraz pokr6tce gl6wne wyniki prac skiadaj4ce siq na osiqgniq-
cie naukowe. W pracy [H1] badano problemy optymalnego stopowania ze

skofczonym horyzontem czasowym dla ciqglego procesu Fellera-Markowa.
Funkcjonal zale2;r od czasu, stanu i zewnqftznych parametr6w i moze byi
niecirlglv wzglqdenr zmiettne.j cza,sowe.j. W pracv zostaly uog6lniorre zrralrc
wyniki dla funkcjonalu ciEglego i ograniczonego. Zostala wplowadzona nowa
technika dowodzenia istnienia i postaci ,,c"-optymalnych i optymainych cza-
s6w zaftzymania. W drugiej czgSci pracy zilustrowano zastosowanie uzyska-
nych wynik6w do badania problemu sterowania impulsowe go z op6tnieniem
rta skoltczonytrt hcil\'zortcie czasowytll. Dziqki pci<le.jSciu prolralrilistvczllelnu
udalo siq skonstruow:ri optymalnq str':rtegiq inrpulson':1. Wlnrto zauwaiyc, 2e

w tej pracy pojarvia siq ciekawy wynik dolycz:1c;y og6lnej teorii proces6rv

Fellera-Markowa, a mianowicie dla dowolnego zwaltego zbionr K do kt6-
rego nalezy punkt startu procesu Fellera-Markowa, dla dowolnego ustalo-
nego skoriczonego czasu i dowolnego ustalonego prawdopodobicristwa istnicjc
zwafi,a kula, taka ze proces nie opuszcza tej zwartej kuli w tym ustalonym



skoflczonym czasie z tym ustalonym prawdopodobieristwem. praca [H2] zaj_
muje siq badaniem wlasno5ci funkcji wartoSci i zagadnicniem istnienia opty-
malnych czas6w zat'zymania clla funkcjonai6w trzech typ6w, kt6rych nieciQ_
glosci zwi}zane sq zachowaniem funkcjonalu na br.zegu )bioru otwartego (do_
puszczone s4 zbiory nieograniczone). Holyzont czasowy momentu stopowania
moze by(, dererministyczny (takze nieogr.anic zony) jak i losowy r.owny mo_
mentowi pierwszego wyjScia z rozpaftywanego zbioru otwar.tego. Gl6wnym
teciinicznyrn rtarzq<Izienr pracy.jesI tec]rrrika funkc.ji kary. W p*.y lH3l rnz_
patrywane sE problemy stopowania bez dyskonta i z dyskontem N4arkowskirn
(zaleinym od stanu) dla proces6w Markowa ergodycznych. w pracy dla dys-
konta Markowskiego udalo siq opuScii powszechnie stosowale zal<-ti,enie, )e
stopa dyskontowajest oddzielonajednostajnie od zera. Istotne bylo zalohenie
ergodycznosci. Praca [H4] zajmuje siq problemem zarz4dzanta sieciami ener_
getycznymiw zwi4zku z fluktuacjami losowymi zwiqzanymL ze wzrostem pro_
dukcji energii wiatrowej i slonecznej. Powodujq or,. ko.,i."zno1(. znalezienia
dobrych strategii zarztydzania zasobanii proclukcji elektryczne.j i re:rlistyczrre.l
wyceny. Auto'zy badali model rezerwy operacyjnej z wykorzystaniem ba_
tcrii. Dla tcgo modclu kontrakty zwrqzanc z rczcrwq opcracyjnq mogq byi
traktowane jako instrumenty pochoclne, ale z fizycznym'ozliczeniem. Au-
torzy sformulowali ten problem jako problem wybierania czasu ladowania i
wyboru wielkoSci oplat, zateilt.iako problern sterowania irnlrulsowego. Autc>
rzy znaleLli funkcje wartosci i straregig jq realizuj4cQ, w pi.n.y [Hsl nuauny
jest problemy sterowania impulsowego z funkcjonalem ergody"rny-, w przy-
padkrr gdy zalozenie, ze proces jest jednostajnie geometrycznie erg.dyc,ny
zastqpuje sig zalozeniem, Le proces jest ergodyczny. ponadto nie zakiada sio
2e koszt impuls6w jest ograniczony. Zostala znaleziona funkcja *urtus"i'i
,,e"-optymalne czasy zatrzymania.

uwaZam, 2e przedstawione osiagniecie naukowe dr J. palczewskiego za-
wiera wartosciowe wyniki, jest bardzo ciekawe i stanowi znaczny *tnlud do
teorii sterowania. w pracach sE podawane ciekawe przyklady. wyniki poka-
zujar, ze dr J. Palczewski jest dojrzalym naukowcem posiadaiqcym barclzo
dolrry wa,rsztat nilukowy. Autor wykazu.ie, ze szer.oko wi<lzi ca,loSi lernillyki.

Ocena pozostalego dorobku naukowego

Dr J. Palczewski w momencie skladania rozprarvy mia] opublikow ane 22
prace (w tym 5 wchodzqcych w skla<l rozprawy dokrurskiei). prace s4 wsp6l-



autorskie z matematykami z polski i z zagranicy. ukazaly siq w czasopismach
o zasiqgu migdzynarodowym.

Pozostaly dorobek dr .I. palczewskiego d.otyczy r.6hnychzagadnien, kt6re
habilitant zgrupowal w 3 cyklach tematyc znych:

1. Sterowanie stochastyczne i zarz4dzanie portfelem inwestvcvjnyrr.
w pracach z tej grupy dr J. palczewski badaf na rynku nrunro*y- z kosz-
tami transakcyjnymi m.in,: benchmark inwestycyjny, probrem opiymalizacji
portfelowej z horyzontem nieskofi.czonym, dlugoterminowy s'edni iogar.yt_
miczny zwror portfela, algorytmy numeryczne dla problemu inwestycy.lnego z
proporcjonalnvmi kosztami transakcji oraz stratcgic inwcstyc)rJne wvnikajEcc
ze stosowania r62nych system6w wynag'oclzen clla zarz4clzaj}cego fundurrem
inwestycS,jnSrm maj4cego preferencje typLr N{arkowitza.

2. Scatystyka i uczenie rrra,szynowe.
w pracach z tej grupy dr J. palczewski zajmowal siq m.in. przyblizeniami
Monte carlo w obliczeniach cstymarora najwigkszej wiarogodnosci w modc_
lach z nieznanymi stalymi normui4cymi i zmiennymi objaJniaiqcymi, mero-
dami bayesowskimi w celu estymowania parametr6w modelu ..n .po, energii
elektrycznei, ocenq wplywu blgclu estymacji parametr6w zwrot6w aktyw6w
na optymalne wagi portfelowe w modelu Markowitza, metodologi4 analizy
modeli klasyfikacyjnych typu las losowy (,random forest,) i ich zastosowa_
niami w chemii, wnioskowaniem statystycznym na podstawie nie'porzzldko_
wanych danych ze znacznikami czasowymi, kt6re obur.ror," sq blqdem,

3. Ekonomia matematyczna
w pracach z tej grupy dr .I. palczewski badal modele rynkowe, w kt6rvch
ceny aktyw6w wynika j4z dzialaLi uczestnik6rv rynku i z rowrrowazenia pnoy,u
i porin2V (tzw. rnorlele cen err<iogerriczrrl,ch).

To pokazuje na jak wielu polach dr J. palczewski pr.owadzi badania.

ocena w zakresie dorobku dydaktycznego i popuraryzatorskiego
oraz wsp6lpracy miqdzynarodowej habilitanta

Dr J' Palczewski byl wyko'awcil w 5 gr'ntach, kt6r'e siq sko/rczvrv i jest
wykonawc4 w jednym trawiqcym grancie (w wielkiej eryta.ril). ponadto byl
kierownikiem jednego grantu (Heilbronn Institute). otrzymal nagrodq wa-
clawka za rozprawq cloktorskq (2006).

wygtosil 31 referat6w na konferencjach miqdzynarodowych, w tym wieie
zaproszonych. Pelni funkcjq chairmana (od wrzesnia 201g) w working Group



7'7 'Stochastic control and optimization' w IFIP (International Federation
for Information Processing), Technicai committee 7. Bvl sekr.etarzem 3 kon_
ferencji z probabilistyki w Bqdlewie i wsp6lorganizarorem dwu konfer.enc.li
on S[och:is[ic Control, Arnbiguity and G:rrries w Lee<ls, Wielka Brytzrnia,.

wykonywal 
'ecenzje 

a'tykul6w dra czasopism, wykonat ponad lb 
'ecen_zji projekt6w badawczych dia trpSRC (Enginccring and physicar Scicnccs

Research council, wielka Brytania) i recenzowal jeden projekt dla NCN.
Odbyl staZe w zagranicznych oSroclkach nauktwych: w Hausdorff Insbi-

tute, Bonn, Niemcy (4 tygodnie, 2013); w Norwegian Business school NHH,
Bergen, Norwegia (5 kr6tkich wizyt od 200T do 2010), w vienna univer-
sity of Technology, Financial and Actuarial Mathematics, Austria listopad
(8 tygodni, 2008).

DzialalnoSi w zakresie opieki naukowej nad studentami i doktorantami
przedstawia sig bardzo dobrze.

Dr J. Palczewski prowadzil zaawansowane wyklady i seminalium magi_
sterskie na MIVI uw. Przygotowal skrypt do optymaiizacli nieliniowej (fr.
optymalizacja II) dostqpny na po'talu Matematyka stosowana
(http: /mst.mimuw. edu. pl) .

od 2008 roku byl promororem 7 prac magister.skich na uniwer.sytecie
warszawskim i 23 prac magisterskich na universytccic w Lccds. wypromowal
dwu doktor6w Zhidi Du (2014): "option p'icing and hedging r'al, liquidity
costs" (university of Leeds) oraz zeyu He (201g): ,,st,ocha,st,ic colt,rol wiclr
time-inconsistent criteria" (University of Leeds) i dwoma doktorantami opie-
kuje sig obecnie. w charakterze promotora pomocniczego wypromowal dwu
doktor6w, a obecnie jest promotorem pomocniczym w trzech doktoratach.

Wykonal dwie recenzje doktorat6w.

Konkluzja

Uwazarn, ze przeclstawione osi4gniecie rraukowe, pozostaiy rlorobek rra-
ukowy i dorobek dydaktyczny spelniaj4 ustawow e (i zwyczajowe) wymagania
i w pelni uzasadniajq wniosek o dopuszczenie clr J. Palczewskiego do dalszvch
etap6w plzewodrr habilitacyjnego.

JlL,6o*,/,,


