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Krótki biogram 

Ukończone uczelnie: 
− Rosyjski Uniwersytet Państwowy im. Immanuela Kanta – doktor nauk ekonomicznych (tytuł. pracy doktorskiej Rozwój 

struktury instytucjonalnej gospodarki województwa warmińsko-mazurskiego). 

− Uniwersytet Gdański w  Gdańsku – magister ekonomii. 

Studia podyplomowe:  
− Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, Podyplomowe Studia - Rachunkowość i finanse. 
− Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Podyplomowe Studium Pedagogiczne. 

Doświadczenie zawodowe nabyte poza Uczelnią: 
− Ponad 30-letni staż pracy zawodowej, w  tym ponad 20-letni w statystyce publicznej. Obecnie na stanowisku 

kierownika Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Olsztynie. 
Kompetencje i umiejętności uzyskane poza Uczelnią: 

− Organizowanie, planowanie i koordynowanie prowadzonych prac analitycznych i opracowań Urzędu Statystycznego 
w Olsztynie. 

− Organizowanie i koordynacja współpracy z instytucjami zewnętrznymi (Urząd Marszałkowski, Urząd wojewódzki, 
Wojewódzki Urząd Pracy oraz inne urzędy i instytucje rządowe i samorządowe w województwie warmińsko-
mazurskim). 

− Organizacja i prowadzenie warsztatów i innych form zajęć, na temat zasobów informacyjnych statystyki publicznej, 
realizowanych przez Urząd Statystyczny w Olsztynie. 

− Autor i współautor opracowań analitycznych realizowanych na zamówienie Urzędu Miasta w Olsztynie. 

− Opracowywanie materiałów informacyjnych i analitycznych do raportów, projektów oraz dokumentów operacyjnych 
i strategicznych opracowywanych przez instytucje samorządowe na szczeblu regionalnym  
i lokalnym. 

− Koordynacja prac Komitetu Okręgowego Olimpiady Statystycznej, koordynacja prac przy  organizowaniu konferencji 
naukowych organizowanych wspólne z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. 

− Współpraca z mediami regionalnymi i lokalnymi. 

− Redaktor główny publikacji wydawanych przez Urząd Statystyczny w Olsztynie. 

Problematyka prowadzonych prac, w  tym prac analitycznych oraz wydawanych publikacji obejmuje problemy 
ekonomiczne i społeczne,  bezpośrednio związane z prowadzonymi na Uczelni przedmiotami. 

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe (ewent. stopnie awansu zawodowego w przypadku nauczycieli) 

Kursy i szkolenia (wybrane z ostatnich lat): 
− Motywowanie członków zespołu 
− Efektywna komunikacja 
− Trening medialny w kamerą 
− Zarządzanie konfliktem w organizacji i zespole 
− Akademia umiejętności Ekonomicznych i Finansowych PTE 
− Podstawy analizy statystycznej 
− Warsztat antydyskryminacyjny – szkolenia dla kadry kierowniczej 
− Prawa autorskie i prawa pokrewne w praktyce 
− Abc…pisania tekstów służbowych – wygląd, treść, zasada 

Dorobek naukowy: zainteresowania naukowe i prace badawcze, najważniejsze publikacje naukowe z podziałem na książki 
i artykuły (do 15 najważniejszych pozycji) 

Zainteresowania badawcze:  
Mikroekonomia, makroekonomia, problematyka regionalna (rynek pracy, rachunki regionalne, warunki życia ludności) 
Artykuły w czasopismach naukowych (z ostatnich 10 lat): 

− Społeczne aspekty zróżnicowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego – współautor artykuł zamieszczonego 
w publikacji Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, zeszyt 49/2018 Wyd. SGH w Warszawie, Warszawa 2018. 

− Zasoby informacyjne statystyki publicznej w procesie monitorowania i ewaluacji polityki spójności na szczeblu 
regionalnym, artykuł zamieszczony w publikacji Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, zeszyt 44/2017 Wyd. SGH 
w  Warszawie, Warszawa 2017. 

− Kapitał społeczny w Polsce – wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne – współautor artykułu opublikowanego 
w  Warmińsko-Mazurskim Kwartalniku Naukowym, Nauki Społeczne, Nr 2(18), Olsztyn 2016. 

− Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego – współautor artykułu opublikowanego 
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Acta Elbingensia, nr 2/2016 Wyd. Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej  
w Elblągu, Elbląg 2016. 

− Wybrane aspekty przemian demograficznych w województwie warmińsko-mazurskim, artykuł zamieszczony 
w monografii pt. Uwarunkowania działalności przedsiębiorstw i instytucji. Aspekty globalne i lokalne, Wyd. Uczelnianie 
WSIiE TWP w Olsztynie, Olsztyn 2015. 

− Bezrobocie w województwie warmińsko-mazurskim jako problem społeczny, artykuł zamieszczony w monografii pt. 
Uwarunkowania i czynniki w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne, Wyd. Uczelnianie WSIiE 
TWP w Olsztynie, Olsztyn 2014. 

− Zmiany strukturalne w gospodarce województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2000-2009, artykuł zamieszczony  
w monografii pt. Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej; Aspekty globalne i lokalne, 
W. Olkowska red., Wyd. Uczelniane WSIiE TWP, Olsztyn 2013 r. 

− Zmiany struktury polskiej gospodarki w pierwszej dekadzie XXI wieku, artykuł zamieszczony w publikacji Zeszyty 
Naukowe OWSIiZ, Zeszyt nr 1 /2011. 

− Sytuacja gospodarcza Polski i województwa warmińsko-mazurskiego, artykuł zamieszczony w publikacji Zeszyty 
Naukowe OWSIiZ, Zeszyt nr 2/2009. 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne w WSIiE TWP 

Wykłady i/lub ćwiczenia z przedmiotów: 
mikroekonomia, makroekonomia, historia myśli ekonomicznej, finanse publiczne, ekonomia menadżerska, analiza rynku 
pracy, metodyka badań ekonomicznych, gospodarka regionalna, seminaria dyplomowe 


