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Krótki biogram
Studia wyższe:
1. Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie, 1950 – 1955, kierunek: rolnictwo – specj.: uprawa łąk i pastwisk;
praca magisterska: „Wpływ nawożenia mineralnego na wzrost masy korzeniowej traw na terenie falistym”. (1955 r.),
promotor: prof. dr hab. Henryk Kern.
2. Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, 1975-1999, kierunek: planowanie i urządzenia rolne;
praca doktorska: „Badania nad określeniem kierunków produkcji na przykładzie województwa olsztyńskiego
w oparciu o metody planowania regionalnego” (1966r.), promotor: prof. dr hab. Kazimierz Majewski
praca habilitacyjna: „Planowanie przestrzenne w kształtowaniu gospodarki rolniczo-żywnościowej” (1982 r.),
promotor: prof. dr hab. Andrzej Hopfer
3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 1999 -2000, kierunek: geodezja i gospodarka przestrzenna,
praca z uzyskanym tytułem profesora nauk technicznych (1991 r.).
4. Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, od 2000r.- praca na stanowisku profesora.
Miejsca pracy poza Uczelnią:
Wojewódzki Zarząd PGR w Olsztynie w latach 1957-1958.
Wojewódzka Pracownia Planów Regionalnych w Olsztynie w latach 1961-1975.
Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie – 1975.
Doświadczenia zawodowe nabyte poza pierwszą wymienioną Uczelnią stworzyły warunki do podjęcia pracy
w wymienionych wyżej przedsiębiorstwach oraz - uzyskanych tam wyróżnień.
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe (ewent. stopnie awansu zawodowego w przypadku nauczycieli)
...wiąże się w szczególności z uczestnictwem w konferencjach naukowych organizowanych przez Uczelnię własną oraz
uczelnie krajowe a także organizacje gospodarcze i przedsiębiorstwa
Udział w organizacjach krajowych i międzynarodowych
Członkostwo w organizacjach krajowych:
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN
Komisja Przestrzeni Rolnej i Leśnej Polski Północnej przy Oddziale PAN w Gdańsku
Komitet Melioracji i Inżynierii Środowiska PAN, Selekcja Kształtowania i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Sekcja Geodezji i Inżynierii Przestrzennej Komitetu Geodezji PAN
Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
Dorobek naukowy: zainteresowania naukowe i prace badawcze, najważniejsze publikacje naukowe z podziałem na książki i
artykuły (do 15 najważniejszych pozycji).
Zainteresowania naukowe i dziedziny prac badawczych:
- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
- planowanie społeczno-gospodarcze i polityka regionalna
- przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa
- wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
- zagadnienia ekonomiczno-finansowe i rynek nieruchomości
- gospodarka regionalna
Wybrane publikacje naukowe własne i współautorskie - artykuły opublikowane w latach 2000-2013:
- Gospodarczo-społeczne uwarunkowania rozwoju Warmii i Mazur. Wyższa Szkoła Rolnicza w Białymstoku -2000 r.
- Cele i zadania rolnictwa regionu w strefie rozwoju obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Instytut
Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN – Warszawa 2001 r.
- Zmiany na wiejskim rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem Warmii i Mazur. Studia Obszarów Wiejskich –
Warszawa 2002 r.
- Kierunki rozwoju obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego ze szczególnym uwzględnieniem
wielkoobszarowych gospodarstw rolnych. Biuletyn KPZK – PAN – Warszawa 2002 r.
- Rynek turystyczny na Warmii i Mazurach. Politechnika Białostocka – Białystok 2003 r.
- Małe i średnie przedsiębiorstwa jako czynnik wielofunkcyjnego rozwoju obszarow wiejskich. Wyższa Szkoła Biznesu
Wiejskiego w Warcinie – Warcino 2004 r.
- Procesy regionalizacji i globalizacji w odniesieniu do regionu Warmii i Mazur /Aspekty pozytywne i negatywne/. Wyższa
Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie – Lublin 2005 r.
- Rewolucja przestrzeni ekonomicznej regionu warmińsko-mazurskiego. Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego
w Olsztynie – Olsztyn 2006 r.
- Proces globalizacji i jego wpływ na rozwój przedsiębiorczości i konkurencyjności regionu Warmii i Mazur. Akademia
Ekonomiczna w Katowicach – Katowice 2006 r.
- Rola dużych i średnich miast województwa warmińsko-mazurskiego w procesie rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – Olsztyn 2007 r.
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- Przestrzeń ekonomiczna województwa warmińsko-mazurskiego oraz cele i zadania dotyczące jej gospodarowania.
Politechnika Gdańska – Gdańsk 2008 r.
- Turystyka jako funkcja rozwoju małych miast województwa warmińsko-mazurskiego. Uniwersytet Łódzki –
Łódź 2010 r.
- Turystyka jako potencjał konkurencyjny województwa warmińsko-mazurskiego. Studia KPZK – PAN – Warszawa 2011 2.
- Rozwój społeczno-gospodarczy Olsztyna jako efekt działalności sektorów kreatywnych. Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach – Katowice 2012 r.
- Słabe i mocne strony sektora MSP jako regionu Warmii i Mazur. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii
TWP w Olsztynie – Olsztyn 2013 r.
Prowadzone zajęcia dydaktyczne w WSIiE TWP
Zajęcia te dotyczą rozwoju gospodarki regionalnej w wymiarze ekonomicznym, społecznym i przestrzennym.
Prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń oraz seminariów.

