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KRÓTKI BIOGRAM 

 

Wykształcenie: wyższe 

 

Doświadczenie nabyte poza uczelnią:  
badania regionalne w zakresie rynku pracy, warunków życia, ochrony zdrowia i opieki 

społecznej, demografii, turystyki oraz rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie 

regionalnym w związku z pełnieniem funkcji kierownika Warmińsko-Mazurskiego 

Ośrodka Badań Regionalnych. 

 

 

KSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE (EWENT. STOPNIE AWANSU 

ZAWODOWEGO) 

 

· Ukończone w ostatnich latach szkolenia potwierdzone zaświadczeniem/certyfikatem: 

„Szkolenie informatyczne z zakresu obsługi programów: MS Excel – poziom 

średniozaawansowany, MS Word –  poziom średniozaawansowany, MS Power Point – 

poziom podstawowy”, 

„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”, 

„Efektywne zarządzanie zespołem – szkolenia menedżerów” 

· Kierowanie Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Badań Regionalnych; 

· Redaktor główny publikacji wydawanych przez Urząd Statystyczny w Olsztynie; 

· Koordynowanie pracami Komitetu Okręgowego Olimpiady Statystycznej (o zasięgu 

ogólnopolskim) w dotychczasowych edycjach tej olimpiady w latach 2016/2017,  

2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021; 

· Zainicjowanie i organizowanie warsztatów z zakresu zasobów informacyjnych statystyki 

publicznej prowadzonych w Urzędzie Statystycznym w  Olsztynie adresowanych do 

różnych grup odbiorców (studenci, pracownicy akademiccy, urzędnicy, dziennikarze); 

· Prowadzenie badań i prac analitycznych oraz koordynowanie pracami realizowanymi   

w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Badan Regionalnych w formie analiz,sprawozdań, 

ekspertyz; 
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· Przygotowywanie informacji, analiz, interpretacji metodologicznych i doradztwo w 

pracach prowadzonych przez jednostki i organy administracji publicznej, m. in. Wojewodę 

Warmińsko-Mazurskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego; 

· Przygotowywanie i przekazywanie informacji dotyczących problematyki społecznej i 

gospodarczej dla mediów regionalnych i ogólnopolskich; 

· Organizacja i nadzór nad przygotowywaniem informacji oraz analiz na rzecz Strategii 

Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 

2025". 

· Organizacja i nadzór nad przygotowywaniem informacji oraz analiz na rzecz 

Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2015-2020. 

· Organizacja i nadzór nad przygotowywaniem informacji oraz analiz realizowanych w 

Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Badań Regionalnych  wykorzystywanych przez urzędy 

administracji rządowej i samorządowej województwa warmińsko-mazurskiego oraz innych 

instytucji i odbiorców informacji. 

 

DOROBEK NAUKOWY: ZAINTERESOWANIA NAUKOWE I PRACE BADAWCZE, 

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE NAUKOWE Z PODZIAŁEM NA KSIĄŻKI I 

ARTYKUŁY (DO 15 NAJWAŻNIEJSZYCH POZYCJI) 

 

Badania własne z zakresu gospodarki regionalnej, przemian strukturalnych, wzrostu 

gospodarczego, rynku pracy, problemów społecznych, kapitału społecznego prowadzone 

w ramach prac realizowanych w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Badań Regionalnych. 

Książki – redaktor główny publikacji opracowywanych w Urzędzie Statystycznym w 

Olsztynie. Wybrane publikacje, w tym analizy statystyczne (15 ostatnich pozycji): 

· Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w 2019 

r.; 

· Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w województwie warmińsko-mazurskim w latach 

2015-2019; 

· Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w 

województwie warmińsko-mazurskim w roku 2019; 

· Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego w 2019 r.; 

· Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim w 

2019 r.; 

· Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2020; 

· Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w 2018 

r.; 

· Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego w 2018 r.; 

· Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim w 

2018 r.; 

· Gospodarka mieszkaniowa w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2015-2018; 

· Warunki życia ludności mieszkaniowa w województwie warmińsko-mazurskim w latach 

2016-2018; 

· Rynek wewnętrzny w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2013-2018; 

· Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2019; 

· Województwo Warmińsko-Mazurskie 2019 - Podregiony, Powiaty, Gminy; 

· Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2015-2017. 

 

Artykuły w publikacjach naukowych: 

· „Społeczne aspekty zróżnicowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego” współautor, 

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” w 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 Acta Elbingensia, nr 2/2016 Wyd. Elbląskiej 

Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu, Elbląg 2016; 

· „Wybrane aspekty przemian demograficznych w województwie warmińsko-mazurskim” 

w 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”,(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” (w) 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”, Zeszyty 

Naukowe Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Zeszyt 1/2011; 

· Sytuacja gospodarcza Polski i województwa warmińsko-mazurskiego”  Zeszyty 

Naukowe Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Zeszyt  2/2009. 

 

PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE NA OSW 

 

Realizacja zajęć dydaktycznych w formie wykładów i/lub ćwiczeń/warsztatów z przedmiotów: 

 mikroekonomia, 

 makroekonomia,  

 historia myśli ekonomicznej,  

 finanse publiczne,  

 ekonomia menedżerska,  

 metodyka badań ekonomicznych,  

 gospodarka regionalna,  

 statystyka z demografią, seminarium. 

 

 


