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Wykształcenie:
Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, uzyskany stopień – mgr inŜ. rolnictwa
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, uzyskany stopień – doktor nauk
rolniczych w 1989 r.

Zainteresowania zawodowe:
1. Prowadzone prace badawcze w większości dotyczą zagadnień związanych
z produkcją, kosztami i dochodowością produktów rolniczych.
2. Analizy efektów ekonomicznych działalności w gospodarstwach ukierunkowanych
produkcyjnie na tle innych grup gospodarstw.
3. Analizy efektów ekonomicznych działalności w układzie regionalnym.
4. W szerokim zakresie prace metodyczne i organizacyjne dotyczące:
 wdraŜania nowego systemu w ramach którego zbierane są dane dla produktów
rolniczych (System Zbierania Danych o Produktach Rolniczych); tj. opracowania
materiałów do zbierania danych o działalnościach produkcji roślinnej i zwierzęcej
oraz opracowania załoŜeń metodycznych, testów sprawdzających i algorytmów
koniecznych do stworzenia bazy danych źródłowych dla badanych działalności,
 sposobu prezentacji wyników,
 rachunków modelowych pozwalających na określenie poziomu kosztów
i dochodów produktów rolniczych w zadanych warunkach produkcyjno-cenowych.
5. Metodologia rachunku standardowej nadwyŜki bezpośredniej w kontekście typologii
gospodarstw rolnych według zasad UE.

NajwaŜniejsze osiągnięcia zawodowe:
Pełnione funkcje:
 Od 2002 r. kierowanie tematem badawczym – „Koszty jednostkowe wybranych
produktów rolniczych”.
 Od 01 kwietnia 2003 r. kierowanie działem – „Zbierania danych i rachunku
wyników wybranych produktów rolniczych oraz standardowych nadwyŜek
bezpośrednich”.
 W latach 1999-2003 pełnienie funkcji sekretarza Rady Naukowej IERiGś.
 Od 2005 r. kierowanie tematem badawczym w programie badań wieloletnich
Instytutu – „Rachunek nadwyŜek ekonomicznych dla wybranych produktów
rolniczych i klasyfikacja gospodarstw rolnych według zasad stosowanych w Unii
Europejskiej”

Projekty badawcze:
 Współudział w opracowaniu metodycznych załoŜeń programu komputerowego
tworzonego dla obsługi „Systemu Zbierania danych o Produktach Rolniczych”.
 Projekt PHARE 2000 – „Przygotowanie do wybranych instrumentów Wspólnej
Polityki Rolnej”, udział w realizacji projektu w zakresie opracowania metodologii
oraz obliczania współczynników SGM „2000”.
 Współudział w opracowaniu scenariusza kursu pt. „Wspólnotowa Typologia
Gospodarstw Rolnych”, w ramach portalu internetowego „Polski FADN”.
 Kierowanie projektem Eurostatu – TAPAS 2004-Phase 2 „Kalkulacja
współczynników standardowej nadwyŜki bezpośredniej „2002” oraz udział w jego
realizacji.
 Ekspert ds. typologii gospodarstw rolnych, uczestnictwo w warsztatach roboczych
dla krajów członkowskich UE organizowanych przez EUROSTAT.

