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Zainteresowania badawcze  Zajmował się polityką mieszkaniową i prognozowaniem 

rozwoju mieszkalnictwa, planowaniem przestrzennym, 

przemianami społecznymi w kontekście wyzwań 

globalnych, samorządnością społeczną, a także 

totalitaryzmami pierwszej  połowy XX w.  

 

Przebieg kariery naukowej 
Studiował socjologię na Uniwersytecie Warszawskim i 

nauki polityczne w Wyższej Szkole Nauk Politycznych, a 

później ekonomię w poznańskiej Wyższej Szkole 

Handlowej. Studiów nie ukończył z powodu wojny, w 

trakcie której brał udział w kampanii wrześniowej, a 

następnie w konspiracji zakończonej aresztowaniem i 

uwięzieniem obozach koncentracyjnych w Oświęcimiu i 

Leonbergu.  

W 1947 r. ukończył studia na Akademii Ekonomicznej w 

Poznaniu, uzyskując dyplom magisterski z ekonomii. 

W 1966 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych 

w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. 

W 1971 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. 

1948-1950: wykłady z planowania regionalnego w 

Akademiach Ekonomicznych we Wrocławiu i 

Katowicach, w 1950 r. został asystentem w katedrze 

planowania gospodarczego SGPiS. 

1962-1965 wykłady z mieszkalnictwa na Politechnice 

Gdańskiej, w l. 1967-1973 podobne zajęcia w SGPiS.   

W 1972 r. podjął współpracę z białostockim Ośrodkiem 

Badań Naukowych, a w 1974 r. pracę w Filii UW w 

Białymstoku, gdzie pełnił funkcje: kierownika Zakładu 

Polityki Społecznej, Ekonomicznej i Regionalnej i 

dziekana Wydziału Prawno-Ekonomicznego (1985-1987) 

W l. 1977-1983 pracował w Instytucie Polityki 

Społecznej WDiNP UW na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego. Jeszcze wiele lat po tej dacie 

współpracował z IPS w zakresie badań. 

Kierował wieloma projektami badawczymi, m. in.: 

„Kulturotwórcze funkcje samorządu społecznego” (1983-

1985), „Instytucje samorządu społecznego jako przedmiot 

badań” (1986-1987), „Funkcjonowanie wybranych 

elementów systemu politycznego” (1988-1991).. 

Działalność poza UW W l. 1945-1951 pracownik kolejno: Biura Odbudowy 

Stolicy, Ministerstwa Odbudowy i Państwowej Komisji 

Planowania Gospodarczego (m. in. wicedyrektor 

Departamentu Koordynacji). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1930


Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Rozwoju Ziem 

Zachodnich (1948-1950) 

W 1951 r. wyrzucony z pracy w administracji i w SGPiS 

pod zarzutem „ulegania ideologii burżuazyjnej”.   

W 1954 r. został pracownikiem badawczym w Instytucie 

Budownictwa Mieszkaniowego (następnie Instytut 

Gospodarki Mieszkaniowej i Instytut Kształtowania 

Środowiska), z którym był związany do 1977 r. (z 

przerwą na pracę w Ministerstwie Gospodarki 

Komunalnej - 1958-1961). W IGM pełnił m.in. funkcję 

zastępcy dyrektora (1966-1973). 

Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (1981-

1985 w Zarządzie Głównym) oraz wiceprzewodniczący 

Komisji Polityki Społecznej PTE. 

Kierownik konwersatorium „Demokracja i samorządność 

w społeczeństwie socjalistycznym” przy Towarzystwie 

Wolnej Wszechnicy Polskiej (1981) 

Ekspert w I Zjeździe NSZZ „Solidarność” i współautor 

„Programu mieszkaniowego i polityki mieszkaniowej” 

(1981) 

Członek Rady ds. Mieszkalnictwa przy Radzie Ministrów 

(1985-1987) 

Współpracownik konwersatorium „Doświadczenie i 

przyszłość” (od 1981 r.) 

Członek  Komitetu Badań i Prognoz PAN „Polska 2000”  

Członek  Komitetu Problemów Pracy i Polityki 

Społecznej PAN (1993-1995 wiceprzewodniczący, 

później  członek honorowy)  

Członek Rady Programowej kwartalnika „Problemy 

Polityki Społecznej”  

 

Odznaczenia i medale  Krzyż Kawalerski Orderu Polonia Restituta (1957)  

 Krzyż Oficerski Orderu Polonia Restituta (1979) 

Najważniejsze publikacje 

(10) 

 Uwagi o modelu gospodarki mieszkaniowej w Polsce 

(1966) 

 Pespektywy i problemy budownictwa mieszkaniowego 

w Polsce (1967) 

 O systemach socjalistycznej gospodarki 

mieszkaniowej (1974; wyróżniona przez PTE) 

 Models of housing economics in relation to 

development and urbanization (1974) 

 System gospodarki mieszkaniowej i jego rola w 



przestrzennym kształtowaniu zaspokajania potrzeb 

(1974) 

 Polityka społeczna a deformacje i zjawiska 

patologiczne (1985) 

 Demokracja i samorządność w państwie 

socjalistycznym (1987) 

 Kryzys mieszkalnictwa i kryzys polityki mieszkaniowej 

(1989) 

 Rozpad i dziedzictwo socjalizmu realnego a 

transformacja społeczeństwa (1991)  

 Przemoc i masowe zbrodnie hitleryzmu i stalinizmu 

(1998) 

Działalność dydaktyczna i 

wychowawcza  

 

  

Członkostwo w 

międzynarodowych 

towarzystwach naukowych 

  

Działalność 

popularyzatorska 

  

Miejsce pochówku Stare Powązki w Warszawie (kwatera 184-4-19; Aleja S; 

IV Brama) 

Wspomnienia przyjaciół i 

uczniów 

 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_ewangelicko-reformowany_w_Warszawie

