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Nurt „instytucjonalny”

Instytutu Organizacji i Zarządzania Budownictwa



W Instytucie Rozwoju Miast przez 20 lat był redaktorem 
naczelnym Kwartalnika Naukowego „Problemy Rozwoju Miast”, 
reprezentował Instytut na posiedzeniach Komisji Sejmowych 
poświęconych problemom inwestycyjnym

Konsekwencją zmian o charakterze ustrojowym po 1990 roku było 
spojrzenie na mieszkanie jako specyficzny towar w gospodarce 
rynkowej. Polityka mieszkaniowa musiała być spójna z 
zobowiązaniami przyjętymi w traktacie akcesyjnym Polski do Unii 
Europejskiej.
Profesor odegrał ważną rolę, kierując zespołami
i raportami, np.:

• Analiza i ocena potrzeb budowy infrastruktury technicznej w gminach 
miejskich (…)
• Realizacja polityki mieszkaniowej państwa w zakresie budownictwa 
mieszkaniowego (…)
• Uwarunkowania rozwoju budownictwa w przestrzeni zurbanizowanej.

Klub Polska 2025+ 
Trzy filary polityki społecznej 
2025: zdrowie, mieszkania, 
emerytura 



W latach 80. kierował zespołem decydującym o losie 
wstrzymanych kilkuset inwestycji państwowych 
(kontynuacji, zaniechania, sprzedaży). 

Był członkiem Komisji ds. Reformy Gospodarczej - Zespołu Inwestycji i Gospodarowania Majątkiem Trwałym.

prezes Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa

zorganizował i społecznie kierował pierwszą w Polsce Warszawską
Radą Dyrektorów, skupiającą 270 szefów największych firm,
zajmująca się wdrażaniem gospodarki rynkowej i która stała się
Konferencji Pracodawców Polskich (obecnie „Pracodawcy RP”).

V-ce przewodnicy Sekcji Organizacji i 
Zarządzania w Budownictwie  KILiW PAN

Państwowa Rada Nieruchomości
Był inicjatorem powołania i 15 lat przewodniczył Kapitule
CERTYFIKATU DEWELOPERA,
jest członkiem Kapituły Kierownika Budowy oraz
Kapituły Diamenty Polskiej Infrastruktury.certyfikowany recognised european valuer

Komitet Naukoznawstwa PAN 
[Przez 15 lat pełnił funkcje 
sekretarza naukowego] 

Komitet Nauk o Organizacji 
i Zarządzaniu PAN

Działania społeczno-
zawodowe
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Nauka w dziedzinie inżynierii lądowej i wodnej. 
Diagnoza i prognoza rozwoju 

KILiW PAN 







podtytuł książki „(…) czyli

historia współżycia profesora-architekta z suwerenem”

To dolny poziom trójkąta 

Maslowa hierarchizacji potrzeb

charakteryzuje zdecydowaną 

większość suwerena,

który może być (i jest) 

manipulowany politycznie.

„Zachowanie pozorów demokracji”

„do czasu gdy nowy 
uzdrowiciel przedstawi lepsze 
oferty” „Podział społeczeństwa na lepszy i gorszy sort”

„Gorszy sort (…) nie ma i nie będzie 
miał siły przebicia…” [„nie odważy się 
obiecywać nierealnych dla gospodarki 
profitów kierowanych do ludzi 
unikających pracy”].
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„Poznawanie świata wydaje się być moralnym i społecznym 

obowiązkiem osób publicznych wygłaszających poglądy i dokonujących 

porównań poziomu życia w innych krajach o zróżnicowanym stopniu 

rozwoju i systemach zarządzania”.

„Każda dobrze rozumiana, potrzebna i wykonywana praca dla rozwoju 

własnego kraju, nawet nie zawsze zgodna z intencjami władzy, jest aktem 

dla kraju, nie dla władzy”. 

„Jeśli nie są usatysfakcjonowani swoim życiem i osiągnięciami, w 

większości przypadków zawdzięczają to tylko sobie”. 

Poznawanie świata: 

***

Nurt pozytywistyczny

Krytyka przeszłości, utyskiwanie: 



Gratulujemy wspaniałych osiągnięć! 

Życzymy spokojnego konstatowania 

swego dorobku i satysfakcji z sukcesów 
swoich wychowanków.


