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Uniwersytet Łódzki
Do 1990 roku – pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Łódzkiego, Specjalizacja:
elektrochemia (m.in. prace nad elektrochemicznymi i elektromagnetycznymi komórkami pamięci)
oraz zastosowania informatyki w elektrochemii, w tym do sterowania procesami technologicznymi.
Prowadzone zajęcia dydaktyczne m.in. z podstaw informatyki, zastosowań informatyki
w elektrochemii. Kierownictwo w kilkunastu badawczo-wdrożeniowych „projektach zamawianych”,
ponad 20 patentów uzyskanych z ww. dziedziny. Informatyzacja Uniwersytetu Łódzkiego, w latach
80-tych – pełnomocnik Rektora UŁ ds. informatyzacji uczelni, współorganizator miejskiej
akademickiej sieci teleinformatycznej LODMAN w Łodzi w latach 1988-1990, 1990-1998 urlop
ustawowy (funkcja prezydenta Miasta Zgierza), po 1998 – praca w Katedrze Geografii Miast –
organizacja i kierowanie Regionalną Pracownią GIS. Wykłady z podstaw GIS, z zastosowania GIS
w zarządzaniu lokalnym i regionalnym.
Działalność poza uczelnią
Od 1990 roku do dziś – nowe fascynujące doświadczenia życiowe – budowa prawnej
i organizacyjnej infrastruktury samorządu terytorialnego w Polsce z maksymalnym wykorzystaniem
rozwiązań ICT.
W latach 1990-1998 urlop ustawowy z uczelni i stanowisko prezydenta Miasta
Zgierza.
W tymże okresie wiele funkcji, związanych z samorządem terytorialnym i jego
reprezentowaniem w różnych instytucjach: współorganizator restytucji i Wiceprezes Związku Miast
Polskich – ZMP, delegat ZMP do prezydium Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego
(KSST), delegat Polski do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE –
Congress of Local and Regional Authorities of Europe) w Strasburgu, członek Komisji Finansów,
Zarządzania i Struktur CLRAE, członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Środowiska i Zrównoważonego
Rozwoju CLRAE, członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRziST),
współprzewodniczący Zespołu ds. Finansów Komunalnych KWRziST, przewodniczący Rady Rozwoju
Regionalnego Województwa Łódzkiego, współprzewodniczący Rady, (później prezes) fundacji
skarbu państwa Agencji Rozwoju Komunalnego (ARK), doradca Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa
i Rozwoju Miast, członek Sekretariatu Krajowego „HABITAT” (program ONZ dotyczący rozwoju
osiedli ludzkich), członek Głównej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, członek Państwowej
Rady Nieruchomości, wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami, współprzewodniczący Zespołu Ekspertów KWRziST ds. nowelizacji
prawa geodezyjno–kartograficznego i GIS, przewodniczący zespołu informatycznego Unii
Metropolii Polskich, ekspert Związku Miast Polskich (ZMP) ds. finansów publicznych,

informatyzacji, geodezji i GIS, ekspert Związku Powiatów Polskich (ZPP) ds. finansów publicznych,
informatyzacji, geodezji i GIS, przewodniczący komisji społeczeństwa informacyjnego ZPP.
Uczestnictwo w międzynarodowych warsztatach i konferencjach, dotyczących zastosowań
ICT oraz GIS w zarządzaniu lokalnym i regionalnym, organizowanych przez URISA (Urban
and Regional Information Systems Association), NCGIA (National Center for Geographic
Information and Analysis) i ASPRS (American Society for Photogrammetry and Remote Sensing),
członkostwo w URISA i ASPRS.
W ostatnim okresie (po 2003) m.in.:
Pełnomocnik Prezydenta Łodzi ds. Informatyzacji i Społeczeństwa Informacyjnego oraz
ISO, dyrektor Biura Informatyki. (do kwietnia 2010 r.), obecnie Pełnomocnik
Prezydenta Łodzi ds. proj. Centrum Kontaktu z Mieszkańcami
Wicedyrektor Biura Związku Miast Polskich
członek Rady Informatyzacji przy MSWiA I, II i III kadencji, Zastępca
Przewodniczącego Rady Informatyzacji III kadencji
członek Państwowej Rady Nieruchomości
współprzewodniczący Zespołu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego ds. Społeczeństwa Informacyjnego
przedstawiciel ZMP w grupie roboczej CEMR (Congress of European Municipalities
and Regions) ds. Społeczeństwa Informacyjnego, praca w zespole ds. Sieci
Szerokopasmowych
przedstawiciel polskich miast w KSF (Knowledge Society Forum), w ramach Eurocities
przedstawiciel ZPP w grupie roboczej CEPLI (Europejskie Stowarzyszenie Samorządów
Szczebla Pośredniego).
Koordynator wielu dofinansowywanych z UE projektów teleinformatycznych, realizowanych
przez miasto Łódź, w tym kilku kluczowych dla Miasta (m.in. e-usługi, subregionalne sieci
szerokopasmowe, e-inclusion). Nadzorowanie unijnego projektu, realizowanego w ramach
INTERREG –- B3 Regiony na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych, zainicjowanie
zorganizowania i uruchomienia w Łodzi i koordynacja funkcjonowania Microsoft Innovation
Center, jedynego w świecie centrum innowacji Microsoft, ukierunkowanego na potrzeby
administracji publicznej, zainicjowanie podpisania przez Miasto Łódź w ramach
stowarzyszenia Eurocities europejskiej karty „e-Rights”. Autor wielu opracowań dla
organizacji samorządowych, z zakresu wykorzystania ICT na potrzeby samorządów i ich
stowarzyszeń. Współpraca z MSWiA i krajowymi korporacjami samorządowymi w zakresie
efektywnego wykorzystywania ICT w administracji publicznej, (kwestie prawne
i organizacyjne),
- Odznaczenie Złotą Odznaką Uniwersytetu Łódzkiego
- Odznaczenie Medalem Honorowym ZMP za działalność na rzecz Związku i samorządności
(w 2000 r.)
- Odznaczenie Medalem im. Grzegorza Palki za działalność samorządową o zasięgu ogólnopolskim
i międzynarodowym (2004 r.)
- Odznaczenie Złotym Krzyżem Zasługi (1990 r.)
- Odznaczenie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność samorządową w latach
1990-2009 (2009 r.)
- Wyróżnienie nominacją do Nagrody Marka Cara za osiągnięcia w dziedzinie integracji systemów
informatycznych w administracji publicznej (2004 r.)
- Laureat Nagrody Marka Cara za osiągnięcia dot. zastosowań ICT w sektorze publicznym (2006 r.)
- Wyróżnienie w konkursie Lider Informatyki 2004 r. dla Miasta Łodzi w finale tego konkursu
(osiągnięcia w dziedzinie informatyzacji Miasta)
- Wyróżnienie nominacją do nagrody InfoSTAR w 2010 roku

