INFORMACJA O AUTORZE
Autor jest absolwentem kierunku geografia, na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi (obecnie Oceanografii i Geografii) w Uniwersytecie Gdańskim. Urodzony i studiujący w Gdyni, początki swojej działalności naukowej związał z Tatrzańskim Parkiem
Narodowym, gdzie prowadził badania nad ruchem turystycznym i jego oddziaływaniem na środowisko, realizując w tym zakresie pracę magisterską (1987), a następnie
rozprawę doktorską (1997). Od 1989 r. jest pracownikiem Uniwersytetu Gdańskiego,
obecnie Instytutu Geografii, wykładowcą na kierunkach: geografia oraz gospodarka
przestrzenna i skandynawistyka. Od 2001 r. jako nieetatowy wykładowca prowadzi
także zajęcia z zakresu przyrodniczych uwarunkowań planowania przestrzennego
oraz monitoringu regionalnego na studiach podyplomowych z projektowania przestrzeni i zarządzania oraz zarządzania rozwojem przestrzennym, na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.
Od początku lat 90. zajmuje się problematyką projektowania i wdrażania systemów informacji przestrzennej, a od 1999 r. przeniósł swe zainteresowania na sferę rozwoju regionalnego, podejmując współpracę z Departamentem Rozwoju Regionalnego
i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Geodetą
Województwa. Współpraca ta zaowocowała stworzeniem koncepcji i realizacją wdrożeniową Systemu Informacji o Terenie Województwa Pomorskiego oraz współautorstwem
koncepcji systemu monitoringu regionalnego i udziałem w pracach zespołu Generalnego Projektanta Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego
nad dwoma edycjami tego Planu oraz Strategią Rozwoju Województwa. Jako członek
zespołów otrzymywał też trzykrotnie nagrody i wyróżnienia Ministra Infrastruktury
i Ministra Budownictwa (2003, 2006, 2007) za wybitne osiągnięcia twórcze.
Autor specjalizuje się w zagadnieniach ochrony środowiska w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ochrony zasobów przyrody, kształtowania przestrzeni miejskich oraz systemów organizacyjnych wspomagających zarządzania rozwojem
(w zakresie GIS i monitoringu regionalnego). W dorobku naukowym posiada ogółem 115
publikacji – w tym 12 o zasięgu międzynarodowym i 103 o zasięgu krajowym; redakcję i współredakcję 6 książek oraz współautorstwo kilkudziesięciu opracowań projektowo-wdrożeniowych. Od 1995 r. jest członkiem Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu;
w kadencjach 2005-2011 był członkiem Zespołu Problemowego ds. Polityki Regionalnej
i Przestrzennej Polski i Europy, a od 2007 r. jest członkiem Zespołu Problemowego ds.
Zrównoważonego Rozwoju przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
PAN. Prywatnie, będąc mieszkańcem Gdańska, nadal pozostał miłośnikiem gór.
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