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PROF. ZW. DR HAB., DR H.C. MAREK KŁODZIŃSKI
– 50-LECIE PRACY NAUKOWEJ
W 2015 roku minęło 50 lat pracy naukowej profesora dr. hab. Marka Kłodzińskiego.
Marek Kłodziński urodził się 11 maja 1938 r. w Warszawie. Po ukończeniu Liceum
Ogólnokształcącego im. T. Rejtana rozpoczął studia na Wydziale Rolniczym SGGW,
które ukończył w 1963 roku jako magister inżynier rolnik. Stopień naukowy doktora nauk rolniczych uzyskał w roku 1971 uchwałą Rady Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW po obronie pracy doktorskiej pt. „Zmiany w produkcji rolniczej
zachodzące w latach 1961–1966 w uprzemysłowionym regionie płockim”. Stopień
naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie ekonomiki rolnictwa
otrzymał w 1974 roku na podstawie uchwały Rady Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW w wyniku pozytywnej oceny ogólnego dorobku naukowego i przedłożonej rozprawy habilitacyjnej pt. „Gospodarstwa chłopo-robotnicze”. Stopień
naukowy profesora uzyskał w wyniku wniosku popartego przez Radę Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW w 1992 roku, a stopień naukowy profesora zwyczajnego w Polskiej Akademii Nauk w 1997 roku.
Dorobek naukowy prof. Marka Kłodzińskiego obejmuje 432 pozycje opublikowane, z czego 276 to oryginalne prace twórcze. Jest autorem 11 książek, 25 książek
wydano pod jego redakcją lub współredakcją naukową, w tym czterech w językach
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obcych, 98 rozdziałów w monografiach, 164 artykułów w czasopismach naukowych
i 124 artykułów popularno-naukowych. W czasie swojej kariery zawodowej wygłosił ponad 70 referatów na konferencjach oraz był przewodniczącym komitetów organizacyjnych 29 konferencji, w tym 7 międzynarodowych. Zrecenzował wiele prac
naukowych, w tym 89 recenzji książek i artykułów, 23 recenzje rozpraw doktorskich,
6 recenzji prac habilitacyjnych oraz 11 recenzji dorobku naukowego osób ubiegających się o tytuł naukowy profesora.
Prof. Marek Kłodziński aktywnie uczestniczy w życiu środowiska naukowego
w kraju i za granicą. Jest członkiem wielu krajowych i międzynarodowych organizacji naukowych, rad programowych i komitetów redakcyjnych wielu czasopism oraz
rad naukowych. Profesor Kłodziński pełnił wiele zaszczytnych funkcji w różnych
ważnych instytucjach naukowych, społecznych i państwowych. Jego udział w różnych gremiach społecznych i związanych z korporacją naukową zaznaczał się wyraźnym wpływem na ich funkcjonowanie i rozwiązywanie istotnych problemów
związanych z funkcjonowaniem instytucji naukowych oraz organizacji rządowych
i samorządowych. Trudno byłoby wskazać inne osoby w środowisku nauk ekonomiczno-rolniczych, które mogłyby się poszczycić podobnie rozległą i społecznie
ważną działalnością.
W pracy zawodowej Profesora można wymienić kilka etapów. W latach
1964–1968 był doktorantem Komitetu Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN.
W latach 1968–1971 pracował na stanowisku adiunkta w Zakładzie Badań Rejonów
Uprzemysławianych PAN. Od 1971 roku do chwili obecnej pracuje naukowo w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN na stanowiskach: Kierownika Zakładu Realizacji Badań (lata 1975–1985), Dyrektora Instytutu (1997–2008) oraz Kierownika
Zakładu Ekonomii Wsi (lata 2008–2014). W okresie 1992–1999 był Dyrektorem
Centrum Naukowo-Wdrożeniowego SGGW, a w latach 1997–2008 Kierownikiem
Katedry Rozwoju Obszarów Wiejskich i Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie. W każdym z tych miejsc i na każdym stanowisku notował znaczące sukcesy zawodowe. Prof. Marek Kłodziński ma niezwykłe umiejętności
organizatorskie, potrafi tworzyć efektywne zespoły badawcze i jednostki organizacyjne. Jest niedoścignionym mistrzem w dziedzinie organizacji badań, zdobywania
środków na badania w ramach konkursów ogłaszanych przez instytucje centralne
i samorządowe, krajowe i zagraniczne, w zakresie kierowania zespołami badawczymi, a także prowadzonej działalności publikacyjnej i wydawniczej. W doskonaleniu
tych rozlicznych umiejętności pomogły mu odbyte liczne staże zagraniczne i kontakty międzynarodowe. Prof. Marek Kłodziński ma duże zasługi w rozwoju międzynarodowej współpracy naukowej, zarówno z krajami sąsiadującymi z Polską, jak
i krajami przodującymi pod względem zajmowanego miejsca w nauce światowej,
a także krajami dynamicznego rozwoju (Chiny).
Zainteresowania badawcze profesora Marka Kłodzińskiego koncentrują się na
kilku obszarach. Pracując do roku 1964 w Pracowni, a potem Zakładzie Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN oraz Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN interesował się:
8

– miejscem rolnictwa w procesie rozwoju gospodarczego,
– problematyką rolnictwa światowego, w tym rolnictwa krajów rozwijających się,
– dochodowością gospodarstw,
– formami kooperacji w rolnictwie,
– gospodarstwami dwuzawodowymi,
– wielofunkcyjnym rozwojem obszarów wiejskich oraz
– rozwojem rolnictwa i polityką rolną w krajach europejskich.
W prowadzonych badaniach krajowych nad tymi problemami zawsze nawiązywał do doświadczeń innych krajów, w tym szczególnie do krajów Unii Europejskiej: należy do grona najwybitniejszych polskich ekspertów w tej dziedzinie.
Natomiast niekwestionowanym autorytetem naukowym w kraju i za granicą profesor Kłodziński jest w zagadnieniach wielofunkcyjnego rozwoju obszarów
wiejskich. Równolegle z problematyką wielofunkcyjnego rozwoju rozwijał zainteresowania pozarolniczą przedsiębiorczością wiejską oraz formami gospodarowania na obszarach objętych siecią ekologiczną Natura 2000. Jego prace z tego
zakresu miały charakter oryginalny i pionierski.
Z przytoczonego przeglądu dorobku naukowego Profesora Kłodzińskiego wynika, że w całej swojej karierze naukowej był i jest osobą niezwykle aktywną, pracowitą i wytrwałą, inicjującą ważne badania i przyczyniającą się do ich owocnej
realizacji. Podejmował aktualne, a zarazem trudne tematy badawcze, sprzyjające
nie tylko rozwojowi dyscyplin naukowych, ale również odpowiadające na istniejące zapotrzebowanie społeczne i gospodarcze. Większość z prowadzonych przez
Niego prac wymagała nie tylko dużego wkładu intelektualnego, ale również dużego nakładu czasu i wysiłku fizycznego związanego z organizacją badań terenowych. Profesor dr hab. Marek Kłodziński nie szczędzi swego czasu i sił na
badania, w tym realizowane we współpracy międzynarodowej. Dbał i dba obecnie
o rozwój kontaktów z praktyką gospodarczą, w tym rolniczą, a realizowane prace
badawcze (często we współpracy z wieloosobowymi zespołami), zawsze cechowały się solidnym warsztatem badawczym, poprawnością metodyczną, dociekliwością w dochodzeniu do przyczyn kształtowania się badanych zjawisk i ich
rzetelnego objaśniania. Przeważało w nich spojrzenie holistyczne, a to interdyscyplinarne podejście ma szczególną wartość merytoryczną, metodyczną, poznawczą
i utylitarną. Badaniom towarzyszyła nie tylko dogłębna analiza, ale równocześnie
próby budowania syntez i modeli teoretycznych, co wymaga szczególnych umiejętności.
Profesor Marek Kłodziński, jako wieloletni Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi
i Rolnictwa PAN, z dużym powodzeniem ożywił sferę badawczą i ekonomiczną
Instytutu, doprowadził do wzmocnienia jego pozycji naukowej w kraju i za granicą, przyczyniając się do rozwoju merytorycznego kadr naukowych, rozbudowując wielodyscyplinarny zespół IRWiR-u. Po raz kolejny udowodnił na tym
stanowisku, że posiada wybitne zdolności organizatorskie, nadzwyczajne umiejętności zdobywania grantów i projektów badawczych, tworzenia twórczych zespołów naukowych, w tym z udziałem młodych pracowników nauki oraz
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utrwalania w formie licznych publikacji wyników prowadzonych prac badawczych. W dowód uznania za osiągnięcia naukowe i zaangażowanie na rzecz rozwoju nauki i praktyki gospodarczej był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany.
Został m.in. odznaczony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
nadał Mu 10 stycznia 2013 r. zaszczytną godność doktora honoris causa tej zasłużonej uczelni.
Z okazji 50-lecia pracy naukowej składamy Panu Profesorowi Markowi Kłodzińskiemu serdeczne gratulacje z tytułu uzyskanych osiągnięć i owoców pracy, życząc
jednocześnie dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności i sukcesów zawodowych oraz
dalszej pracy na rzecz rozwoju nauki i jej kadr.

W imieniu Rady Naukowej, Dyrekcji i Społeczności Instytutu,
prof. dr hab. Henryk Runowski
przewodniczący Rady Naukowej IRWiR PAN

