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POŻEGNANIE
 

Odszedł Profesor Zbigniew Strzelecki, autorytet, wy-
bitny ekonomista i znawca zagadnień ludnościowych, 
polityki regionalnej i przestrzennej oraz prognozowa-
nia rynku pracy. Od lat związany ze Szkołą Główną 
Handlową w Warszawie oraz Mazowieckim Biurem 
Planowania Regionalnego w Warszawie. Wniósł nie-
oceniony wkład w kształtowanie polityki regionalnej  
i przestrzennej naszego województwa oraz we wszyst-
kie dokumenty strategiczne regionu.
Panie Profesorze, dziękujemy.

Przewodniczący Zespołu redakcyjnego
 

Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego

Profesor Zbigniew Strzelecki był absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki 
w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), w której ukończył specjal-
ność polityka społeczna i ekonomika pracy. Swoją pracę naukową związał z SGH, uzysku-
jąc w 1979 r. stopień doktora nauk ekonomicznych, a w 1990 r. – doktora habilitowanego 
nauk ekonomicznych. Od 1995 r. zajmował stanowisko Profesora SGH, a w ostatnich la-
tach kierował Katedrą Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Kolegium Ekonomiczno-
Społecznego SGH. Jego działalność dydaktyczna i naukowa koncentrowała się na metodo-
logii badań naukowych, zagadnieniach ludnościowych, prognozowaniu rynku pracy oraz 
polityce regionalnej i przestrzennej.

Szczególne miejsce w dorobku naukowym Profesora zajmuje demografia i rynek pra-
cy z wykorzystaniem metod statystycznych. Profesor był inicjatorem i koordynatorem 
dwóch Kongresów Demograficznych w Polsce, od 1992 r. pełnił funkcję Prezesa Polskiego 
Towarzystwa Demograficznego, od 1999 r. – funkcję Przewodniczącego Rządowej Rady 
Ludnościowej; od 1990 r. był członkiem Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii 
Nauk. Pod Jego kierunkiem był opracowywany, na potrzeby Rady Ministrów, coroczny 
„Raport o sytuacji demograficznej Polski”. W 2013 r. kierował pracami nad „Założeniami 
polityki ludnościowej Polski”. 

Równolegle z tymi badaniami Zbigniew Strzelecki zajmował się polityką rozwoju re-
gionalnego i przestrzennego. W latach 1991-1995 Profesor Strzelecki był Dyrektorem Biura 
Planowania Regionalnego Centralnego Urzędu Planowania, a w latach 1997-2003 pełnił 
funkcję Wiceprezesa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych. W ostatnim okresie  



Pan Profesor był także członkiem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 
(od 2011 r.) oraz Wiceprzewodniczącym Komitetu „Polska 2000 plus” przy Prezydium PAN 
(od 2002 r.).

Główną aktywnością Profesora Zbigniewa Strzeleckiego była praca na rzecz Mazowsza, 
z którym był związany przez całe życie. W okresie od grudnia 2003 r. do października 2015 r.  
Pan Profesor służył swą rozległą wiedzą teoretyczną województwu mazowieckiemu, jako 
Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. Pod Jego kierun-
kiem powstały najważniejsze dokumenty, wyznaczające cele i kierunki strategiczne dla 
współczesnego Mazowsza. Profesor był także współinicjatorem prac nad Strategią Rozwoju 
Polski Centralnej oraz Strategią Rozwoju Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego.  
Jako Dyrektor Biura dbał także o naukowe i analityczne podstawy do zarządzania regionem, 
czego przejawem był m.in. projekt pn. Trendy rozwojowe Mazowsza.

W 2008 r., z inicjatywy Pana Profesora, powołano Zespół redakcyjny i rozpoczęto wy-
dawanie periodyku MAZOWSZE Studia Regionalne, czasopisma o profilu naukowym,  
w którym publikowane są zarówno teksty teoretyczne związane z rozwojem regionalnym, 
jak i prezentujące wiedzę praktyczną. W piśmie ukazują się również materiały przedstawia-
jące osiągnięcia z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych, związane z szeroko rozumia-
nym rozwojem Mazowsza. Zespół redakcyjny, działający pod kierunkiem Pana Profesora, 
opublikował 17 numerów czasopisma w ciągu siedmiu lat. Obecny, 18. numer został przy-
gotowany już bez Pana Profesora, ale mamy nadzieję, że kontynuując Jego idee, czasopismo 
będzie jednym z przejawów pamięci o Nim.

Dokonania naukowe i organizacyjne Pana Profesora zostały uhonorowane m.in.: Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Medalem Polskiej Akademii Nauk oraz Medalem Pamiątkowym „PRO MASOVIA”.

 

Zespół redakcyjny


