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Profesor Henryk Manteuffel (1944-2013) 

 
Profesor dr hab. Henryk Manteuffel zmarł po ciężkiej chorobie w dniu 

1 czerwca 2013 r. Był wybitnym naukowcem, nauczycielem akademickim, 
zasłużonym pracownikiem Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach 
i Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW, kierownikiem Katedry Ekonomiki 
Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, redaktorem naczelnym 
Zeszytów Naukowych SGGW serii Problemy Rolnictwa Światowego. 

Profesor Henryk Manteuffel urodził się 3 marca 1944 roku w Wilnie. 
Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. T. Reytana w Warszawie. Studia 
magisterskie ukończył na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, 
otrzymując dyplom mgr historii na podstawie pracy pt. „Handel zagraniczny Pragi 
czeskiej w drugiej połowie XVI w.” oraz w Instytucie Nauk Ekonomicznych na 
Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, otrzymując dyplom mgr 
ekonomii na podstawie pracy pt. „Wymiana urządzeń ze względu na zużycie 
ekonomiczne”. Doktorat uzyskał na bazie rozprawy pt. „Metoda ekonomicznej 
optymalizacji systemu nawadniającego z wykorzystaniem technik programowania 
nieliniowego”, którą obronił w Instytucie Ekonomiki Rolnej. Stopień doktora 
habilitowanego uzyskał w 1987 r. na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym w SGGW, 
przekładając rozprawę pt. „Ekonomiczno-społeczna ocena inwestycji 
melioracyjnych w krajach rozwijających się”. Tytuł profesora nauk ekonomicznych 
otrzymał w 2005 r. 

W latach 1970-1992 Profesor Henryk Manteuffel pracował w Instytucie 
Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach koło Warszawy. W 1992 r. zmienił 
pracę i od tego czasu pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym. 
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W 2012 r. został zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale 
Nauk Ekonomicznych SGGW. 

Zainteresowania naukowo-badawcze profesora Henryka Manteuffla 
koncentrowały się głównie na zagadnieniach ekonomiki użytkowania wody w 
rolnictwie, ekonomiki środowiska naturalnego, ekonomiki rolnictwa, ekonomicznej 
oceny przedsięwzięć inwestycyjnych. Był autorem ponad 160 prac naukowych 
opublikowanych w języku polskim i angielskim. Jak sam podkreślał, na pracy 
badawczej bardziej koncentrował się w trakcie zatrudnienia w Instytucie Melioracji i 
Użytków Zielonych, podczas gdy od czasu zatrudnienia w SGGW większość czasu 
poświęcał pracy dydaktycznej i przygotowaniu pomocy naukowych dla studentów. 

Do działalności dydaktycznej przywiązywał ogromną wagę i co należy 
podkreślić, nawet zmęczony ciężką chorobą pracował nad przygotowaniem 
monografii w języku angielskim pt. „Problems of Environmental and Natural 
Resources Economics”. 

Studentom i doktorantom stawiał wysokie wymagania, poświęcając im 
jednak wiele czasu. Wykładał ekonomikę środowiska naturalnego i ekonomikę 
budownictwa na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz na 
Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska. Na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych prowadził przedmioty obejmujące zagadnienia ekonomiki 
rolnictwa, finansowania i zarządzania środowiskiem naturalnym. 

W ostatnich latach na potrzeby nowego kierunku studiów logistyka Profesor 
opracował program i prowadził przedmiot „ekologistyka” oraz przedmiot w języku 
angielskim dla studentów programu LLP-Erasmus „Environmental and Natural 
Resources Economics”. Jest autorem kilkunastu skryptów powielanych lub 
opublikowanych przez Wydawnictwo SGGW. 

Profesor Henryk Manteuffel był promotorem w dwóch przewodach 
doktorskich i wielu pracach magisterskich i licencjackich. Był także recenzentem 
dwóch prac doktorskich oraz recenzentem dysertacji i dorobku naukowego w dwóch 
przewodach habilitacyjnych. 

W latach 1997-1999 był kierownikiem Katedry Rolnictwa Światowego, a po 
zmianach organizacyjnych w 2000 r. kierownikiem Zakładu Międzynarodowych 
Stosunków Gospodarczych w Katedrze Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych 
Stosunków Gospodarczych. W latach 2003-2012 pełnił funkcję kierownika tej 
katedry. W latach 1997-2005 kierował Podyplomowym Studium Integracji 
Europejskiej w Zakresie Gospodarki Żywnościowej. 
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Od 2004 roku był redaktorem naukowym czasopisma Zeszyty Naukowe 
SGGW seria Problemy Rolnictwa Światowego. Corocznie był przewodniczącym 
komitetu naukowego międzynarodowych konferencji organizowanych przez Katedrę 
Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. W 2013 r. 
organizujemy dziesiątą, jubileuszową konferencję, którą poświęcamy pamięci 
Profesora. 

Pan Profesor był członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 
i Polskiego Oddziału Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska 
i Zasobów Naturalnych. 

W trakcie swej kariery zawodowej odbył liczne staże naukowe, krajowe 
i zagraniczne. 

Za swoje osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej był odznaczony 
między innymi brązowym medalem amerykańskiej Environmental Protection 
Agency w 1988 r., Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi. Wielokrotnie był 
wyróżniany nagrodami Rektora SGGW za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne. 
W 1987 r. pracował w zespole, który otrzymał nagrodę zespołową Polskiego 
Towarzystwa Ekonomicznego za najlepszą ekspertyzę roku. 

Pan Profesor był zasłużonym naukowcem i dydaktykiem, ale przede 
wszystkim bardzo skromnym człowiekiem, oddanym rodzinie i sprawom Wydziału. 

Z wielką godnością i pogodą ducha przyjmował cierpienie choroby 
w ostatnich latach swego życia. Tak naprawdę, to dopiero w okresie ostatnich Świąt 
Bożego Narodzenia niezauważalnie zaczął wskazywać na problemy zdrowotne. 
Mimo tego powierzone prace wykonywał bardzo sumiennie, zawsze służąc radą 
współpracownikom. 

Czas bardzo szybko upływa, ludzie się zmieniają, pamięć ulega zatarciu, 
wartości się dewaluują, ale to nie miało miejsca w przypadku osoby Pana Profesora. 
Był zawsze wymagający w stosunku do studentów i pracowników, lecz przede 
wszystkim w stosunku do siebie samego. Takim Pan Profesor pozostanie w naszej 
życzliwej pamięci. 
 

Dr hab. Maria Parlińska, prof. nadzw. SGGW 
  

 


