TEODOR NIETUPSKI
(1931-2018)

W dniu 1 stycznia 2018 roku we Wrocławiu zmarł prof. dr hab. Teodor Nietupski, długoletni dyrektor obecnego Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wybitny specjalista w zakresie ekonomiki rolnictwa.
Prof. dr hab. Teodor Nietupski urodził się 2 kwietnia 1931 roku w Janowie
k. Sokółki. Szkołę podstawową ukończył w 1944 roku w drodze tajnego nauczania. Świadectwo maturalne Ogólnokształcącego Liceum Matematyczno-Fizycznego uzyskał w roku 1950 w Białymstoku. W roku 1951 rozpoczął studia na Wydziale
Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, które ukończył w 1956 roku,
zdobywając tytuł zawodowy magistra inżyniera rolnictwa. W tym samym roku
podjął pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa na tej uczelni. Pracował tu nieprzerwanie do 2001 roku, gdy formalnie przeszedł na emeryturę, ale faktycznie aż do momentu, kiedy ciężka choroba uniemożliwiła dalszą pracę badawczą (2010).
Stopień doktora nauk rolniczych otrzymał w 1964 roku na podstawie rozprawy
pt. Alternatywne projektowanie organizacji gospodarstwa rolniczego metodą programowania liniowego. Promotorem był ówczesny kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa prof. dr hab. Bogdan Kopeć. Profesor Nietupski habi1(354) 2018
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litował się na macierzystym wydziale w roku 1969, przygotowując pracę pt. Metoda planowania bazy paszowej w Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Tytuł
naukowy profesora nauk rolniczych otrzymał w 1982 roku, a stanowisko profesora zwyczajnego w roku 1991.
Prof. dr hab. Teodor Nietupski od roku 1970 pełnił funkcję zastępcy, a od roku
1977 dyrektora Instytutu Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, zaś w latach 1995-2001 kierownika Katedry o tej samej nazwie. W latach 1970-1975 był prodziekanem, a w okresie 1975-1978 dziekanem Wydziału Rolniczego, natomiast w latach
1981-1982 prorektorem Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W latach 1979-1981
był przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego Wydawnictw Uczelni.
W roku 1970 został wybrany do Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN, w latach
1978-1989 był członkiem Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN. Profesor Teodor Nietupski uzyskał również tytuł członka honorowego Stowarzyszenia
Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Aktywnie działał we Wrocławskim Oddziale PTE i Wrocławskim Towarzystwie Naukowym PAN. Był wielokrotnie wybierany do rad naukowych w instytutach naukowych. W latach 1991-1995 był członkiem
Rady ds. Wsi i Rolnictwa przy Prezydencie RP, natomiast od 1998 roku członkiem
zespołu konsultantów Prezydenta RP ds. Obszarów Wiejskich i Rolnictwa.
Licznie odznaczany, w tym: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
(1983), Złotym Krzyżem Zasługi (1976), Medalem Komisji Edukacji Narodowej
(1979), Złotą odznaką PTE (1978), sześciokrotnie nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dwudziestoczterokrotnie nagrodą Rektora.
Prof. dr hab. Teodor Nietupski był uznanym specjalistą w zakresie zarządzania
i organizacji przedsiębiorstw rolniczych, w tym zastosowań metod matematycznych i rachunku ekonomicznego w rolnictwie. Za swoich nauczycieli i kierowników naukowych uznawał: prof. dr. hab. Antoniego Wojtysiaka i prof. dr. hab.
Bogdana Kopcia. Był autorem i współautorem 4 książek, 6 skryptów oraz 219
prac naukowych, w tym 115 oryginalnych. Profesor wyróżniał i najbardziej cenił
sobie jako dorobek własny i kierowanej przez siebie Katedry następujące kierunki badawcze:
• analiza działalności gospodarstw i rachunek ekonomiczny,
• planowanie organizacji gospodarstw,
• zarządzanie gospodarstwami rolniczymi.
W ramach badań z zakresu analizy działalności i efektywności gospodarstw
rolniczych prowadzonych pod jego kierunkiem zostały opracowane i zastosowane oryginalne metody ich opisu i analizy oraz zasady kalkulacji opłacalności działów i gałęzi gospodarki. W analizie i planowaniu organizacji gospodarstw rolniczych szerokie zastosowanie znalazły metody operacyjne, szczególnie programowanie liniowe i jego pochodne. Badania prowadzone pod kierunkiem Profesora Nietupskiego pozwoliły na określenie minimalnej (parytetowej) wielkości gospodarstwa rodzinnego położonego w różnych warunkach przyrodniczych i ekonomicznych, w tym na trenach górskich i na glebach lekkich. W ramach prac nad
zarządzaniem przedsiębiorstwami rolniczymi prowadzonych przez Pana Profesora została udowodniona zależność systemu zarządzania i jego sprawności od szeZagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics
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regu warunków i czynników. Swój warsztat naukowy prof. dr hab. Teodor Nietupski doskonalił na zagranicznych stażach naukowych, między innymi w Czechosłowacji, Bułgarii i w Niemczech.
Był doświadczonym dydaktykiem i wychowawcą młodych kadr naukowych.
Pod kierunkiem Pana Profesora opracowano setki prac magisterskich, ponadto Pan
Profesor wypromował 28 doktorów. Wykonał 42 recenzje prac doktorskich, napisał 28 rozpraw habilitacyjnych i 19 wniosków do tytułu naukowego profesora.
W działalności dydaktycznej łatwo nawiązywał kontakty ze studentami, mozolnie
tłumacząc młodzieży zawiłe zagadnienia procesów gospodarczych w rolnictwie.
W młodych ludziach Profesor Teodor Nietupski zaszczepiał pasję naukową,
pełniąc przez wiele lat funkcję opiekuna Koła Naukowego Ekonomistów Rolnych
na Wydziale Rolniczym, najpierw Wyższej Szkoły Rolniczej, a następnie Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Członkowie tego koła wielokrotnie z wielkimi sukcesami uczestniczyli w krajowych i zagranicznych konferencjach. Studenci prezentowali rezultaty badań wykonanych pod kierunkiem swojego opiekuna i często byli
to przyszli pracownicy naukowo-dydaktyczni jednostki, którą przez dziesięciolecia kierował Profesor Teodor Nietupski.
Przez cały okres aktywności zawodowej intensywnie angażował się w działania na rzecz praktycznego zastosowania badań naukowych. Dzięki ogromnemu
doświadczeniu i szerokiej wiedzy brał udział w licznych szkoleniach organizowanych dla ośrodków doradztwa rolniczego.
Prof. dr hab. Teodor Nietupski w relacjach prywatnych był niezwykle kontaktowy. Kochał sport i przyrodę. Czas wolny spędzał na wycieczkach rowerowych
i pielęgnując ogród. Miał bardzo szeroką wiedzę historyczną, którą imponował
współpracownikom. Szczególnie interesował się historią Śląska.
Odszedł prawdziwy autorytet naukowy i wychowawca kadry naukowej oraz
młodzieży akademickiej.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 11 stycznia 2018 roku na Cmentarzu Parafialnym Kościoła Świętej Rodziny przy ulicy Smętnej we Wrocławiu.
Prof. dr hab. Barbara Kutkowska
Dr inż. Teresa Mittelstaedt
Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
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