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W kręgu jego zainteresowań badawczych znajduje się optymalizacja 
produkcji biomasy mikroglonów oraz interdyscyplinarnego wykorzystania 
tej biomasy w procesach biotechnologicznych stosowanych w ochronie 
środowiska i przemyśle spożywczym. Szczególny nacisk w prowadzonych 
badaniach położony jest na podczyszczanie ścieków pochodzących 

z recyrkulacyjnych systemów akwakultury (RAS) stosowanych w intensywnej hodowli ryb. 
Zastosowanie mikroglonów ukierunkowane jest tutaj na redukcję mineralnych form azotu 
oraz fosforu. Przeprowadzone badania pozwoliły (i) określić optymalne warunki 
środowiskowe (ze szczególnym uwzględnieniem optymalnej dawki substancji odżywczych) 
do prowadzenia hodowli testowanych gatunków mikroglonów (ii) wyznaczyć faktory 
redukcji wybranych zanieczyszczeń występujących w ściekach przemysłowych (iii) 
wyznaczyć fazę krytyczną dla hodowli mikroglonów występującą ok. 8 h od rozpoczęcia 
hodowli. Uzyskane wyniki są obiecujące i przedstawiają możliwości zastosowania tych 
badań w aplikacjach biznesowych. Był uczestnikiem Linking maritime education with the 
changing job market for a new generation of Baltic Sea experts –GenerationBalt (EWT, 
Południowy Bałtyk 2007-2013). Jest stypendystą III edycji projektu „ Inwestycja w wierzę 
motorem rozwoju innowacyjności w regionie” (Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie 
Innowacyji PO KL 2007-2013). Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi zarówno 
z Polski jak i Europy (m.in. Kolekcją Kultur Glonów Bałtyckich w Gdyni, Bankiem Kultur 
Mikroglonowych w Getyndze, Culture Collection of Algae, Charles University in Prague, 
Instytutem Biologii Środowiskowej  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy).  Brał 
udział w badaniach realizowanych w ramach projektu międzynarodowego GreenPlasma 
oraz w badaniach pt. „Wykorzystanie technologiczne zasolonych wód geotermalnych do 
chowu i hodowli ryb” (Program Operacyjny – „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2017-2013”). 
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