
Ewa WITKOWSKA z d. Domachowska córka Edmunda i Reginy z d. Margalska 

 

Data urodzenia: 3 grudnia 1956 rok 

 

Miejsce urodzenia: Gdańsk 

 

Absolwentka Politechniki Warszawskiej (1981) 

 

Tytuł zawodowy: mgr inż. GEODETA 

 
 

 Studia Podyplomowe – ART w Olsztynie - „Studium geodezji numerycznej”  (2000/2001)  

 Studia Podyplomowe – Politechnika Gdańska na Wydziale Zarządzania i Ekonomii w zakresie 

Zarządzania Nieruchomościami (2002/2003)  

Zatrudniona w instytucjach związanych z geodezją od 1981 r. do 1989 r. tj. w Biurze Projektów 

Dróg i Mostów w Gdańsku, potem w Urzędzie Miasta Gdańska w Wydziale Geodezji, a od 1989 r. 

zatrudniona w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku kolejno na 

stanowiskach:  

 geodeta 

 starszy geodeta  

 od 01.10.1997 r. Kierownik R.O. w Pruszczu Gdańskim  

 od 01.08.1998 r. dodatkowo jako inspektor nadzoru ds. organizacyjno – technicznych 

przy realizacji prac związanych z wydzielaniem i pozyskiwaniem gruntów pod 

autostradę A-1 

 od 01.03.2001 r. z – ca dyrektora ds. produkcji w WBGiTR w Gdańsku 

 od 01.11.2006 r. p.o. dyrektora WBGiTR w Gdańsku 

 od 01.01.2007 r. likwidator WBGiTR w Gdańsku – zakładu budżetowego 

 od 01.01.2008 r. p.o. dyrektora WBGiTR w Gdańsku – jednostki budżetowej 

 od 01.04.2008 r. powołanie na dyrektora WBGiTR w Gdańsku – jednostki budżetowej  

w ramach konkursu przez Zarząd Województwa Pomorskiego 
 

Uprawnienia zawodowe GUGiK nr świadectwa 12909 z dnia 22.05.1993r. 
 

Członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich od 1980 roku. W Oddziale SGP  

w Gdańsku od 2004 roku jest członkiem Zarządu Oddziału, a od 2013 roku 

wiceprzewodniczącą gdańskiego SGP. 

Jest aktywnie działającym członkiem Stowarzyszenia Geodetów Polskich, będąc Wiceprezesam 

Oddziału Gdańskiego SGP jak również Sekretarzem w Kole Zakładowym SGP przy WBGiTR  

w Gdańsku w latach 2000 – nadal.  

Członek Zespołu ds. technologii przy Zarządzie Oddziału współautor opracowań poradników 

(technologii) nt. podziałów i rozgraniczeń nieruchomości oraz map dc. projektowych. 

Aktywnie działa w SGP w tym na rzecz organizacji szkoleń, konferencji, zlotów, a ostatnio 

Bałtyckiego Kongresu Geodezyjnego BKG’2016 oraz wystawy 4 BIURKA na 100-lecie SGP. 
 

Odznaczona SREBRNĄ odznaką honorowa SGP (2002) oraz ZŁOTĄ odznaką honorowa SGP 

(2009) oraz DIAMENTOWĄ odznaką honorowa SGP (Gala 100-lecia SGP 25.01.2019 r.). 
 

W grudniu 2008 r. otrzymała dyplom uznania z okazji zdobycia przez WBGiTR w Gdańsku 

wyróżnienia w XXXII Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych zorganizowanym 

przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 


