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Urodził się w dniu 18 listopada 1970 r. w Gdyni.  

Szkoła średnia: Technikum Geodezyjne Państwowych Szkół Budownictwa  

w Gdańsku - w latach 1985-1992.  

Studia inżynierskie na kierunku geodezja i kartografia ukończył na  

Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej 

(specjalność geodezja gospodarcza i inżynieria majątkowa - 2009), a magisterskie 

na tym samym kierunku na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki 

Warszawskiej (2015, specjalność kataster i systemy informacji przestrzennej).  
 

Absolwent studiów drugiego stopnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, 

kierunek „Prawo w administracji i gospodarce” (2021).  
 

Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu „Gleboznawstwo, gleboznawcza klasyfikacja 

gruntów i kartografia gleb” w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (2015) 

oraz „Legislacji administracyjnej” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 

(2017). W latach 2014-2017 był wykładowcą akademickim przedmiotów zawodowych w Wyższej 

Szkole Inżynierii Gospodarki w Słupsku, członek Rady Programowej Wydziału Gospodarki 

Przestrzennej i Geodezji, kierunek Geodezja i Kartografia (2014-2018).  

Po ukończeniu technikum rozpoczął pracę w wykonawstwie, w prywatnej firmie geodezyjnej. 

Następnie pracował w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku (oddziały  

w Pucku i Kościerzynie). Wykonywał również usługi geodezyjne, prowadząc własną działalność 

gospodarczą. Od 2002 r. związany z administracją geodezyjną szczebla powiatowego. Od 2008 

roku kierował referatem ewidencji gruntów i budynków w Kościerzynie, a 6 lat później objął 

stanowisko GEODETY POWIATOWEGO w Bytowie.  

W pierwszej połowie 2018 r. startował w naborze na stanowisko GGK, który ostatecznie wygrał 

Waldemar Izdebski. W lipcu nowy GGK powołał go w skład zespołu doradczego do oceny 

regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem ewidencji gruntów i budynków. Aplikował na 

członka Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych.  
 

W dniu 30 sierpnia 2018 roku oficjalne ogłoszono, że został zwycięzcą naboru na Zastępcę 

Głównego Geodety Kraju. Z dniem 3 września 2018 roku powołany na stanowisko Zastępcę 

Głównego Geodety Kraju, które pełnił do dnia 11 lutego 2019 roku. Wraca na stanowisko geodety 

powiatowego w Bytowie, które pełni do końca lutego 2023 r. 
 

Od 1 marca 2023 r. powołany na stanowisko GEODETY MIASTA GDYNIA – Zastępca 

Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji  Urzędu Miasta w Gdyni. 
 

Członkiem Stowarzyszenia Geodetów Polskich jest od 1994 roku, obecnie Prezes Kola 

Pracowników Geodezji Starostwa Powiatowego w Bytowie - pełni funkcje członka Zarządu 

Oddziału SGP w Gdańsku. Współorganizator wielu imprez, szkoleń  i konferencji N-T, 

zaangażowany w przygotowanie Bałtyckiego Kongresu Geodezyjnego (2016). 12 lipca 2018 

roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bytowie był gospodarzem zebrania gdańskiego 

ZO z udziałem Starosty Leszka Waszkiewicza [Leszek Waszkiewicz rocznik 1964. Z wykształcenia 

jest geodetą,. posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.].  

Organizator DNIA GEODETY w dniu 1 października 2022 r. „Pod piramidami”. 

Współzałożyciel dwóch jednostek organizacyjnych gdańskiego SGP: Koła przy Starostwie 

Powiatowym w Bytowie oraz Klubu Pracowników Administracji Geodezyjnej na Pomorzu. 
 

Posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2 (świadectwo 

GUGiK nr 17992). Jest biegłym sądowym z zakresu geodezji oraz gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów przy sądach okręgowych w Gdańsku i Słupsku. Z dniem 6 marca 2019 r. został powołany 

na członka Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych w zakresie geodezji i kartografii. 
 

Posiada SREBRNĄ honorową odznakę SGP – przyznana podczas obchodów 100-lecia SGP (2019) 

oraz SREBRNĄ honorową odznakę NOT (2022). 
 

Hobby: prawo, fotografia, kuchnia. 
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