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Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego woj. pomorskiego 
Krótka informacja oKrótka informacja oKrótka informacja oKrótka informacja o    prelegencieprelegencieprelegencieprelegencie: : : :     

Menager z doświadczeniem w zarządzaniu zespołami. Podczas swojej kariery 

zawodowej prowadził duże projekty inwestycyjne, nadzorował infrastrukturę 

techniczną, drogową, kolejową i telekomunikacyjną. W korporacjach nadzorował pracę 

jednostek sprzedażowych, kadrowych i administracyjnych. Posiada doświadczenie w 

budowaniu relacji biznesowych z kontrahentami. Pracował w kraju i za granicą. 

Obecnie kieruje departamentem realizującym kluczowe projekty z dziedziny transportu 

i infrastruktury w woj. pomorskim. Pasjonat działania społecznego na rzecz rozwoju 

sportu. Hoduje konie i uprawia czynnie jeździectwo uczestnicząc w zawodach w 

konkurencji skoków przez przeszkody. Jego hobby to również żagle i narciarstwo. 

Krótka informacja o Krótka informacja o Krótka informacja o Krótka informacja o przedsiębiorstwieprzedsiębiorstwieprzedsiębiorstwieprzedsiębiorstwie::::    

Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego. 
 

Podstawowym zadaniem i celem samorządu woj. pomorskiego jest określenie strategii 
rozwoju województwa i prowadzenie polityki rozwoju regionu. Samorząd współpracuje 
w tym zakresie m.in. z lokalnymi jednostkami samorządowymi (urzędami gmin, miast, 
starostwami), wojewodą jako przedstawicielem władzy państwowej, organizacjami 
pozarządowymi i wolontariackimi, uczelniami i jednostkami naukowo-badawczymi, 
innymi województwami, a także z organizacjami i regionami innych państw. 
 
Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego województwa pomorskiego  
 
1) realizuje zadania związane z zaliczeniem dróg do kategorii dróg krajowych, 
wojewódzkich i powiatowych; 
2) przygotowuje uchwały, porozumienia oraz umowy w sprawach dotyczących 
współfinansowania inwestycji drogowych przez jednostki samorządu terytorialnego; 
3) współuczestniczy w realizacji projektów drogowych aplikowanych do funduszy 
pomocowych Unii Europejskiej; 
4) monitoruje inwestycje drogowe realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Gdańsku; 
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5) nadzoruje przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikację 
osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami; 
6) prowadzi ewidencję egzaminatorów uprawnionych do przeprowadzania egzaminów 
państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do 
kierowania pojazdami; 
7) prowadzi rejestr producentów tablic rejestracyjnych; 
8) realizuje zadania związane z zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich; 
9) przygotowuje zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny; 
10) realizuje zadania związane z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów 
regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym; 
11) wykonuje czynności związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do 
ulgowych przejazdów 
w zakresie transportu drogowego; 
12) prowadzi rejestr przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające kierowców 
przewożących towary niebezpieczne oraz sprawuje nadzór nad prowadzeniem kursów 
dokształcających; 
13) prowadzi rejestr podmiotów wykonujących działalność gospodarczą w zakresie 
przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym 
okresie przechowywania; 
14) przygotowuje zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości 
do 18% alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa; 
15) wykonuje zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego wynikające z 
ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w tym w szczególności realizuje 
czynności związane z planowaniem rozwoju transportu oraz zarządzaniem i 
organizowaniem transportu zbiorowego oraz jego finansowaniem; 
16) wykonuje czynności związane z gospodarowaniem kolejowymi pojazdami 
szynowymi 
stanowiącymi własność województwa przeznaczonymi do obsługi przewozów 
pasażerskich; 
17) wykonuje czynności związane z nabywaniem w ramach zamówień publicznych 
kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych do obsługi przewozów 
pasażerskich; 
18) planuje, koordynuje oraz nadzoruje przygotowanie i realizację zadań obronnych w 
jednostkach wskazanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu; 
19) przygotowuje projekty opinii zarządu do decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 
w odniesieniu do ochrony samorządowych obiektów infrastruktury; 
20) przygotowuje i realizuje projekty rozwojowe województwa, w tym w szczególności: 
„Pętla Żuławska – Rozwój Turystyki Wodnej”; 
21) monitoruje realizację budowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej; 
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