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Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Przez ponad 20 lat 

praktyki projektowej i dydaktycznej zajmujący się planowaniem przestrzennym 

i projektowaniem urbanistycznym. Laureat Nagrody Rektora Politechniki 

Warszawskiej oraz Nagrody Ministra Infrastruktury za pracę doktorską pt. „Rzeka 

w śródmieściu wielkiego miasta problemem urbanistycznym”.  

Jako architekt współautor projektów obiektów prywatnych, komercyjnych 

i przestrzeni publicznych. Jako urbanista i właściciel biura planowania współautor 

kilkudziesięciu planów miejscowych, studiów gmin oraz koncepcji programowo-

przestrzennych różnych obszarów funkcjonalnych, w tym zagospodarowania doliny 

Wisły na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego m.st. Warszawy, czy rewitalizacji doliny rzeki Krzny na terenie 

miejskiego obszaru funkcjonalnego Biała Podlaska. Jako pracownik naukowy 

i nauczyciel akademicki, odpowiedzialny za przedmioty związane z teorią oraz 

planowaniem przestrzennym, projektowaniem urbanistycznym i ruralistycznym. 

Członek Zespołu ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych przy Komitecie 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. 

Sekretarz Generalny, Wiceprezes a obecnie Prezes Towarzystwa Urbanistów 

Polskich. Od 12 lat sędzia referent ogólnopolskich konkursów na prace magisterskie 

z zakresu projektowania urbanistycznego, planowania i gospodarki przestrzennej 

oraz konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną, organizowanego wspólnie ze 

Związkiem Miast Polskich. Przewodniczący Polskiej Delegacji w Międzynarodowym 

Stowarzyszeniu Urbanistów i Planistów Regionalnych ISOCARP.  



 

Ekspert w międzynarodowym zespole doradczym strategii rozwoju nowej części 

miasta na 5 mln mieszkańców wzdłuż rzeki Jangcy w perspektywie 2049 oraz planu 

rozwoju na lata 2030 w Nankinie w Chinach. Wykładowca programu szkoleniowego 

dla kadry planistycznej w Abu Dhabi, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, 

międzynarodowych warsztatów dla młodych planistów w Shenzen w Chinach oraz 

międzynarodowych warsztatów w ramach Szkoły Głównego Architekta 

w Jekaterynburgu w Rosji. Ekspert konsorcjum wojewodów w Programie 

Bezpieczeństwa Powodziowego Doliny Wisły Środkowej. Współorganizator i sędzia 

referent międzynarodowego, zrealizowanego już konkursu urbanistyczno-

architektonicznego na Bulwary Wiślane w Warszawie w 2008 r. oraz kolejnego 

odcinka w 2017 r. 

PhD of the Faculty of Architecture Warsaw University of Technology. During over 

20 years of planning practice and academic experience he was dealing both with 

strategic planning and urban design. His doctoral thesis was awarded by Polish 

Minister of Infrastructure, and President of Warsaw University of Technology. As an 

architect he was an author of several public and private building projects as well as 

projects for public spaces. As an urban planner and the owner of the planning office 

he is co-author of about 50 Master Plans (and several Municipality Structural Plans) 

as well as spatial and program concepts of development of different functional 

areas. He is an academic teacher responsible for spatial planning theory, and 

planning of transportation systems lectures, as well as practical exercises in the field 

of urban and rural design in different scales, planning of transportation systems and 

spatial planning. Member of the Urban and Metropolitan Areas Team at Committee 

for Spatial Economy and Regional Planning, Polish Academy of Sciences. For 9 years 

Secretary General then Vicepresident and now President of Society of Polish Town 

Planners. For 12 years he's also a jury reporter in annuall Polish Prize for the best 

master's degree work in the field of spatial planning and urban design and Polish 

Prize for the Best Public Space organized by Society of Polish Town Planners in 

cooperation with the Union of Polish Towns. He was a Head of Polish National 

Delegation in International Society Of City And Regional Planners and was an Urban 

Planning Advisory Team member for the 2049 Strategy Planning and 2030 Overall 

Planning of Jiangbei New Area in Nanjing PRC, Lecturer at YPP Training Program, 

Abu Dhabi, United Arab Emirates, YPP workshop in Shenzen, PRC and Ekaterinburg in 

Russia. An expert in the Program for Flood Security in the river basin of middle 

Vistula Region. Co-organizer and jury reporter in the already completed international 

architectural-urban competition of Warsaw riverfront in 2008 and the next part of 

the riverfront in 2017. 


