Lp.
Koniec

Nazwisko i Imię

Zakres

Adres do korespondencji
telefon kontaktowy

kadencji

I. BADANIA DOKUMENTÓW
1.

mgr
Gorzkowska Karolina

Naczelna Rada Pismoznawcza
505 842 830 kom.
biuro@nrp.com.pl

2.
mgr inż.
2022 r. Grotek Jolanta

- grafologia,
psychografologia,
klasyczne
i kryminalistyczne badanie
pisma ręcznego, badanie
pisma ręcznego
patologicznego, badanie
pisma osób chorych i po
urazach, badanie pisma z
kopii, badanie
dokumentów, lingwistyka
kryminalistyczna
- klasyczne badania
dokumentów

3.
mgr
2023 r. Imieło Katarzyna

- ekspertyza dokumentów
- badania pisma ręcznego

506 806 009 kom.
kimielo@poczta.onet.pl

4.

mgr
Łyszczarz Monika

- klasyczne badania
dokumentów

604 901 320 kom.

mgr

- ekspertyza dokumentów 665 390 452 kom.
(badania
autentyczności ekspertyzy.dokumentow@gma
dokumentów oraz badania il.com
identyfikacyjne
pisma
ręcznego oraz podpisów)

2023 r.

2022 r.
5.

Kuraś Tomasz

2024 r.
6.

mgr inż.
Olejniczak Piotr

- klasyczne badania
dokumentów

604 190 988 kom.
jolantagrotek@gmail.com

600 190 601 kom.
p.olejniczak@interia.pl

2024 r.

II. BEZPIECZEŃSTWO
7.
2024 r.

mgr
Cichoń Marian

- bezpieczeństwo imprez
masowych
- ochrona osób i mienia
- ocena bezpieczeństwa
obiektów i instytucji

506 784 567 kom.
mcichon@vp.pl

III. BHP
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8.

mgr inż.
Fronc Jerzy

- bezpieczeństwo i higiena
pracy

602 758 998 kom.
jerzy.fronc@betadigital.pl

inż.
Kaczmarczyk Tadeusz

- techniczne
bezpieczeństwo pracy
(ustalanie okoliczności i
przyczyn wypadków przy
pracy)

15 842 78 70
510 150 601 kom.
tadkacz@wp.pl

2025 r.
9.
2022 r.

- bezpieczeństwo pracy w
energetyce oraz gospodarce
energetycznej w zakresie
urządzeń
elektroenergetycznych
i elektrycznych
10.
inż.
2022 r. Kolano Zdzisław

- bezpieczeństwo i higiena
pracy

506 155 076 kom.
zdzislaw@kollex.pl
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11.

mgr inż.
Kozik Magdalena

- bezpieczeństwo i higiena
pracy (badania okoliczności
2023 r.
i przyczyn wypadków przy
przerwa w wykonywaniu pracy, czynniki
czynności biegłego od dnia niebezpieczne i szkodliwe
1.09.2021 r. do odwołania
w środowisku pracy,
ryzyko zawodowe,
ergonomia stanowisk
pracy, szkolenia
pracowników, przepisy
dotyczące REACH i CLP,
karty charakterystyki
substancji, instrukcje
eksploatacji maszyn,
pierwsza pomoc, ochrona
przeciwpożarowa, środki
ochrony indywidualnej i
zbiorowej pracowników,
prawna ochrona pracy,
instrukcje BHP, audyty,
pomiary czynników
szkodliwych w środowisku
pracy, substancje
rakotwórcze i mutagenne,
prace szczególnie
niebezpieczne, wymagania
bhp dla pomieszczeń i
terenu wokół zakładu
pracy, strefy zagrożone
wybuchem, oznakowanie
substancji chemicznych,
systemy zarządzania
jakością, BHP i
środowiskiem)
12.
mgr inż.
- bezpieczeństwo i higiena
2024 r. Maciejewski Jan
pracy

667 442 167 kom.
kozik.magdalena@wp.pl

13.
mgr
2024 r. Mysona Dariusz

- bezpieczeństwo i higiena
pracy

606 878 511 kom.
darmys@wp.pl

14.
mgr
2023 r. Stasiewicz Michał

- bezpieczeństwo i higiena
pracy

608 294 198 kom.

15.
dr inż.
2021 r. Stawiarski Przemysław

- bezpieczeństwo i higiena
pracy przy wykonywaniu
robót budowlanych

603 324 300 kom.
biuro@opiniesadowe.pl

882 410 520 kom.
jan.maciejewski@workmax.pl

stasiewiczmichal@gmail.com
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16.

mgr inż.
Szychulski Janusz

- bezpieczeństwo i higiena
pracy

2025 r.

tel. 81 525 70 47
606 907 625 kom.
janusz0149@gmail.com

IV. BIEGŁY - TŁUMACZ
17.
Piestrzyńska Izabela
2021 r.

V.

- tłumacz języka migowego 603 411 630 kom.
kontakt@migtome.pl

BIOLOGIA

18.
mgr
2025 r. Łuczak Wojciech

- genetyka sądowa

502 684 881 kom.
wluczak@gmail.com

VI. BROŃ, AMUNICJA
19.
mgr
2021 r. Okleja Grzegorz

- badania broni i amunicji

602 504 610 kom.
gokleja@o2.pl

20.
2021 r.
21.
2024 r.

- materiały wybuchowe,
amunicja i broń
- badania militariów, broni
i amunicji

15 846 50 71 d.
666 890 659 kom.
500 752 780 kom.
pawel1182@wp.pl

kpt. mgr inż.
Silarski Marian
mgr
Terebka Paweł

VII. BUDOWNICTWO
22.
2023 r.

mgr inż.
Baracz Bogdan

- budownictwo lądowe
693 600 585 kom.
(przygotowanie, realizacja i bogdanbar@onet.eu
odbiór inwestycji
budowlanych; wycena i
rozliczanie robót
budowlanych; ocena stanu
technicznego budynków,
budowli i robót
budowlanych; kierowanie i
nadzór nad robotami
budowlanymi; planowanie,
prognozowanie inwestycji
budowlanych;
kosztorysowanie; czytanie,
analiza i badanie
dokumentacji projektowej)
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23.

inż.
Flak Edward

2024 r.

24.
2023 r.

mgr inż.
Głód Arkadiusz

- projektowanie i
602 443 316 kom.
wykonawstwo
budownictwa drogowego
- wykonawstwo
budownictwa mostowego,
norm, cen
- kosztorysowanie i
rozliczanie robót
budowlanych w warunkach
ofertowych i przetargowych
- prawidłowość
przeprowadzania
przetargów w oparciu o
ustawę Prawo zamówień
publicznych
- budownictwo
607 261 151 kom.
- inżynieria lądowa
most-drog-bud@wp.pl
- kierowanie procesem
inwestycyjnym
- projektowanie
- warunki techniczne
wykonania i odbioru robót
budowlanych

25.
mgr inż.
2022 r. Lidner Michał

- oddziaływania wybuchu
na obiekty budowlane

michal.lidner@gmail.com

26.

- budownictwo ogólne

41 263 53 44
607 562 707 kom.
stach16@onet.eu
607 998 442 kom.
sadurski.grzegorz@gmail.com

inż.
Rybicki Stanisław

2023 r.
27.
inż.
Sadurski Grzegorz
2024 r.

- budownictwo ogólne,
- budownictwo zabytkowe,
- budownictwo drewniane,
- budownictwo w zakresie
obiektów sportowych
(boisk, bieżni, stadionów
lekkoatletycznych, boisk
piłkarskich i placów zabaw)
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28.
2022 r.

mgr inż.
Siekanowicz Tomasz

- rzeczoznawstwo
603 033 779 kom.
budowlane w specjalności
bzdok@tlen.pl
instalacyjnej obejmującej
projektowanie, kierowanie
robotami budowlanymi,
nadzór i eksploatacje bez
ograniczeń w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń
cieplnych (służebność
przesyłu), wentylacyjnych,
gazowych (służebność
przesyłu), wodociągowych i
kanalizacyjnych (służebność
przesyłu) dot. m.in.
wskazania zakresu strefy
kontrolowanej – pasa
technologicznego
(szerokości pasa
eksploatacyjnego –
ochronnego)
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29.
2025 r.

mgr inż.
Sygnarowicz Andrzej

- budownictwo ogólne
502 284 808 kom.
(konstrukcyjno asygnarowicz@wp.pl
budowlane,
rzeczoznawstwo
budowlane, sprawdzanie
projektów architektoniczno
- budowlanych, ocena
jakości wykonanych robót
budowlanych, ocena stanu
technicznego wszelkich
budynków i budowli
budownictwa lądowego w
tym budynków
zabytkowych, ustalanie
przyczyn uszkodzeń oraz
nieprawidłowości obiektów
budowlanych),
- budownictwo
przemysłowe
(konstrukcyjno budowlane,
rzeczoznawstwo
budowlane, sprawdzanie
projektów architektoniczno
- budowlanych, ocena
jakości wykonanych robót
budowlanych, ocena stanu
technicznego budynków i
budowli, ustalanie
przyczyn uszkodzeń oraz
nieprawidłowości obiektów
budowlanych),
- budownictwo zabytkowe
(konstrukcyjno budowlane,
rzeczoznawstwo
budowlane, sprawdzanie
projektów remontów, ocena
jakości wykonanych robót
budowlanych, ocena stanu
technicznego budynków i
budowli, ustalanie
przyczyn uszkodzeń oraz
nieprawidłowości obiektów
budowlanych),
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30.

mgr inż.
Śliwiński Piotr

2022 r.

31.
mgr inż.
2022 r. Chmura Piotr
32.
mgr inż.
Firysiuk Krzysztof
2022 r.

33.

dr inż.
Stawiarski Przemysław

2021 r.

34.
mgr inż.
2025 r. Konarski Ryszard
35.

mgr inż.
Lach Zbigniew

2025 r.

- budownictwo drogowe
(inżynieria ruchu
drogowego, audyt
bezpieczeństwa ruchu
drogowego)
- budownictwo ogólne

15 844 60 94
660 451 770 kom.
slpiotr@interia.pl

- budownictwo ogólne,
lądowe oraz zabytkowe
(ocena stanu technicznego
obiektów, budowli i
budynków, wycena
wartości robót, obiektów i
budowli, kosztorysowanie
robót budowlanomontażowych,
kosztorysowanie robót,
umowy w budownictwie i
prawo budowlane)
- bezpieczeństwo i higiena
pracy przy wykonywaniu
robót budowlanych
- stan techniczny, zużycie,
uszkodzenia konstrukcji i
obiektów budowlanych,
wypadki budowlane i
katastrofy budowlane
- kontrola techniczna
utrzymania obiektów
budowlanych
- prawo budowlane i
przepisy związane
- budownictwo lądowe

602 735 689 kom.
kf-biuro@wp.pl

- budownictwo
- budowa dróg i mostów
- bezpieczeństwo ruchu
drogowego

508 062 033 kom.
zbigniew.lach@vp.pl

p.chmura@rexi.pl

603 324 300 kom.
biuro@opiniesadowe.pl

693 433 151 kom.
ryskonarski@wp.pl

VIII. BUDOWNICTWO WODNE
36.
2025 r.

mgr inż.
Konarski Ryszard

-budownictwo wodne
- melioracje wodne
-ochrona środowiska
naturalnego

693 433 151 kom.
ryskonarski@wp.pl
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IX. CHEMIA
37.

mgr inż.
Kozik Magdalena

2023 r. przerwa w wykonywaniu

czynności biegłego od dnia
1.09.2021 r. do odwołania

38.
dr
2022 r. Rymanowski Maciej

- chemia ogólna
- chemia przemysłowa
- chemia analityczna
- tworzywa sztuczne

667 442 167 kom.
kozik.magdalena@wp.pl

- chemia sądowa i
toksykologia

604 582 813 kom.
maciejrymanowski@gmail.com
www.chemisit.pl

- drobiarstwo

602 228 321 kom.
ryszard-gilewski@wp.pl

X. DROBIARSTWO
39.
dr inż.
2021 r. Gilewski Ryszard

XI. EKONOMIKA I ORGANIZACJA
40.

dr n. ekonomicznych
Fuks Jan

2023 r.
41.
mgr inż.
Kozik Dominik
2023 r.
przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego od dnia
20.08.2021 r. do dnia
30.11.2022 r.

42.
mgr
2021 r. Lęcznar Maria

- ekonomika, zarządzanie,
marketing, rachunkowość
i finanse
- ekonomika i organizacja
(systemy kontroli
wewnętrznej, klasyfikacja
towarów i
technologii, zarządzanie
projektami)

502 691 585 kom.
janfuks@wp.pl

- ekonomika i organizacja
przedsiębiorstw

603 859 344 kom.
lilka538b@wp.pl

504 569 559 kom.
mechatron1@wp.pl

XII. ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA
43.
2023 r.

mistrz
Kowalczyk Szymon

- elektrotechnika (ochrona
przeciwporażeniowa
sprzętu AGD (norma PN –
EN 60.335) i
elektronarzędzi (normy
VDE 701 i VDE 702) oraz
bezpieczeństwo
przeciwporażeniowe
aparatury i sprzętu
medycznego (PN 62.353))

18 2773411
510 719 084 kom.
szymonrottwailer@googlemail.
com

9

XIII. ELEKTRYKA I ENERGETYKA
44.

Pawelec Marian

2023 r.

45.

inż. Subczak Kazimierz

2022 r.

- instalacje i urządzenia
elektryczne ,
energetyczne, ocena
skuteczności ochrony
przeciwpożarowej, bhp
przy instalacji i
urządzeniach
energetycznych, ustalenia
kosztów i rozliczenia
robót energetycznych
- elektroenergetyka i
elektryczność (sieci
przesyłowe i urządzenia
elektryczne wysokiego i
średniego napięcia,
ustalenia kosztów i
rozliczenia robót
elektrycznych i
elektroenergetycznych,
instalacje i urządzenia
elektryczne oraz
automatyka przemysłowa
i domowa)

790 816 288 kom.
41 342 85 18
marian_pawelec@go2.pl

17 8577822
666 366 680 kom.
728 930 779 kom. sł.

XIV. ENERGETYKA CIEPLNA
46.

inż.
Mazur Jan

2021 r.

47.
mgr inż.
2025 r. Szychulski Janusz

niekonwencjonalne źródła
energii (instalacje
grzewcze, klimatyzacje,
wentylacje, ekologiczne
biopaliwa , siłownie
wiatrowe małej mocy do
celów grzewczych –
budowa eksploatacja
obsługa)
- energetyka cieplna, sieci i
instalacje sanitarne

781 994 816 kom.
jamaz5@o2.pl

tel. 81 525 70 47
606 907 625 kom.
janusz0149@gmail.com

XV. FUNDUSZE STRUKTURALNE I INWESTYCYJNE
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48.

mgr inż.
Kozik Dominik

2023 r.
przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego od dnia
20.08.2021 r. do dnia
30.11.2022 r.

- fundusze strukturalne
(infrastruktura B+R,
innowacje i transfer
technologii w
przedsiębiorstwach,
innowacyjność,
opłacalność wdrożenia,
ocena naukowotechnologiczna, ocena
biznesowo-gospodarcza)

504 569 559 kom.
mechatron1@wp.pl

- geodezja
- kartografia
- geodezja
- kartografia
- geodezja i kartografia

791 892 192 kom.
stangeo@wp.pl
15 822 74 72 d.
506 698 985 kom.
662 092 488 kom.
dudzik.geo@gmail.com

- geodezja (geodezyjne
pomiary sytuacyjnowysokościowe,
realizacyjne i
inwentaryzacyjne;
rozgraniczanie i podziały
nieruchomości oraz
sporządzanie
dokumentacji do celów
prawnych)
- geodezja i kartografia

508 202 394 kom.
wgrebowiec@op.pl

XVI.GEODEZJA
49.
2023 r.
50.
2023 r.
51.
2024 r.

mgr inż.
Adamczyk Stanisław
mgr inż.
Bosek Antoni
mgr inż.
Dudzik Dominika

52.
mgr inż.
2025 r. Grębowiec Waldemar

53.
mgr inż.
2025 r. Iwaszczuk Zbigniew

15 844 05 08
664 123 495 kom.
zbigniewiwaszczuk@gmail.com
505 136 001 kom.

54.
mgr
2023 r. Kisiel Tadeusz
55.
mgr inż.
2021 r. Lombara – Leśniak Anna

- geodezja

56.
mgr inż.
2025 r. Nawara Marek

- geodezja i kartografia

57.

- geodezja (pomiary
600 819 186 kom.
sytuacyjno-wysokościowe, robert.szewczyk.ur@gmail.com
realizacyjne i
inwentaryzacyjne;
rozgraniczenia i podziały
nieruchomości (gruntów)

2026 r.

dr
Szewczyk Robert

- geodezja
- kartografia

15 822 43 15 d.
575 455 621 kom.
annalombaralesniak@o2.pl
505 606 699 kom.
uprawniony@gmail.com
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58.
inż.
2021 r. Wierzbiński Jerzy

oraz sporządzanie
dokumentacji do celów
prawnych)
- geodezja

15 841 23 39 d.
604 268 548 kom.
geonisko@wp.pl

XVII. GOSPODARKA WODNA
59.
2025 r.

mgr inż.
Dzidek Jan

- gospodarka wodno –
ściekowa
- technika sanitarna

15 842 44 07 stacjonarny
603 901 998 kom.
jdzidek@o2.pl

XVIII. INFORMATYKA
60.
mgr inż.
2024 r. Bieś Grzegorz

- informatyka
- przestępstwa
komputerowe

663 180 620 kom.
g.bies@poczta.fm

61.

- informatyka/
komputeryzacja ze
specjalnością:
wykonywanie kopii
binarnych, odzyskiwanie
i analiza zawartości
elektronicznych nośników
danych (w tym telefony
komórkowe, drony),
ujawnianie
zainstalowanego
oprogramowania, trwałe
kasowanie danych
- informatyka (marketing
internetowy,
pozycjonowanie stron
internetowych, serwisy
społecznościowe, social
media, reklama w
Internecie, analityka
internetowa, Internet,
Google Adwords, portale
społecznościowe,
Facebook marketing,
własność intelektualna w
Internecie)

511 150 190 kom.
biegly@tomaszgargula.pl

2022 r.

62.
2023 r.

inż.
Gargula Tomasz

mgr Jakubiec Sebastian

511 388 440 kom.
smjakubiec@gmail.com
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63.

inż.
Matysek Krzysztof

2023 r.

64.
2026 r.

Zarzecki Krystian

- informatyka śledcza
(wyszukiwanie i analiza
danych cyfrowych,
bilingów telefonicznych w
systemach
komputerowych oraz
portalach internetowych)
- teleinformatyka (badanie
oraz wycena telefonów
komórkowych)
- teleinformatyka:
telefony/tablety
(przełamywanie
zabezpieczeń,
wykonywanie i analiza
kopii binarnych
urządzeń), specjalizacja w
urządzeniach
uszkodzonych,
zdewastowanych i
szyfrowanych,
informatyka/przestępstw
a komputerowe:
(wykonywanie,
odzyskiwanie
i analiza kopii binarnych
ze wszystkich nośników
pamięci: dysk twarde
HDD, SSD, pendrive,
karty pamięci),
specjalizacja w nośnikach
uszkodzonych,
zdewastowanych i
zaszyfrowanych;
odzyskiwanie i analiza
danych z urządzeń
elektronicznych,
wyposażonych w różne
nośniki pamięci
(urządzenia do podsłuchu,
drony, rejestratory audio i
wideo, lokalizatory,
opaski, zegarki); usługi w
chmurze „Cloud"
(pozyskiwanie i analiza
danych); odzyskiwanie
danych i analiza nośników

506 180 779 kom.
k.matysek@tlen.pl

17 583 77 88
885 837 788 kom.
505 181 887 kom. firmowa
k.zarzecki@wezafon.pl
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pamięci pod kątem
ujawnienia i zasady
działania zainstalowanego
złośliwego
oprogramowania (typu:
wirusy, robaki, trojany,
kryptowirusy, spam) i
odzyskiwanie haseł;
trwałe kasowanie danych
z nośników pamięci;
informatyka:
zabezpieczenie i analiza
kryptowalut opartych na
technologii blockchain,

XIX. KOMUNIKACJA
65.

mgr inż.
Bańko Michał

- rekonstrukcja i analiza
zdarzeń drogowych
- pomiar prędkości
pojazdów za pomocą
technologii: radarowych
(radary, fotoradary),
laserowych (lasery,
fotolasery),
prędkościomierzy
kontrolnych
(wideorejestratorów)

601 096 788 kom.
michal.banko@interia.pl

mgr inż.
Bieńkowski Marcin

- rekonstrukcja kolizji i
wypadków drogowych
(ekspertyza wypadku
drogowego)

609 123 483 kom.
888 881 837 kom.
bienkowski_marcin@wp.pl

2024 r.

66.
2026 r.

67.
Kosiorowski Marcin
2026 r.

- wycena wartości pojazdów 796 785 910 kom.
m.kosiorowski@poczta.onet.pl
i maszyn

68.

- eksploatacja pojazdów i
781 994 816 kom.
maszyn roboczych (pojazdy jamaz5@o2.pl
lekkiego i ciężkiego
transportu samochodowego
maszyny robocze stacjonarne
i samojezdne ( koparki ,
dźwigi) –gospodarowanie
w/w środkami, eksploatacja
i obsługa)

2021 r.

inż.
Mazur Jan
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69.

mgr inż.
Orzeł Mirosław

- komunikacja (ustalanie
785 240 206 kom.
czasów najmu pojazdów
morzel@vp.pl
zastępczych oraz
przynależności pojazdów do
poszczególnych klas,
ustalanie kosztów wynajmu,
wycena wartości pojazdów i
jakości napraw, technika
samochodowa, budowa i
eksploatacja pojazdów
samochodowych,
technologia i
kosztorysowanie napraw
pojazdów oraz likwidacja
szkód na pojazdach, ocena
wartości pojazdów i
kalkulacji warsztatów,
wycena aktualnej wartości
rynkowej oraz mechanika
pojazdów i urządzeń)

mgr inż.
Osmola Marek

- eksploatacja i naprawa
pojazdów samochodowych
- ocena stanu technicznego
pojazdów samochodowych
- technika samochodowa
- technika motoryzacyjna,
naprawy pojazdów
- kosztorysowanie napraw
pojazdów po wypadkach
drogowych
- wycena wartości wszelkich
pojazdów i maszyn
- technika samochodowa i
ruchu drogowego
(ekspertyza wypadku
drogowego)
- technika samochodowa
- wycena pojazdów i
kosztów napraw
- rekonstrukcja wypadków
drogowych
- eksploatacja i naprawa
pojazdów samochodowych
- ocena stanu technicznego
pojazdów samochodowych
- technika samochodowa

2025 r.

70.
2023 r.

71.

mgr
Pyz Dariusz

2022 r.

72.

mgr inż.
Rosik – Rosiński Paweł

2023 r.
73.
2022 r.

74.
2023 r.

mgr inż.
Tyrka Marek

mgr inż.
Witek Jerzy

604 210 852 kom.
mosmola@wp.pl

505 135 462 kom.
dariuszpyz@wp.pl

602 643 631 kom.
rosiktbg@tg.onet.pl

730 730 104 kom.
mtyrka@jasna.tarnow.pl

608 677 465 kom
jerzywitek@op.pl
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75.

mgr inż.
Rosołowski Jan

2023 r.
76.
2022 r.

77.

mgr inż.
Dzierzkowski Artur

mgr inż.
Lenart Zbigniew

2022 r.

78.
2026 r.

79.

mgr inż.
Łącz Wiesław

dr inż.
Surowaniec Mirosław

2021 r.
80.
mgr
Bernat Waldemar

2022 r.

- technika samochodowa,
ruch drogowy,
- rekonstrukcje wypadków i
kolizji drogowych
- technika samochodowa
(budowa pojazdów
samochodowych,
diagnostyka samochodowa,
eksploatacja i utrzymanie
pojazdów, mechanika
pojazdowa, pojazdy
samochodowe, ciągniki,
przyczepy i naczepy
wszystkich rodzajów,
samochody osobowe i
ciężarowe)
- rekonstrukcja wypadku
drogowego
- technika samochodowa,
ruch drogowy, wypadki
komunikacyjne, mechanika
pojazdów, wycena pojazdów
samochodowych oraz koszty
ich napraw, układy zasilania
silników spalinowych
paliwami gazowymi:
LPG/CNG, biodiesel
- wycena pojazdów i
kosztów napraw, wycena
szkód komunikacyjnych,
ocena stanu technicznego
pojazdów, weryfikacja w
zakresie wynajmu pojazdu
zastępczego, ustalanie
kosztów wynajmu
- eksploatacja pojazdów
i maszyn
- ruch drogowy
- wypadki drogowe
- kalkulacja warsztatowa
- kryminalistyczna
rekonstrukcja kolizji i
wypadków drogowych,
- ocena stanu technicznego
pojazdów,
- wycena wartości oraz
kosztów i jakości napraw

604 468 171 kom.

15 822 69 22
515 504 900 kom.
arturdz@poczta.onet.pl

507 511 160 kom.
zbigi25@o2.pl

608 357 162 kom.
wlacz6@wp.pl

15 843 22 05 d.
693 780 663 kom.
miroslaw.surowaniec@
gmail.com
697 697 393 kom.
valdib@op.pl
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pojazdów samochodowych
81.

Marciniak Łukasz

2025 r.

82.

inż.
Orzeł Michał

2025 r.

83.

inż. Marek Piotr

2022 r.
84.
inż.
2021 r. Barszcz Zbigniew
85.
inż.
Miłoś Jan
2022 r.
86.
2023 r.

mgr inż.
Kusiowski Andrzej

- ocena stanu technicznego
pojazdów
- wycena wartości pojazdów
- wycena kosztów i jakości
napraw pojazdów
- rekonstrukcja i analiza
wypadków drogowych
- oznakowanie i identyfikacja
pojazdów
- pojazdy zabytkowe i
kolekcjonerskie
- komunikacja (wycena
pojazdów i kosztów napraw;
wycena szkód
komunikacyjnych, ocena
stanu technicznego
pojazdów; weryfikacja w
zakresie wynajmu pojazdu
zastępczego, ustalanie
kosztów wynajmu)
- technika motoryzacyjna
- wycena wartości, kosztów i
jakości naprawy pojazdów
samochodowych
- technika samochodowa
- ruch drogowy
- technika samochodowa
- bezpieczeństwo ruchu
drogowego
- rekonstrukcja wypadków w
ruchu drogowym
- wycena szkód i pojazdów
- ekspertyza wypadku
drogowego

600 520 504 kom.
autorzeczoznawca.pl@gmail.com

785 240 202 kom.
orzelmichal@op.pl

539 406 506 kom.
pmb63@interia.pl

602 641 117 kom.
rs.tbg@interia.pl
17 583 81 67 d.
601 247 904 kom.
janmilos51@gmail.com

15 844 05 09 zastępczy
609 580 922 kom.
moto.ekspert@wp.pl

XX. KRYMINALISTYKA
87.
mgr
2026 r. Jabłońska Magdalena
88.
mgr
Knuta – Bron
2022 r. Magdalena

- kryminalistyczna
ekspertyza pisma
- kryminalistyczna
ekspertyza pisma i
dokumentów
- badania autentyczności
pisma, podpisów, zapisów i
testamentów

609 228 161 kom.
m.jablonska@gazeta.pl
669 368 329 kom.
magda.knuta@wp.pl
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89.

mgr
Żukowska Anna

- badania pisma ręcznego
- traseologia

2023 r.

606 242 546 kom.
anna.teresa.zukowska@gmail.c
om

XXI. KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE
90.

mgr Andrychowicz
Elżbieta

2025 r.
91.
mgr Mika – Bodek
Monika
2023 r.

92.

2021 r.

mgr
Stadnik Kazimierz

- księgowość
- rachunkowość

725 405 050 kom.
metala022020@gmail.com

- rachunkowość
- finanse
- księgowość
- podatki
- kadry
- płace
- księgowość
- rachunkowość
- finanse
- ekonomia
- koszty
- rozliczenia
- podatki
(kontrola ksiąg podatkowych i
rachunkowych; badanie
sprawozdań finansowych
jednostkowych i
skonsolidowanych, badanie
rozliczeń finansoworachunkowych, badanie
przepływów pieniężnych,
opracowanie ekspertyz i
opinii ekonomicznofinansowych; rachunkowość
jednostek w likwidacji,
ukladzie, upadłości; wycena
przedsiębiorstw, akcji,
udziałów; zakładanie,
połączenia, podziały,
przekształcenia spółek;
ekonomika i organizacja
przedsiębiorstw; proces
inwestycyjny w
przesiębiorstwach;
restrukturyzacja jednostek;
rachunek kosztów,
bedżetowanie, controling;
rachunkowość banków;

605 784 130 kom.
531 947 390 kom.
centrumrozliczen@interia.pl

15 823 07 52 d.
698 995 203 kom.
poczta@biurorachunkowefk.alpha.pl
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rachunkowość
ubezpieczycieli)
93.

- księgowość i finanse:
rachunkowość (księgowość,
kalkulacja,
sprawozdawczość),
rozliczenia finansów,
rozliczenia z pracownikami
(wynagrodzenia,
ubezpieczenia, inne
rozrachunki)

509 829 525 kom.
straczek.izabela@gmail.com

94.
mgr
2021 r. Hyla Maria

- rachunkowość
- rozliczenia finansowe

603 185 306 kom.

95.

- podatki

2021 r.

mgr
Strączek Izabela
przerwa w
wykonywaniu
czynności biegłego –
do odwołania

mgr
Wallas Barbara

725 603 602 kom.
(materialne prawo podatkowe barbarawallas@wp.pl
(podatek od towarów i usług,
podatek dochodowy od osób
fizycznych, podatek
dochodowy od osób prawnych
oraz inne podatki i opłaty),
odpowiedzialność na gruncie
kodeksu karno skarbowego,
odpowiedzialność członków
zarządu spółek prawa
handlowego)

2023 r.

96.

mgr
- rachunkowość
Wiśniewski Kazimierz (prawidłowość prowadzenia
ksiąg rachunkowych oraz
2021 r.
rozliczeń finansowych)

502 423 735 kom.
15 823 48 56 p.
kazwisniewski7@wp.pl

97.

15 811 93 87 d.
601 407 589 kom.
jozefjez208@interia.pl

2022 r.
98.
2025 r.

mgr
Jeż Józef

- rozliczenia
finansowo - księgowe

mgr inż.
Mauthe Ryszard

- finanse i ekonomia: prawo
888 681 252 kom.
restrukturyzacyjne
www.mauthe.pl
i upadłościowe, ustalanie
stanu przedsiębiorstw w
postępowaniach
restrukturyzacyjnych
i upadłościowych, ustalanie
terminu do zaistnienia
przesłanek do ogłoszenia
upadłości dłużnika, ustalanie
zdolności upadłościowej
i restrukturyzacyjnej dłużnika;
Zarządzanie i organizacja:
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99.
Wierzchowski Adam
2024 r.
100.
2026 r.

101.
2021 r.

zarządzanie
przedsiębiorstwami,
postępowania
restrukturyzacyjne i
upadłościowe,
restrukturyzacja
przedsiębiorstw
- rozliczenia
finansowo księgowe

609 028 779 kom.
szachpat@gmail.com

mgr inż.
Frączek Rafał

- analiza ekonomiczna i
662 262 080 kom.
finansowa przedsiębiorstw,
rafal.fraczek@rffc.pl
audyt funduszy unijnych,
bankowość, controlling
finansowy, ekonomia, finanse,
księgowość, kwalifikowalność
wydatków w ramach
funduszy strukturalnych,
restrukturyzacja
przedsiębiorstw, rozliczanie i
kontrola funduszy
strukturalnych, szacowanie
wartości podmiotów
gospodarczych, wycena
przedsiębiorstw oraz ich
zorganizowanych części,
wycena znaków towarowych,
wyceny podmiotów
gospodarczych, zarządzanie
projektami unijnymi,
zarządzanie
przedsiębiorstwami

mgr inż.
Lęcznar Jerzy

- rachunkowość
- rozliczenia finansowe
- upadłości, układu i
bankowości

17 853 02 16
605 948 572 kom.
ebit-biuro@wp.pl

- leśnictwo i gospodarka
łowiecka

606 745 583 kom.
zyg@onet.eu

XXII. LEŚNICTWO
102.
dr inż.
2023 r. Paruch Zygmunt

XXIII. ŁOWIECTWO

20

103.
dr inż.
2024 r. Maślanko Weronika

- szacowanie szkód łowieckich 516 174 714 kom.
maslankoweronika@gmail.com

XXIV. MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE
104.
2026 r.

105.

2024 r.

mgr inż.
Łącz Wiesław

dr inż.
Mendelowski Piotr

– wycena maszyn, urządzeń i
pojazdów, maszyn rolniczych,
maszyn budowlanych, linii
technologicznych. Badania
awarii: maszyn, urządzeń,
pojazdów, linii
technologicznych i ustalenia
przyczyn awarii
maszyny i urządzenia
techniczne (wycena maszyn,
urządzeń i pojazdów;
maszyny budowlane
(budowa, badania,
diagnostyka i eksploatacja);
badania stanowiskowe
(funkcjonalne i trwałościowe)
układów napędowych –
przekładni
hydrokinetycznych, skrzyń
biegów, mostów napędowych,
przekładni bocznych itp.;
badania stanowiskowe
(funkcjonalne i trwałościowe)
zespołów hydraulicznych –
rozdzielaczy, sterowników,
zaworów, cylindrów, pomp,
silników, przewodów itp.;
badania stanowiskowe
(wytrzymałościowe i
trwałościowe) zespołów
nośnych maszyn; badania
wytrzymałościowe zespołów
maszyn – badania
tensometryczne; badania
konstrukcji chroniącej
operatora maszyny
budowlanej – ROPS, FOPS;
badania układów chłodzenia
maszyn budowlanych
(stanowiskowe i
eksploatacyjne); badania

608 357 162 kom.
wlacz6@wp.pl

503 083 880 kom.
mendelowski@poczta.onet.pl
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wibroakustyczne maszyn
budowlanych)
106.

inż.
- projektowanie, budowa i
575 456 099 kom.
Woźniak Maksymilian działanie silników i pojazdów maksymilian.wozniak@gmail.c
2026 r.
mechanicznych
om
(projektowanie silników
benzynowych oraz Diesla,
projektowanie systemów
składowych tych silników,
budowa i działanie silników
benzynowych oraz Diesla w
pojazdach mechanicznych,
ogólna budowa pojazdów
osobowych i dostawczych);
- projektowanie konstrukcji
mechanicznych (systemów
chłodzenia w pojazdach,
systemów klimatyzacji i
silników spalinowych);
- proces projektowania w
przemyśle motoryzacyjnym
(prowadzenie projektów
komponentów i systemów w
przemyśle motoryzacyjnym,
projektowanie za pomocą
oprogramowania CAD, błędy
projektowe w procesie
projektowania).

XXV. MEDYCYNA
107.
2025 r.

lek. med.
Bołoz Ewa

- chirurgia ogólna

691 795 295 kom.

108.
2021 r.
109.
2024 r.

lek. med.
Dec Artur
lek.
Sobota Anna

- chirurgia ogólna
- chirurgia onkologiczna
- neurologia

609 141 309 kom.
arturtbg@poczta.onet.pl
512 317 597 kom.
ann_sobota@o2.pl

- chirurgia ogólna

606 706 918 kom.
necromant2@wp.pl

przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego na
okres 6 miesięcy tj. do
kwietnia 2022 roku
110.
lek. med.
2023 r. Wiater Mirosław
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111.

dr n. med.
Zdziebło Janusz

- chirurgia ogólna
- medycyna sportowa
- chirurgia naczyniowa
- chirurgia ogólna
- chirurgia onkologiczna
- organizacja ochrony
zdrowia
- medycyna rodzinna
- choroby płuc

606 583 306 kom.
jzdzieblo@poczta.onet.pl

114.
lek. med.
2022 r. Marzec Jarosław

- choroby wewnętrzne

604 174 576 kom.

115.
2021 r.

lek. med.
Wroczek Teresa

- endokrynologia

608 425 172 kom.
teresawro@wp.pl

116.

mgr
Wiater Sławomir

- fizjoterapia

606 673 346 kom.
ojciecchrzestny22@wp.pl
nr tel. służb.: sekretariat 15 832
30 01
Oddział Reumatologii 15 833
05 53
697 439 752 kom.
pawelziobro11@wp.pl

2021 r.
112.
lek. med.
Zioło Stanisław
2025 r.
113.
lek. med.
2025 r. Zych Tadeusz

2024 r.

117.
mgr
2026 r. Ziobro Paweł

- fizjoterapia

118.

- medycyna sądowa
- patomorfologia
- choroby wewnętrzne
- medycyna sądowa

lek. med.
Łagowski Stanisław

2023 r.
119.
lek. med.
Wadas Mariusz
2021 r.

600 700 296 kom.
603 342 142 kom.
609 929 775 kom.
stan.ziolo@interia.pl
600 325 676 kom.

604 690 683 kom.

604 085 928 kom.
mwad@wp.pl
14-6743-283 fax.
14-6310-497

120.
Mgr
2024 r. Lewko Kamil

- prawa pacjenta i
organizacja opieki
medycznej

796 135 070 kom.
klewko@interia.pl

121.
mgr
2024 r. Potoniec Agata

- pielęgniarstwo

510 167 540 kom.
poagata@o2.pl

122.
mgr
2023 r. Rusin Beata

- pielęgniarstwo

604 200 889 kom.

123.
lek. med.
2022 r. Adamczyk Teresa

- psychiatria

124.
2023 r.
125.
2025 r.

- psychiatria

16 621 86 02 d.
601 408 546 kom.
teresa.adamczyk5@gmail.com
501 587 481 kom.

lek. med.
Budzyń Teresa
lek. med.
Kułacz Piotr

- psychiatria

15 843 31 05 p.
601 636 181 kom.
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126.
lek.
2021 r. Sajkiewicz Justyna

- psychiatria

15 843 31 06 tel.
694 823 971 kom.
justynasaj@wp.pl
15 843 31 06

127.
lek.
2025 r. Szczęś Konrad

- psychiatria

128.
lek.
2023 r. Szula Krystyna

- psychiatria

696 411 434 kom.
rybenia74@wp.pl

129.
lek. med.
2023 r. Wójtowicz Ewa

- psychiatria

130.
lek. med.
2023 r. Bokwa Dorota

- pulmonologia
- choroby wewnętrzne

131.
dr n. med.
2023 r. Knap Daniel

- radiologia i diagnostyka
obrazowa
- radiologia zabiegowa

15 847 30 49 d.
698 898 492 kom.
wesley70@interia.pl
15 832 90 76 d.
505 163 175 kom.
dorotabokwa@onet.pl
604 314 650 kom.
dknap@wp.pl

132.
Chorzępa Łukasz
2025 r.

- ratownictwo medyczne,
medycyna ratunkowa i
medycyna katastrof

535 500 771 kom.
ratowniksand@gmail.com

XXVI. NIERUCHOMOŚCI
133.
2024 r.

mgr
Kopeć Bożena

- zarządzanie
nieruchomościami,
gospodarka
nieruchomościami, obrót
nieruchomościami

668 274 266 kom.
bozena-kopec11@wp.pl

XXVII. OCHRONA PRZYRODY
134.

mgr inż.
Lipowski Włodzimierz

- ochrona przyrody

2022 r.
135.
dr inż.
2024 r. Maślanko Weronika

- ochrona przyrody

136.
dr inż.
2023 r. Paruch Zygmunt

- ochrona przyrody i
środowiska

15 832 36 45 d.
15 644 10 10 wew. 382
691 537 381 kom.
516 174 714 kom.
maslankoweronika@gmail.com
606 745 583 kom.
zyg@onet.eu

XXVIII. PEDAGOGIKA
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137.

mgr inż.
Kozik Magdalena

2023 r. przerwa w wykonywaniu

czynności biegłego od dnia
1.09.2021 r. do odwołania

- pedagogika (edukacja
ogólna, edukacja
ustawiczna,
andragogika)

667 442 167 kom.
kozik.magdalena@wp.pl

XXIX. POŻARNICTWO
138.
mgr inż.
2024 r. Dąbrowski Jarosław

- pożarnictwo

606 804 154 kom.
jd@powiat.ostrowiecki.eu

139.
mgr inż.
2025 r. Fronc Jerzy
140.
mgr inż.
2023 r. Pszeniczny Piotr
141.
inż.
Staniszewski Sławomir
2024 r.

- ochrona
przeciwpożarowa
- pożarnictwo

602 758 998 kom.
jerzy.fronc@betadigital.pl
668 118 544 kom.
piotrpsze@gmail.com
698 667 665 kom.
s.staniszewski@gmail.com

142.
mgr
2023 r. Stasiewicz Michał

- pożarnictwo (ustalanie
przyczyn i okoliczności
powstawania pożarów
i wybuchów, ochrona
przeciwpożarowa)
- pożarnictwo

608 294 198 kom.
stasiewiczmichal@gmail.com

XXX. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE
143.

mgr
Wallas Barbara

2023 r.

- prawo upadłościowe
i naprawcze
(odszkodowania na
skutek szkody
wyrządzonej podmiotom
gospodarczym, podział
majątku przedsiębiorstw
oraz spółek, badanie
kondycji finansowej
spółek, stan grożącej
niewypłacalności lub
upadłości; złożenie
wniosku we właściwym
czasie; działania na
szkodę wierzycieli)

725 603 602 kom.
barbarawallas@wp.pl

XXXI. PRZEMYSŁ
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144.
2026 r.

145.

mgr inż.
Łącz Wiesław

– wycena maszyn,
608 357 162 kom.
urządzeń i pojazdów,
wlacz6@wp.pl
maszyn rolniczych,
maszyn budowlanych,
linii technologicznych.
Badania awarii: maszyn,
urządzeń, pojazdów, linii
technologicznych i
ustalenia przyczyn awarii,
systemy zarządzania
jakością w przemyśle
Automotive i
wytwórczym ISO ISO/TS,
zarządzanie w przemyśle

dr inż.
Mendelowski Piotr

- przemysł (wycena
maszyn, urządzeń i
pojazdów)

2024 r.

503 083 880 kom.
mendelowski@poczta.onet.pl

XXXII. PSYCHOLOGIA
146.
2022 r.
147.
2021 r.

mgr
Jarosiński Mirosław
mgr
Kaczor Klaudia

- psychologia

693 527 468 kom.

- psychologia

609 099 195 kom.
kaczor.klaudia@gmail.com

148.
2021 r.
Dz.
149.
2022r.
Dz.
150.

mgr
Chmielowiec Monika

- psychologia

mgr
Malinowska Ewa

- psychologia

15 843 31 06 praca
604 450 655 kom.
psycholog3@tlen.pl
603 609 630 kom.
malevaster@gmail.com

mgr
Michońska Beata
2023 r. Katarzyna
151.
mgr
Pietrzak – Hołub
2021 r. Dagmara
152.
Mgr
2023 r. Rychlik Joanna

- psychologia

504 172 801 kom.
michonskab@gmail.com

- psychologia

661 468 203 kom.
dagma80@gmail.com

- psychologia

691 583 552 kom.
joanna.rychlik@interia.pl

153.
2021 r.
Dz.
154.
2025 r.
Dz.

- psychologia kliniczna

16 621 86 14 d.
600 065 367 kom.

mgr
Buć Anna
mgr
Wojtysiak Danuta

- psychologia

606 808 812 kom.
dm.wojtysiak@gmail.com.pl
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XXXIII. ROLNICTWO
155.

mgr inż.
Duda Dariusz

2024 r.

156.
2024 r.
157.

dr inż.
Maślanko Weronika

mgr inż.
Stec Bogdan

2023 r.
158.
2023 r.
159.
2025 r.

mgr inż.
Strzelecki Maciej
mgr inż.
Kisiel Justyna Maria

160.
2024 r.

inż.
Żyła Barbara

XXXIV.

- rolnictwo, łowiectwo,
600 288 609 kom.
ogrodnictwo,
chmielarstwo, łąkarstwo,
hodowla zwierząt,
wycena maszyn,
zwierząt, wycena szkód i
pożytków, wycena w
przetwórstwie,
warzywnictwo, płatności
obszarowe i programy
unijne, podział
gospodarstw rolnych
- szacowanie szkód w
516 174 714 kom.
uprawach rolnych
maslankoweronika@gmail.com
- zootechnika i hodowla
zwierząt
- rolnictwo
- szacowanie
nieruchomości
- wycena ruchomości
- rolnictwo
- rolnictwo (wycena
gospodarstw rolnych i
ich części składowych)
- rolnictwo
- szacowanie
nieruchomości

692 345 951 kom.
bogdanstec@o2.pl

503 326 299 kom.
Maciek_Strzelecki@interia.pl
15 833 22 24 d.
604 362 730 kom.
wyceny.kisiel@gmail.com
15 832 41 77 d.
606 688 263 kom.
locum_zyla@interia.pl

RZEMIOSŁO

161.
mgr inż.
2025 r. Jaworski Witold

- zduństwo

503 051 580 kom.
jaworski@kominki.biz

XXXV. STOLARSTWO
162.
2023 r.

inż.
Cwityński Tomasz

- meblarstwo, wyroby z
drewna, wyroby
z materiałów
drewnopodobnych,
wyroby z materiałów
drewnopochodnych,

605 268 978 kom.
cedrys@poczta.fm
rzeczoznawca.drewno@interia.
pl
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163.
inż.
2025 r. Rozwadowski Rafał

ergonomia wnętrz,
analiza realizacji
przetargowych opartych
na prawie
o zamówieniach
publicznych
- stolarstwo oraz
meblarstwo

608 444 806 kom.
RRI@o2.pl

XXXVI. SZACOWANIE RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI
164.

mgr inż.
Bańko Michał

2024 r.
165.
2025 r.

mgr inż.
Barański Jerzy

166.
mgr
2021 r. Barłowska Elżbieta
167.
mgr
Borek Katarzyna
2021 r.
168.
mgr
2024 r. Chamera Magdalena

- wycena ruchomości:
pojazdów, maszyn,
urządzeń, wyposażenia i
materiałów
- szacowanie
nieruchomości oraz
wycena ruchomości:
wycena maszyn i urządzeń
oraz pozostałych środków
technicznych
- wycena nieruchomości
- szacowanie
nieruchomości
- szacowanie
nieruchomości

601 096 788 kom.
michal.banko@interia.pl

693 620 255 kom.
jerzy.baranski@onet.pl

693 800 520 kom.
elbarlowska@wp.pl
502 344 095 kom.
katarzyna.borek@wycenaperito.pl
664 053 633 kom.
magdalenachamera@interia.pl

169.
mgr inż.
2023 r. Ciach Mirosław

- szacowanie
nieruchomości

15 822 47 82 d.
504 620 098 kom.

169.

- szacowanie
nieruchomości
- wycena przedsiębiorstw
– wycena maszyn,
urządzeń i pojazdów,
maszyn rolniczych,
wycena pojazdów
specjalnych, maszyn
budowlanych i
specjalizowanych maszyn
budowlanych, linii
technologicznych

509 829 096 kom.
ewa2005@poczta.onet.pl
amkancelaria@onet.pl
608 357 162 kom.
wlacz6@wp.pl

2023r.
171.
2026 r.

mgr
Gorycka Agata
mgr inż.
Łącz Wiesław
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172.

mgr inż.
Kolczyńska Grażyna

15 844 26 03 d.
508 161 077 kom.
biuro@wycena-profit.pl

mgr inż.
Kuprian Jolanta

- szacowanie
nieruchomości oraz
maszyn i urządzeń trwale
związanych z gruntem
- szacowanie
nieruchomości oraz
maszyn i urządzeń trwale
związanych z gruntem
- szacowanie ruchomego
majątku trwałego (maszyn,
urządzeń i pojazdów)
- wycena przedsiębiorstw
- szacowanie
nieruchomości

mgr
Lubera Stanisława

- szacowanie
nieruchomości

15 841 28 09 d.
609 618 635 kom.
lubera_bwn@poczta.onet.pl
504 227 608 kom.
aroczkowski@op.pl

2023 r.
173.
inż. mech.
Kolczyński Jerzy
2023 r.

174.
2023 r.
175.

2023 r.
176.
mgr
Oczkowski Arkadiusz
2025 r.

177.

mgr inż.
Piwowar Włodzimierz

2022 r.
178.
mgr Rap Ewa
2024 r.
179.
mgr inż.
Brańska Karolina
2022 r. przerwa w wykonywaniu

czynności biegłego od dnia
1 sierpnia 2019 r. do
odwołania

180.
2022 r.

inż.
Staszowski Marek

181.
mgr inż.
2023 r. Stec Karolina
182.

mgr inż.
Szymczak Ewa

2021 r. przerwa w wykonywaniu

czynności biegłego od dnia
1 kwietnia 2020 r. do
odwołania

- szacowanie
nieruchomości oraz
gospodarka
nieruchomościami

15 844 26 03 d.
502 339 118 kom.
biuro@wycena-profit.pl

15 844 19 55 d.
605 543 301 kom.
jkuprian@poczta.onet.pl

- szacowanie
nieruchomości i
ruchomości
- szacowanie
nieruchomości
- wycena nieruchomości i
ograniczonych praw
rzeczowych

15 823 07 18 d.
602 235 165 kom.
wpiwowar@op.pl
660 669 825 kom.
biuro@rapnieruchomosci.pl
603 999 895 kom.
ksb.wycena@gmail.com

- szacowanie
przedsiębiorstw,
nieruchomości, ruchomości
i praw majątkowych
- szacowanie
nieruchomości

15 872 49 37 d.
691 123 029 kom.
mstaszowski@interia.pl

- szacowanie
nieruchomości

15 842 12 32 d.
600 403 660 kom.
eswycena@o2.pl

694 625 833 kom.
steckarolina92@gmail.com
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183.

mgr
Tomaszewski Zdzisław

15 842 64 28 d.
604 462 205 kom.
zdzislawtomaszewski@o2.pl

185.
mgr
2023 r. Walicki Andrzej

-szacowanie
nieruchomości
-szacowanie
ruchomego
majątku trwałego
- szacowanie
nieruchomości
- wycena praw
majątkowych, składników
majątkowych,
przedsiębiorstw
i zorganizowanych części
przedsiębiorstw
- szacowanie
nieruchomości

186.
inż.
2025 r. Gubernat Iwona

- szacowanie
nieruchomości

187.

- szacowanie
nieruchomości (wycena
nieruchomości
mieszkaniowych,
komercyjnych i innych;
wycena praw
ograniczonych i
zobowiązaniowych, w tym
służebności przesyłu;
pożytków, w tym
pożytków prawa; wycena
nakładów na
nieruchomości)

17 583 67 37
606 352 009 kom.
gubernatiwona@interia.eu
15 833 22 24 d.
604 362 730 kom.
wyceny.kisiel@gmail.com

2024 r.
184.
mgr inż.
2023 r. Tworek Leokadia

mgr inż.
Kisiel Justyna Maria

2025 r.

606 179 255 kom.
ltworek@wp.pl

662 027 616 kom.
andrzej.walicki@onet.eu

XXXVII. URZĄDZENIA WYTWÓRCZE
188.

mgr inż.
Kozik Dominik

2023 r.
przerwa w wykonywaniu
czynności biegłego od dnia
20.08.2021 r. do dnia
30.11.2022 r.

- maszyny i urządzenia
techniczne (konstrukcja,
obliczenia
wytrzymałościowe,
badania zmęczeniowe,
techniki wytwarzania,
analiza poprawności
pracy maszyn i urządzeń,
analiza dokumentacji
konstrukcyjnej,
technologicznej oraz
eksploatacyjnej)

504 569 559 kom.
mechatron1@wp.pl
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189.
2026 r.
190.

mgr inż.
Łącz Wiesław

inż.
Mazur Jan

2021 r.

– wycena wartości, ocena
poprawności działania,
zdatności procesowej,
ocena parametrów

608 357 162 kom.
wlacz6@wp.pl

- maszyny i urządzenia
781 994 816 kom.
wytwórcze ( obrabiarki, jamaz5@o2.pl
agregaty, urządzenia,
instalacje produkcyjne i
przyrządy –
eksploatacja i obsługa)
- mechanizmy i maszyny
robocze ( budowa
eksploatacja i obsługa)

XXXVIII. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
191.
2023 r.

mgr
Basiak Małgorzata

- prawo zamówień
publicznych (ustawa
Prawo zamówień
publicznych, akty
wykonawcze do ustawy
oraz zasady udzielania
zamówień nieobjętych
obowiązkiem stosowania
ustawy Prawo zamówień
publicznych
- fundusze strukturalne
(prawidłowość naliczania
korekt finansowych
Beneficjentom za
naruszenie ustawy Prawo
zamówień publicznych i
innych aktów prawnych
regulujących zasady
udzielania zamówień
publicznych)

504 123 786 kom.
malgorzata.krempa84@
gmail.com

31

