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 analiza kryminalna  

. Czepiel Andrzej  analiza kryminalna z zakresu: analizy kryminalnej,  
w szczególności: 
wyłudzenia podatku VAT w obrocie krajowym 
i zagranicznym, 
analiza tzw. przestępczości „karuzelowej" i 
struktury powiązań, 
analiza skomplikowanych relacji w setkach 
rachunków bankowych, 
analiza powiązań i transferów finansowych 
setek podmiotów, 
odnajdywanie związków łączących 
różnorodne źródła dowodowe, 
rekonstrukcja ścieżek przepływu towarowego i 
finansowego, 
odtwarzanie i porównanie obrotu towarowego 
z finansowym, 
odtwarzanie chronologii zdarzeń, transferów, 
kontaktów, 
analiza bardzo obszernych baz danych i 
dokumentów, 

. 694-409-903 2024-12-31 
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oraz inne zachowania sprawcze w 

zorganizowanej przestępczości gospodarczej i 

ekonomicznej 

mgr Jarosz Artur  analiza kryminalna z zakresy: analizy kryminalnej . 509-590-304 2020-12-31 

mgr Malinowski Robert  analiza kryminalna z zakresy: analizy kryminalnej . 604-504-789 2020-12-31 

 

antropologia sądowa, identyfikacja człowieka 

dr Bednarek Jarosław 
 

antropologia sądowa, 

identyfikacja 

człowieka, badania 

morfologiczno - 

porównawcze 

włosów 

z zakresu: antropologii sądowej, identyfikacji 

człowieka, badań morfologiczno-porównawcze 

włosów 

. 692-489-708 2024-12-31 

architektura 

mgr inż. Borowski Sławomir 
 

architektura z zakresu: konstrukcyjno-budowlanego i 

zabytkowego, inżynierii ochrony środowiska 

. 500-287-674 2023-12-31 

mgr inż. Brulińska Olga  architektura Z zakresu: architektury w specjalizacji: obiekty 

kubaturowe, budownictwo zrównoważone i 

certyfikacja 

. 500-666-545 2022-12-31 

mgr inż.  Głowiński Tomasz 
 

architektura z zakresu: architektury . 608-832-789 2020-12-31 

mgr Karpińska Anna 
 

architektura z zakresu: architektury . 502-744-929 2025-12-31 
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mgr inż.  Krusiewicz  Bohdan 
 

architektura z zakresu: architektury, urbanistyki i procesu 

inwestycyjnego 

. 

 

503-171-770 2020-12-31 

badania środków odurzających - narkotyki 

mgr Błaszkiewicz Katarzyna 
 

badania środków 

odurzających - 

narkotyki 

z zakresu:  ekspertyzy dokumentów, botaniki 

systematycznej (w szczególności z zakresu 

badan roślin o działaniu narkotycznym i 

trującym) 

. 603-931-256      

601-513-100 

2024-12-31 

dr Krawczyk Waldemar  badania środków 

odurzających - 

narkotyki 

z zakresu: przestępczości narkotykowej, 

badania środków odurzających  

i substancji psychotropowych, badania nowych 

substancji psychoaktywnych (dopalaczy), 

badania płynów łatwopalnych oraz alkoholi 

. 785-202-072 2021-12-31 

mgr Ostaszewska Iwona 
 

badania środków 

odurzających - 

narkotyki 

z zakresu: chemii kryminalistycznej  

i badań  toksykologicznych 

. 

. 

500-037-618 2024-12-31 

mgr inż. Zaleszczyk Danuta 
 

badania środków 

odurzających - 

narkotyki 

z zakresu kryminalistycznych badań 

chemicznych ze specjalizacji badań środków 

odurzających, substancji psychotropowych i 

prekursorów 

. 500-044-134 2023-12-31 

badania zapisów wizualnych z ciągłego zapisu wideo i fotografii 

mgr Dubielecki Krzysztof 
 

badania zapisów 

wizualnych z 

ciągłego zapisu 

wideo i fotografii 

z zakresu: badania zapisów wizualnych z 

ciągłego zapisu wideo i fotografii w tym 

badania cyfrowych nośników i rejestratorów 

obrazu 

. 888-449-276 2020-12-31 
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 Kaczyński Grzegorz  badania zapisów 

wizualnych z 

ciągłego zapisu 

wideo i fotografii 

z zakresu: budowy  i sposobu działania 

urządzeń do pomiaru prędkości pojazdów 

wykorzystujących technologie radarowe, 

laserowe, prędkościomierzy kontrolnych, 

odcinkowych pomiarów prędkości i innych, 

wykorzystujących pomiar prędkości średniej; 

systemów kontroli pojazdów i reagowania 

kierowców np. „na czerwone światło”; a także 

z zakresu wyliczania prędkości średniej i 

chwilowych na podstawie analizy wideo 

nagrywanego przez prędkościomierze 

kontrolne; sprawdzania legalności używania 

urządzeń do pomiaru prędkości  

 605-933-050 2023-12-31 

 
Kloch Marcin 

 
badania zapisów 

wizualnych z 

ciągłego zapisu 

wideo i fotografii 

z zakresu: badań zapisów wizualnych  i 

fotografii w tym badania cyfrowych nośników 

i rejestratorów obrazów 

. 500-084-083 2024-12-31 

bankowość 

mgr Sokolnicka  Ewa  bankowość z zakresu: bankowości  883-438-435 2023-12-31 

mgr Stawicka Jadwiga   bankowość z zakresu: bankowości . 603-598-574 2021-12-31 

mgr Szemraj  Krystyna  bankowość Z zakresu: bankowości w specjalizacji: 

przestrzegania procedur udzielania kredytów, 

zgodności umów kredytowych z Ustawą 

prawo bankowe, Ustawą o kredycie 

konsumenckim, ustawą o kredycie 

hipotecznym; klauzule niedozwolone 

 brak 2023-12-31 
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(abuzywne) zawarte w umowach kredytowych 

oraz audytu i kontroli wewnętrznej 

bezpieczeństwo i higiena pracy 

mgr Ambroziewicz Maciej 
 

bezpieczeństwo i 

higiena pracy 

z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nie wykonuje opinii 

dla Sądu 

Okręgowego 

Warszawa - Praga 

w Warszawie 

509-552-552 2023-12-31 

mgr inż. Maciejewski Jan  bezpieczeństwo i 

higiena pracy 

z zakresu: bezpieczeństwa i higieny pracy  882-410-520 2020-12-31 

mgr inż. Mazur Jarosław  bezpieczeństwo i 

higiena pracy 

z zakresu: bezpieczeństwa i higieny pracy  502-642-459 2022-12-31 

. Pierzyński Adam 
 

bezpieczeństwo i 

higiena pracy 

z zakresu: bezpieczeństwa i higieny pracy . brak 2024-12-31 

mgr Pióro Jan Mirosław 
 

bezpieczeństwo i 

higiena pracy 

z zakresu: bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

wypadków przy pracy 

 
607-076-397 2023-12-31 

dr inż. Stawiarski Przemysław 
 

bezpieczeństwo i 

higiena pracy 

z zakresu: budownictwa i materiałów 

budowlanych oraz bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót budowlanych 

. 603-324-300 2024-12-31 

mgr inż.  Trzeciński Krzysztof  bezpieczeństwo i 

higiena pracy 

z zakresu: bezpieczeństwa i higieny pracy  602-500-533 2020-12-31 
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broń i amunicja 

mgr inż. Grabarczyk Artur 
 

broń i amunicja z zakresu: badań broni, amunicji i balistyki . 500-280-310 2024-12-31 

mgr inż. Juszczyk Henryk  broń i amunicja z zakresu: badań broni, amunicji i balistyki . 603-871-992 2023-12-31 

budownictwo 

dr inż. Baryłka  Adam  budownictwo z zakresu: budownictwa ogólnego  605-660-292 2021-12-31 

mgr inż. Bochyński Andrzej  budownictwo Z zakresu: budownictwa w specjalizacji: 

budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej 

 brak 2024-12-31 

mgr inż. 

  

Borowski Sławomir 
 

budownictwo z zakresu: konstrukcyjno-budowlanego i 

zabytkowego, inżynierii ochrony środowiska 

 
500-287-674 2023-12-31 

mgr inż. Chochoł Włodzimierz 
 

budownictwo z zakresu: budownictwa ogólnego . 608-384-758 2024-12-31 

mgr inż. Cierpiński Dariusz  budownictwo z zakresu: budownictwa telekomunikacyjnego 

i telekomunikacji przewodowej 

 600-500-844 2023-12-31 

Dr inż.  Dunaj Piotr  budownictwo Z zakresu budownictwa w specjalizacji: 

konstrukcji budowlanych inżynierskich, fizyki 

budowli, mykologii 

 792-130-500; 

602-397-422 

2024-12-31 

inż. Dubowik Czesław 
 

budownictwo z zakresu: budownictwa lądowego, sieci i 

instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, 

wentylacyjnych i centralnego ogrzewania, 

dróg, mostów, lotnisk, dozoru energetycznego 

w zakresie sieci i instalacji gazowych 

. 

. 

605-303-450 2023-12-31 
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mgr inż. Gawęda  Anna  budownictwo z zakresu: budownictwa ogólnego  502-273-285 2022-12-31 

mgr inż. Gerbszt Witold  budownictwo Z zakresu: budownictwa  602-512-723 2023-12-31 

mgr inż. Golat Tomasz  budownictwo z zakresu budownictwa  brak 2023-12-31 

dr inż. Hebda Lesław 
 

budownictwo z zakresu: budownictwa; technologii 

materiałów budowlanych, technologii robót 

budowlanych, oceny stanu technicznego 

budynków i budowli, izolacji 

przeciwwilgociowych i przeciwwodnych 

budynków i budowli, w tym balkonów i 

tarasów, izolacji technicznych budynków  

i budowli, problematyki cieplno-

wilgotnościowej w budynkach, mykologii 

budowlanej, rozliczania robót budowlanych 

. 

. 

. 

. 

. 

609-106-326 2020-12-31 

Mgr inż. Jarosz Jacek  budownictwo Z zakresu: budownictwa w specjalizacji: 

procesów inwestycyjnych obiektów 

kubaturowych, konstrukcyjno-budowlanej, 

infrastrukturalnym budownictwie 

telekomunikacyjnym i samowoli budowlanej 

oraz z zakresu bezpieczeństwa pacjenta w 

obiektach służby zdrowia w specjalizacji: 

źródeł i przyczyn zakażeń ludzi w obiektach 

służby zdrowia 

 brak 2024-12-31 

Mgr inż. Kuna  Marek  budownictwo Z zakresu: budownictwa w specjalizacji 

konstrukcyjno-budowlanej, konstrukcyjno-

inżynieryjnej, instalacyjno-inżynieryjnej (sieci 

wodociągowe i kanalizacyjne)  

 606-212-578 2023-12-31 
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mgr inż. Kwoczak Bartłomiej  budownictwo Z zakresu budownictwa w specjalizacji: 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

 664-527-786 2022-12-31 

mgr inż. Lewit Monika  budownictwo z zakresu: budownictwa ogólnego  501-839-897 2023-12-31 

mgr inż. Lidner Michał  budownictwo Z zakresu budownictwa w specjalizacji 

oddziaływania wybuchu na obiekty 

budowlane 

 brak 2022-12-31 

Mgr inż. Malinowski Tomasz  budownictwo Z zakresu: budownictwo w specjalizacji: 

konstrukcyjno-budowlanej, ocena i badanie 

stanu technicznego wszelkich budynków i 

konstrukcji budowlanych, kontrola 

wytwarzania elementów budowlanych, 

ekonomika budownictwa, ceny, rozliczenia 

inwestycji, kosztorysowanie, wycena wartości 

robót i obiektów budowlanych, zamówienia 

publiczne, prawo budowlane, warunki 

kontraktowe FIDIC, umowy budowlane, due 

diligence, audyty budowlane i energetyczne 

technologia, organizacja i zarządzanie 

procesami budowlanymi (inwestycjami) oraz z 

zakresu budownictwa zabytkowego 

 501-089-934 2022-12-31 

mgr inż. 

. 

Mazur Michał 
 

budownictwo z zakresu: budownictwa drogowego, 

mostowego i kubaturowego, bankowości i 

zarządzania nieruchomościami 

. 502-365-178 2024-12-31 

inż. Osiński Zbigniew 
 

budownictwo z zakresu: budownictwa, wyceny 

nieruchomości 

. 502-243-573 2020-12-31 
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mgr inż. Piskorek Janusz 
 

budownictwo z zakresu: budownictwa - specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej oraz robót 

wykończeniowych 

. 602-237-063 2023-12-31 

inż. Prokopowicz - 

Jankowski 

Henryk 
 

budownictwo z zakresu: budownictwa w specjalności: cen, 

kosztorysów i rozliczeń inwestycji 

budowlanych 

. 

. 

602-238-406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2024-12-31 

mgr inż. Słodki Andrzej  budownictwo Z zakresu: budownictwa i wyceny 

nieruchomości 

 601-371-221 2022-12-31 

mgr inż. Starczyński Wojciech 
 

budownictwo z zakresu: budownictwa w specjalizacji: 

konstrukcji budowlanych i inżynierskich, 

ocena i badanie stanu technicznego budynków 

i budowli, projektowanie obiektów 

budowlanych, kosztorysowanie robót 

budowlanych, weryfikacja i rozliczanie 

budowlanego procesu inwestycyjnego 

. brak 2024-12-31 

dr inż. Stawiarski Przemysław 
 

budownictwo z zakresu: budownictwa i materiałów 

budowlanych oraz bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót budowlanych 

. 603-324-300 2024-12-31 

Mgr inż.  Staszewski Tomasz  elektroenergetyka Z zakresu: elektroenergetyki w specjalności 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych; z zakresu: 

budownictwa w specjalizacji: konstrukcyjno-

budowlanej, wykonywania nadzoru 

inwestorskiego, kierowania wytwarzaniem 

konstrukcyjnych elementów budowlanych 

oraz nadzoru i kontroli technicznej nad 

wytwarzaniem tych elementów 

 787-868-558 2024-12-31 

mgr inż. Siekanowicz Tomasz  budownictwo Z zakresu: rzeczoznawstwo budowlane w 

specjalności instalacyjnej obejmującej 

projektowanie, kierowanie robotami 

budowlanymi, nadzór i eksploatację bez 

 603-033-779 2022-12-31 
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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) 

mgr inż. Szczerbatko Wojciech 

Marek 

 
budownictwo z zakresu: rzeczoznawstwa budowlanego o 

specjalności inżynieryjnej elektrycznej, 

energetycznej – ciepłownictwo 

 i termoizolacja, urządzeń energetycznych - 

instalacje, sieci, stacje wraz z infrastrukturą 

energetyczną; organizacji i zarządzania 

przedsiębiorstw o specjalności przemysł 

elektrotechniczny 

 

. 601-368-915 2023-12-31 

inż. Talarczyk Juliusz 
 

budownictwo z zakresu: instalacji elektrycznych: instalacji i 

sieci elektrycznych, elektroenergetyki, 

energetyki, instalacji elektrycznych w 

budownictwie, kosztorysowania w 

budownictwie robót budowlanych i 

instalacyjnych, projektowania, procesów 

inwestycyjnych, bezpieczeństwa i higieny 

pracy  w budownictwie,  konserwacji 

zabytkowych obiektów architektury 

. brak 2024-12-31 

Mgr inż. Turczyn  Marek  budownictwo Z zakresu: 

- fizyki budynków ze szczególnym 

uwzględnieniem procesów wymiany ciepła 

(wilgoć, powietrze) w budynkach,  

- zagadnień dotyczących poprawności i 

prawidłowości izolacji cieplnych, 

przeciwwilgociowych, wentylacyjnych, 

 600-244-668 2023-12-31 
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montażu stolarki okienno-drzwiowej, 

skuteczności instalacji c.o. oraz c.w.u., 

termomodernizacji oraz zastosowań 

proekologicznych rozwiązań,  

-oceny energetycznej budynków oraz 

sporządzania i weryfikacji audytów 

energetycznych, a także projektowych 

charakterystyk 

mgr inż. Wicher Marek  budownictwo Z zakresu: budownictwa w specjalizacji: 

budownictwo ogólne, analizy ekonomiczno-

finansowe robót budowlanych, ocena jakości 

wykonanych robót budowlanych oraz 

obiektów budowlanych, rozliczanie budów 

oraz zadania inwestycyjnego, koordynacja i 

nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego, 

rozliczanie budów i zadań inwestycyjnych, 

organizacja procesu budowlanego, ocena stanu 

technicznego obiektów budowlanych 

 505-097-014 2023-12-31 

mgr inż. Więcław-Bator Lidia  budownictwo Z zakresu: budownictwa ogólnego i 

komunikacyjnego w specjalizacji: 

przygotowania i realizacji zadań 

inwestycyjnych, remontów i kontraktów 

budowlanych oraz z zakresu zamówień 

publicznych w specjalizacji: zamówień 

publicznych na roboty budowlane oraz usługi 

związane z realizacją przedsięwzięć 

budowlanych 

. 

. 

781-115-028 2023-12-31 

inż. Zdunek Jan 
 

budownictwo z zakresu: wyceny nieruchomości i 

budownictwa ogólnego 

. 601-259-601 2025-12-31 

inż. Zwoliński Tadeusz 
 

budownictwo z zakresu: budownictwa . 603-856-601 2024-12-31 
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mgr inż. Zdziebłowski Łukasz  budownictwo z zakresu: budownictwa w specjalizacji: 

roszczeń, rozliczeń inwestycji, ekonomiki 

budowy, analiz terminowych 

 503-090-994 2020-12-31 

brakarstwo surowca drzewnego 

mgr inż. Filip Tomasz  brakarstwo surowca 

drzewnego 

Z zakresu: brakarstwa surowca drzewnego  brak 2022-12-31 

ceny transferowe, analiza ekonomiczna (benchmarkingów) służąca do wyznaczania wysokości rynkowych opłat za wartości niematerialne i prawne, tj. opłaty licencyjne, know how, znaki 

towarowe, bazy danych jak również wyznaczania rynkowych wartości rentowności przedsiębiorstw powiązanych 

mgr Górski Marcin  ceny transferowe, 

analiza ekonomiczna 

(benchmarkingów) 

służąca do 

wyznaczania 

wysokości 

rynkowych opłat za 

wartości 

niematerialne i 

prawne, tj. opłaty 

licencyjne, know 

how, znaki 

towarowe, bazy 

danych jak również 

wyznaczania 

rynkowych wartości 

rentowności 

przedsiębiorstw 

powiązanych 

z zakresu: cen transferowych, analiz 

ekonomicznych (benchmarkingów) służących 

do wyznaczania wysokości rynkowych opłat 

za wartości niematerialne i prawne, tj. opłaty 

licencyjne, know how, znaki towarowe, bazy 

danych jak również wyznaczania rynkowych 

wartości rentowności przedsiębiorstw 

powiązanych 

. 533-007-008 2021-12-31 
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chemia 

mgr Janczewski Ryszard 
 

chemia z zakresu: kryminalistycznych badań 

chemicznych 

. 

. 

601-431-383 2024-12-31 

mgr Ostaszewska Iwona 
 

chemia z zakresu: chemii kryminalistycznej  

i badań  toksykologicznych 

. 500-037-618 2024-12-31 

dr Rymanowski Maciej  chemia Z zakresu: chemii sądowej i toksykologii . 604-582-813 2023-12-31 

chirurgia ogólna 

lek. med. Romejko Mieczysław 
 

chirurgia ogólna z zakresu: chirurgii ogólnej . brak 2019-12-31 

choroby wewnętrzne. 

dr nauk med. Marczyński Piotr  choroby wewnętrzne z zakresu: urologii  (22) 555-13-51 2023-12-31 

lek. med. Strychalska Ewa 
 

choroby wewnętrzne z zakresu: chorób wewnętrznych . 724-002-440 2022-12-31 

czynsze 

mgr inż. Ferens Dariusz  czynsze z zakresu: wyceny nieruchomości i czynszów  503-003-094 2024-12-31 

mgr inż. Flis Leszek  czynsze z zakresu: wyceny nieruchomości i czynszów . 600-291-604 2024-12-31 

mgr Zielińska Emilia  czynsze z zakresu: rachunkowości w tym prowadzenia 

ksiąg rachunkowych, podatków (podatek od 

towarów i usług, podatek dochodowy od osób 

fizycznych, podatek dochodowy od osób 

. brak 2021-12-31 
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prawnych), kadr i płac, ekonomii, bankowości, 

leasingu oraz czynszów lokalowych 

elektroenergetyka 

mgr inż. Kazubek  Jakub  

 

elektroenergetyka z zakresu: elektronika, telekomunikacja, 

radioelektronika, elektroenergetyka, aparatura 

elektroniczna, urządzenia sterowania ruchem 

kolejowym 

Przerwa w 

wykonywaniu 

funkcji do 31 

grudnia 2020 

695-429-975 2021-12-31 

inż. Talarczyk Juliusz  

 

elektroenergetyka z zakresu: - instalacji elektrycznych: instalacji i 

sieci elektrycznych, elektroenergetyki, 

energetyki, instalacji elektrycznych w 

budownictwie, kosztorysowania w 

budownictwie robót budowlanych i 

instalacyjnych, projektowania, procesów 

inwestycyjnych, - bezpieczeństwa i higieny 

pracy  w budownictwie,  - konserwacji 

zabytkowych obiektów architektury 

. brak 2024-12-31 

mgr inż. Stankowska Anna  elektroenergetyka Z zakresu: elektroenergetyki, instalacji i 

urządzeń elektrycznych oraz elektrotechniki 

 607-860-603 2023-12-31 

Mgr inż.  Staszewski Tomasz  elektroenergetyka Z zakresu: elektroenergetyki w specjalności 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych; z zakresu: 

budownictwa w specjalizacji: konstrukcyjno-

budowlanej, wykonywania nadzoru 

inwestorskiego, kierowania wytwarzaniem 

konstrukcyjnych elementów budowlanych 

oraz nadzoru i kontroli technicznej nad 

wytwarzaniem tych elementów 

 787-868-558 2024-12-31 
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inż. Szczytyński Piotr  elektroenergetyka z zakresu nielegalnego poboru energii, 

służebność gruntowa, kosztorysowanie   robót, 

instalacje elektryczne, przyłącza, rozdzielnie 

 731-686-828 2023-12-31 

energetyka 

Mgr inż. Malinowski Tomasz 
 

energetyka Z zakresu: budownictwo w specjalizacji: 

konstrukcyjno-budowlanej, ocena i badanie 

stanu technicznego wszelkich budynków i 

konstrukcji budowlanych, kontrola 

wytwarzania elementów budowlanych, 

ekonomika budownictwa, ceny, rozliczenia 

inwestycji, kosztorysowanie, wycena wartości 

robót i obiektów budowlanych, zamówienia 

publiczne, prawo budowlane, warunki 

kontraktowe FIDIC, umowy budowlane, due 

diligence, audyty budowlane i energetyczne 

technologia, organizacja i zarządzanie 

procesami budowlanymi (inwestycjami) oraz z 

zakresu budownictwa zabytkowego 

. 501-089-934 2022-12-31 

mgr inż. Szczerbatko Wojciech 

Marek 

 
energetyka z zakresu: rzeczoznawstwa budowlanego o 

specjalności inżynieryjnej elektrycznej, 

energetycznej – ciepłownictwo 

 i termoizolacja, urządzeń energetycznych - 

instalacje, sieci, stacje wraz z infrastrukturą 

energetyczną; organizacji i zarządzania 

przedsiębiorstw o specjalności przemysł 

elektrotechniczny 

. 601-368-915 2023-12-31 
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Fizjoterapia i rehabilitacja 

mgr Rdzanek Justyna  Fizjoterapia i 

rehabilitacja 

Z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji  504-107-128 2023-12-31 

fonoskopia 

dr Maciejko Waldemar 
 

fonoskopia z zakresu: fonoskopii, w specjalizacji: 

kryminalistycznej identyfikacji mówców, 

spisania treści nagrań, badania autentyczności 

nagrań cyfrowych i analogowych, korekcji 

nagrań poprawiających zrozumiałość mowy 

. 725-301-013 2024-12-31 

mgr inż. Trusz Paweł  fonoskopia z zakresu:  badań fonoskopijnych w tym: 

badań autentyczności nagrań cyfrowych oraz 

analogowych, spisywania treści nagrań, 

poprawy jakości nagrań zwiększającej 

wyrazistość i zrozumiałość mowy 

 792-831-105 2020-12-31 

fotografia 

. Herok Jacek  fotografia z zakresu: fotografii o specjalności: fotografia 

prasowa, reportażowa, dokumentalna, 

portretowa, używanie zdjęć do publikacji, 

ocena  i wycena zdjęć 

 brak 2022-12-31 
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fundusze europejskie 

mgr Lis - 

Markiewicz 

Przemysław  

 

fundusze europejskie z zakresu: handlu i marketingu, nauk 

ekonomicznych, przedsiębiorstw, 

strukturalnych funduszy europejskich 

. 601-704-218 2023-12-31 

mgr Litwińczuk Wojciech   fundusze europejskie z zakresu: - funduszy europejskich z zakresu 
strukturalnych funduszy europejskich, 

- organizacji, zarządzania, marketingu z 
zakresu zarządzania projektami unijnymi oraz 

organizacji i zarządzania finansami małych 
przedsiębiorstw, 

- rolnictwa z zakresu organizacji gospodarstw 
rolnych 

 507-054-746 2021-12-31 

galanteria / obuwie; galanteria i odzież skórzana 

mgr 

. 

Hubert Beata  

 

galanteria/ obuwie; 

galanteria i odzież 

skórzana oraz 

futrzarstwo 

z zakresu: obuwnictwa . 509-728-492 2020-12-31 

genetyka 

mgr Łuczak Wojciech 
 

genetyka z zakresu: genetyki  sądowej . 502-684-881 2021-12-31 

geodezja i kartografia 

mgr inż. Bujnowska Hanna 
 

geodezja i kartografia z zakresu: geodezji . brak 2020-12-31 

mgr inż. Ciupa Arkadiusz  geodezja i kartografia z zakresu: geodezji i kartografii  601-793-783 2022-12-31 
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inż. Góralski Tomasz 
 

geodezja i kartografia z zakresu: geodezji . brak 2024-12-31 

mgr inż. Hoffmann Janusz 
 

geodezja i kartografia z zakresu: geodezji 
 

500-738-240 2024-12-31 

mgr inż. Kozanecka Krystyna 
 

geodezja i kartografia z zakresu: wyceny nieruchomości oraz geodezji 

i kartografii 

. 607-559-903 2024-12-31 

Kmgr inż. Kutyna Jarosław 
 

geodezja i kartografia z zakresu: geodezji i kartografii . 883-716-452 2020-12-31 

inż. Majewski Robert 
 

geodezja i kartografia z zakresu: geodezji 
 

501-716-331 2023-12-31 

inż. Moroz Sylweriusz 
 

geodezja i kartografia z zakres: geodezji . brak 2020-12-31 

mgr inż. Mosakowska Malgorzata 
 

geodezja i kartografia z zakresu: geodezji 
 

brak 2020-12-31 

dr Pierzchała Robert 
 

geodezja i kartografia z zakresu: geodezji i kartografii . 502-510-099 2023-12-31 

mgr inż. Potrapeluk Wiesław 

Janusz 

 geodezja i kartografia z zakresu: geodezji i kartografii  500-324-000 2023-12-31 

mgr inż. Puźniak Tomasz 
 

geodezja i kartografia z zakresu geodezji i kartografii Przerwa w 

wykonywaniu 

funkcji do dnia 31 

grudnia 2020 roku 

501-816-670 2023-12-31 

mgr Prokopowicz Wojciech  geodezja i kartografia z zakresu: geodezji i kartografii  513-036-788 2025-12-31 

mgr inż. Rychlicki Rafał  geodezja i kartografia z zakresu: geodezji i kartografii  600-993-886 2023-12-31 

mgr inż Siwik Mariusz  geodezja i kartografia z zakresu: geodezji . 502-513-827 2023-12-31 
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mgr inż. Zawada Marcin 
 

geodezja i kartografia z zakresu: geodezji . brak 2024-12-31 

geologia 

mgr Janica Rafał 
 

geologia z zakresu: geologii: hydrogeologii  

i geologii inżynierskiej oraz ochrony 

środowiska 

. 600-900-193 2020-12-31 

dr Nałęcz Tomasz  geologia Z zakresu: hydrogeologii, informatyki- bazy 

danych systemów informacji przestrzennej 

. 604-117-706 2023-12-31 

gleboznawstwo 

dr Pyl-Kutrzepa Agnieszka  gleboznawstwo Z zakresu: gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 

ochrony gruntów rolnych, planowania 

przestrzennego na obszarach wiejskich 

 504-487-078 2023-12-31 

informatyka 

mgr inż. Bińkowski Krzysztof 
 

informatyka z zakresu: informatyki: informatyki śledczej, 

analizy zawartości komputerów, badania 

cyfrowych nośników informacji, ekspertyzy 

telefonów GSM, tabletów oraz kart SIM, 

przestępstw internetowych, udostępniania 

zawartości plików chronionych hasłem, 

odzyskiwania danych 

. 

. 

501-230-623 2020-12-31 

mgr inż. Burdach Mariusz 
 

informatyka z zakresu: informatyki . brak 2020-12-31 

mgr inż. Cabak  Marcin  informatyka z zakresu: informatyki i systemów 

teleinformatycznych 

 603-502-836 2021-12-31 
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mgr inż. Gołaszewski Marek 
 

informatyka z zakresu: informatyki i teleinformatyki . 607-293-539 2024-12-31 

mgr Kalinowski Dariusz  informatyka z zakresu: informatyki, w specjalizacji: projekty 

i usługi informatyczne, tworzenie i wdrażanie 

systemów informatycznych, bezpieczeństwa 

systemów informatycznych, weryfikacji 

legalności oprogramowania  oraz analizy 

nośników danych 

 725-501-401 2020-12-31 

mgr inż. Martynowicz Piotr 
 

informatyka z zakresu informatyki . 696-498-222 2020-12-31 

dr Nałęcz Tomasz  informatyka Z zakresu: hydrogeologii, informatyki- bazy 

danych systemów informacji przestrzennej 

 604-117-706 2023-12-31 

mgr Rasiński Robert 
 

informatyka z zakresu: badania treści nośników 

elektronicznych i ich legalności 

. 504-070-504 2024-12-31 

mgr inż. Wichrań Piotr 
 

informatyka z zakresu: informatyki, telekomunikacji i BTS . 515-601-621 2024-12-31 

informatyka śledcza 

. Rzuchowski Piotr  informatyka śledcza z zakresu: informatyki śledczej  brak 2020-12-31 

instalacje elektryczne 

inż. Talarczyk Juliusz 
 

instalacje elektryczne z zakresu: - instalacji elektrycznych: instalacji i 
sieci elektrycznych, elektroenergetyki, 
energetyki, instalacji elektrycznych w 

budownictwie, kosztorysowania w 
budownictwie robót budowlanych i 

instalacyjnych, projektowania, procesów 
inwestycyjnych,  

- bezpieczeństwa i higieny pracy  w 
budownictwie,  

. brak 2024-12-31 
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- konserwacji zabytkowych obiektów 
architektury 

instalacje, urządzenia, sieci sanitarne 

inż. Guzowski Andrzej 
 

instalacje, 

urządzenia, sieci 

sanitarne 

 z zakresu:  inżynierii sanitarnej w specjalności 

wodociągi i kanalizacje, urządzeń do 

uzdatniania wody,  urządzeń służących do 

ochrony przed zanieczyszczeniem wód i gleby, 

-ochrony środowiska ochrona wód 

. 606-332-316 2022-12-31 

Mgr inż. Gołębiewski Jan  instalacje, 

urządzenia, sieci 

sanitarne 

Z zakresu: sieci, instalacji i urządzeń 

sanitarnych, cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych oraz wodociągowych i 

kanalizacyjnych 

 507-569-637 2025-12-31 

mgr inż. Kasner Grażyna  instalacje, 

urządzenia, sieci 

sanitarne 

Z zakresu: sieci i instalacje sanitarne, 

wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe, sieci 

cieplne i centralne ogrzewanie, wentylacja 

mechaniczna i klimatyzacja; kosztorysowanie 

robót sanitarnych, rozliczanie robót 

sanitarnych 

 531-863-683 2022-12-31 

Mgr inż. Kozicki Jakub  instalacje, 

urządzenia, sieci 

sanitarne 

Z zakresu: instalacji sanitarnych w specjalizacji: 

przebudowy i budowy sieci i instalacji 

wodociągowych i kanalizacyjnych w 

technikach wykopkowych i bezwykopkowych, 

oceny stanu technicznego sieci i instalacji 

wodociągowych i kanalizacyjnych, 

kosztorysowanie i wycena sieci i instalacji 

wodociągowych i kanalizacyjnych oraz analiza 

przedmiotu zamówienia 

 888-888-653 2024-12-31 
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jednostki pływające - budowa i eksploatacja techniczna małych jednostek pływających, sprzęt wodny turystyczny, szkutnictwo, żeglarstwo, turystyka wodna 

. Prądzyński Bohdar 
 

jednostki pływające - 

budowa i eksploatacja 

techniczna małych 

jednostek pływających, 

sprzęt wodny turystyczny, 

szkutnictwo, żeglarstwo, 

turystyka wodna 

z zakresu: budowy i eksploatacji  technicznej 

małych jednostek pływających, sprzętu 

wodnego, turystycznego, szkutnictwa, 

żeglarstwa i turystyki wodnej 

. brak 2019-12-31 

 Strąk Artur  jednostki pływające - 

budowa i eksploatacja 

techniczna małych 

jednostek pływających, 

sprzęt wodny turystyczny, 

szkutnictwo, żeglarstwo, 

turystyka wodna 

z zakresu: żeglarstwa, budowy i eksploatacji 

jachtów, bezpieczeństwa na wodzie 

 664-490-905 2023-12-31 

 

kadry, płace 

mgr Dąbała Iwona  kadry, płace z zakresu: księgowości, finansów, 

rachunkowości i podatków, kadr oraz rachuby 

płac 

. brak 2019-12-31 

mgr Omelańczuk Ilona  kadry, płace z zakresu: kadry i płac, wynagrodzenia 

pracowników 

 516-296-264 2020-12-31 

mgr Piątek  Izabela  kadry, płace z zakresu:  ekonomii, finansów, księgowości, 

rachunkowości, zarządzania, spraw 

pracowniczych i wyceny przedsiębiorstw 

 605-602-561 2020-12-31 

mgr Wall Tomasz  kadry, płace z zakresu: kadr i płac, księgowości, analizy 

finansowej, rachunkowości 

. 791-077-077 2024-12-31 

mgr Zielińska Emilia  kadry, płace z zakresu: rachunkowości w tym prowadzenia 

ksiąg rachunkowych, podatków (podatek od 

. brak 2021-12-31 
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towarów i usług, podatek dochodowy od osób 

fizycznych, podatek dochodowy od osób 

prawnych), kadr i płac, ekonomii, bankowości, 

leasingu oraz czynszów lokalowych 

kardiologia 

dr nauk med. Krzyżanowski Krystian 
 

kardiologia z zakresu: kardiologii . brak 2020-12-31 

karty płatnicze i obrót kartowy 

mgr Pijarczyk Janusz 
 

karty płatnicze i obrót 

kartowy 

z zakresu: kart płatniczych i obrotu kartowego . 666-822-547 2020-12-31 

kryminalistyczne badania cyfrowych nośników informacji 

mgr Jóźwicki Marek 
 

kryminalistyczne 

badania cyfrowych 

nośników informacji 

z zakresu: kryminalistycznych badań 

cyfrowych nośników informacji 

. 601-331-370 2024-12-31 

 Kaczyński Grzegorz  kryminalistyczne 

badania cyfrowych 

nośników informacji 

z zakresu: budowy  i sposobu działania 

urządzeń do pomiaru prędkości pojazdów 

wykorzystujących technologie radarowe, 

laserowe, prędkościomierzy kontrolnych, 

odcinkowych pomiarów prędkości i innych, 

wykorzystujących pomiar prędkości średniej; 

systemów kontroli pojazdów i reagowania 

kierowców np. „na czerwone światło”; a także 

z zakresu wyliczania prędkości średniej i 

chwilowych na podstawie analizy wideo 

nagrywanego przez prędkościomierze 

kontrolne; sprawdzania legalności używania 

urządzeń do pomiaru prędkości  

 605-933-050 2023-12-31 
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kryminalistyczne badania układu linii papilarnych - daktyloskopia i inne 

mgr Chmielewska  Joanna 
 

kryminalistyczne badania 

układu linii papilarnych - 

daktyloskopia i inne 

z zakresu: badań daktyloskopijnych . brak 2020-12-31 

mgr Łabaj Eustachy 
 

kryminalistyczne badania 

układu linii papilarnych - 

daktyloskopia i inne 

z zakresu: badań daktyloskopijnych i 

traseologicznychi gantiskopii 

. 

. 

506-125-214 2024-12-31 

mgr Łabaj Ryszard 
 

kryminalistyczne badania 

układu linii papilarnych - 

daktyloskopia i inne 

z zakresu: daktyloskopii i traseologii . 509-551-782 2024-12-31 

kryminalistyczne i klasyczne badania dokumentów 

mgr Babrzyńska Agnieszka  kryminalistyczne i 

klasyczne badania 

dokumentów 

z zakresu: badania pisma ręcznego  602-531-414 2021-12-31 

mgr Błaszkiewicz Katarzyna  kryminalistyczne i 

klasyczne badania 

dokumentów 

z zakresu:  ekspertyzy dokumentów, botaniki 

systematycznej (w szczególności z zakresu 

badan roślin o działaniu narkotycznym i 

trującym) 

. 603-931-256          

601-513-100 

2024-12-31 

mgr Błaszkiewicz Jacek 
 

kryminalistyczne i 

klasyczne badania 

dokumentów 

z zakresu: badania pisma ręcznego i 

daktyloskopii 

. brak 2023-12-31 
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mgr inż. Buduj Marek 
 

kryminalistyczne i 

klasyczne badania 

dokumentów 

z zakresu: kryminalistycznych badań pisma 

ręcznego, podpisów i technicznych badań 

dokumentów 

. 604-805-987 2024-12-31 

dr Daniszewski Piotr  kryminalistyczne i 

klasyczne badania 

dokumentów 

z zakresu: ekspertyzy dokumentów w zakresie 

badań identyfikacyjnych i grafologicznych 

pisma ręcznego i podpisów, psychografologii   

 502-874-026 2023-12-31 

dr Duniec Grzegorz 

Maciej 

 
kryminalistyczne i 

klasyczne badania 

dokumentów 

z zakresu: kryminalistycznego badania pisma 

ręcznego i psychografologii, podpisów i paraf 

. 502-097-486 2024-12-31 

mgr Foryst Michał 
 

kryminalistyczne i 

klasyczne badania 

dokumentów 

z zakresu: badania pisma ręcznego i podpisów 

i odcisków pieczęci 

. 501-345-569 2024-12-31 

mgr Gawlik Robert  kryminalistyczne i 

klasyczne badania 

dokumentów 

Z zakresu: kryminalistycznego i klasycznego 

badania dokumentów- badania identyfikacyjne 

pisma ręcznego 

. 604-806-131 2023-12-31 

mgr Goc - Łęgosz Beata  kryminalistyczne i 

klasyczne badania 

dokumentów 

z zakresu: kryminalistycznych badań pisma i 

podpisów 

. 733-537-967 2021-12-31 

mgr Gorzkowska Karolina 
 

kryminalistyczne i 

klasyczne badania 

dokumentów 

z zakresu: psychografologii, grafologii, 

kryminalistycznego badania pisma ręcznego, 

badanie pisma patologicznego, badanie pisma 

osób chorych i po urazach, badanie pisma z 

kopii, badania dokumentów, lingwistyka 

kryminalistyczna 

. 505-842-830 2024-12-31 

mgr Grzechnik Paweł 
 

kryminalistyczne i 

klasyczne badania 

dokumentów 

z zakresu: klasycznych badań dokumentów . 505-170-964 2024-12-31 
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mgr Grzeszyk - 

Kilińska 

Ewa 
 

kryminalistyczne i 

klasyczne badania 

dokumentów 

z zakresu: pisma ręcznego  i dokumentów . 504-000-190 2023-12-31 

mgr Jakubczyk Tadeusz 
 

kryminalistyczne i 

klasyczne badania 

dokumentów 

z zakresu: kryminalistycznego badania 

dokumentów, pisma ręcznego, pisma 

maszynowego, podpisów i odcisków pieczątek 

. 602-763-505 2024-12-31 

mgr inż. Kamiński Marian  kryminalistyczne i 

klasyczne badania 

dokumentów 

z zakresu: klasycznych badań dokumentów  605-615-715 2023-12-31 

mgr Kędzierska Małgorzata 
 

kryminalistyczne i 

klasyczne badania 

dokumentów 

z zakresu: kryminalistycznych badań 

dokumentów, pisma ręcznego i podpisów 

. 602-387-313 2024-12-31 

mgr Konopka  Krzysztof 
 

kryminalistyczne i 

klasyczne badania 

dokumentów 

z zakresu: kryminalistycznego badania  

dokumentów i pisma ręcznego 

. 608-293-001 2021-12-31 

mgr inż. Kwarciński Mirosław 
 

kryminalistyczne i 

klasyczne badania 

dokumentów 

z zakresu kryminalistycznych badań pisma 

ręcznego, podpisów oraz pisma maszynowego 

. 603-330-691 2023-12-31 

mgr Łukasiak Tomasz  kryminalistyczne i 

klasyczne badania 

dokumentów 

z zakresu: badania dokumentów – badania 

pisma ręcznego 

 793-077-073 2020-12-31 

mgr Matys  Dorota  kryminalistyczne i 

klasyczne badania 

dokumentów 

z zakresu: badania pisma ręcznego  501-375-773 2021-12-31 

mgr Mroziński Henryk 
 

kryminalistyczne i 

klasyczne badania 

dokumentów 

z zakresu: kryminalistycznego badania pisma 

ręcznego i podpisów oraz procedur 

postępowania w przypadku wykorzystania 

. 606-661-855 2024-12-31 
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materiałów i urządzeń wybuchowych oraz 

środków pirotechnicznych w aktach terroru 

kryminalnego, a także tego typu zdarzeniach 

losowych 

mgr Nesterowicz Robert  

 

kryminalistyczne i 

klasyczne badania 

dokumentów 

z zakresu: kryminalistyczne badania 

dokumentów, pisma ręcznego i podpisów, 

autentyczności dokumentów i pieniędzy 

. 608-578-824 2024-12-31 

mgr inż. Nowicki Marek 
 

kryminalistyczne i 

klasyczne badania 

dokumentów 

z zakresu: technicznych i klasycznych badań 

dokumentów 

. 509-675-117 2024-12-31 

Mgr inż. Obłucka Emilia  kryminalistyczne i 

klasyczne badania 

dokumentów 

Z zakresu: grafologii, psychografologii, badań 

pisma ręcznego, badań pisma patologicznego 

 606-158-791 2022-12-31 

mgr Patejuk Adam  kryminalistyczne i 

klasyczne badania 

dokumentów 

z zakresu: badanie identyfikacyjne pisma 

ręcznego, podpisów, ekspertyza dokumentów, 

badanie autentyczności dokumentów i 

pieczątek 

 881-213-806 2021-12-31 

mgr Posiadała Sylwia  kryminalistyczne i 

klasyczne badania 

dokumentów 

Z zakresu: psychografologii, grafologii, 

badania pisma ręcznego 

 brak 2024-12-31 

mgr Rypiński Piotr 
 

kryminalistyczne i 

klasyczne badania 

dokumentów 

z zakresu: klasycznych i technicznych badań 

dokumentów 

. 508-221-823 2020-12-31 

mgr inż. Sobczak Jacek  
 

kryminalistyczne i 

klasyczne badania 

dokumentów 

z zakresu: kryminalistycznych badań 

dokumentów 

. 604-340-271 2023-12-31 

mgr inż. Wrzesiewska Barbara 
 

kryminalistyczne i 

klasyczne badania 

dokumentów 

z zakresu: poligrafii i badania autentyczności 

dokumentów 

. (22)864-34-93 2020-12-31 
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mgr Wójtowicz-

Garcarz 

Katarzyna  kryminalistyczne i 

klasyczne badania 

dokumentów 

z zakresu: kryminalistycznej ekspertyzy 

dokumentów 

 605-347-766 2021-12-31 

mgr Wróbel Grzegorz  kryminalistyczne i 

klasyczne badania 

dokumentów 

z zakresu: kryminalistycznego badania 

dokumentów 

 603-961-242 2023-12-31 

mgr Żyłka Tomasz  kryminalistyczne i 

klasyczne badania 

dokumentów 

z zakresu: kryminalistycznego badania 

dokumentów 

 696-256-460 2023-12-31 

kryminalistyka 

mgr Jakubowski Andrzej 
 

kryminalistyka z zakresu: analizy kryminalnej . 501-287-191 2020-12-31 

dr Zając Bogusław  kryminalistyka z zakresu: taktyki kryminalistycznej oraz 

zastosowań kryminalistyki w postępowaniach 

prawnych 

 (22) 671-92-12 2023-12-31 

księgowość, rachunkowość, finanse, ekonomia, ekonomika, wycena i analiza przedsiębiorstw 

mgr Barcikowska Alina 
 

księgowość, 

rachunkowość, finanse, 

ekonomia, ekonomika, 

wycena i analiza 

przedsiębiorstw 

z zakresu: audytu, ekonomii, papierów 

wartościowych, finansów i rachunkowości, w 

specjalizacji: wyceny aportów, wyceny spółek i 

transakcji, wyceny wartości firmy i wartości 

niematerialnych i prawnych, badania planów 

podziału, przekształcania lub połączenia, 

analiza ekonomiczna 

. 693-655-669 2020-12-31 
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mgr Barcikowski Arkadiusz  księgowość, 

rachunkowość, finanse, 

ekonomia, ekonomika, 

wycena i analiza 

przedsiębiorstw 

Z zakresu: finansów przedsiębiorstw, 

księgowości, rachunkowości, wyceny aportów 

i przedsiębiorstw, usług biegłego rewidenta 

dotyczących badania planów przekształceń, 

połączeń i podziałów podmiotów 

gospodarczych 

 501-478-437 2023-12-31 

mgr Boligłowa Paweł  księgowość, 

rachunkowość, finanse, 

ekonomia, ekonomika, 

wycena i analiza 

przedsiębiorstw 

z zakresu: rachunkowości i finansów . 607-917-947 2024-12-31 

mgr Braun Wiktoria  księgowość, 

rachunkowość, finanse, 

ekonomia, ekonomika, 

wycena i analiza 

przedsiębiorstw 

z zakresu: audytu (audyt wewnętrzny, audyt 

finansowy, audyt biegłego rewidenta, rewizja 

finansowa), ekonomii (badanie planów 

połączeń, podziałów, przekształceń 

podmiotów gospodarczych, rachunkowość, 

finanse przedsiębiorstw, sprawy kadrowo-

płacowe), finansów (finanse przedsiębiorstw, 

rachunkowość, księgowość, ekonomia, wycena  

i analiza przedsiębiorstw), rachunkowości 

(księgi rachunkowe, handlowe), księgowości 

(księgowość uproszczona, księgowość pełna- 

księgi rachunkowe, sprawy kadrowo-płacowe), 

podatków, usług biegłego rewidenta (badanie 

sprawozdań finansowych, przegląd 

sprawozdań finansowych, badanie 

rachunkowości  

oraz działalności spółek z ograniczoną 

odpowiedzialnością, badanie dokonywane 

przy zakładaniu spółki akcyjnej i 

podwyższeniu kapitału zakładowego, badanie 

sprawozdania założycieli spółki 

komandytowo-akcyjnej, badanie planu 

przekształcenia spółki) 

 790-485-495 2021-12-31 
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mgr Dukat Anna Maria   księgowość, 

rachunkowość, finanse, 

ekonomia, ekonomika, 

wycena i analiza 

przedsiębiorstw 

z zakresu: ekonomii  
w specjalizacji: zatrudnienie osób 

niepełnosprawnych, programy finansowania  
w perspektywie  finansowej 2014-2020 

 663-265-163 2021-12-31 

dr Filip Dariusz  księgowość, 

rachunkowość, finanse, 

ekonomia, ekonomika, 

wycena i analiza 

przedsiębiorstw 

z zakresu: finansów oraz oceny programów 

operacyjnych finansowanych ze środków UE 

 606-586-060 2020-12-31 

mgr Dąbała Iwona 
 

księgowość, 

rachunkowość, finanse, 

ekonomia, ekonomika, 

wycena i analiza 

przedsiębiorstw 

z zakresu: księgowości, finansów, 

rachunkowości i podatków, kadr oraz rachuby 

płac 

. brak 2019-12-31 

mgr Dąbrowska Irena  księgowość, 

rachunkowość, finanse, 

ekonomia, ekonomika, 

wycena i analiza 

przedsiębiorstw 

Z zakresu: rachunkowości, finansów 
publicznych i przedsiębiorstw, bankowości, 

audytu wewnętrznego 

 731-558-116 2023-12-31 

mgr Falak Alfreda  księgowość, 

rachunkowość, finanse, 

ekonomia, ekonomika, 

wycena i analiza 

przedsiębiorstw 

Z zakresu: wyceny przedsiębiorstw  605-062-179 2023-12-31 

mgr inż.  Frączek Rafał  księgowość, 

rachunkowość, finanse, 

ekonomia, ekonomika, 

wycena i analiza 

przedsiębiorstw 

z zakresu: : audyt funduszy unijnych, 
analiza ekonomiczna przedsiębiorstw, analiza 

finansowa przedsiębiorstw, ekonomia  
w przemyśle i wycena wartości 

przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych 
części, finanse przedsiębiorstw, controlling 
finansowy, rozliczanie i kontrola funduszy 

strukturalnych, kwalifikowalność wydatków w 
ramach funduszy strukturalnych, szacowanie 

. 662-262-080 

rafal.fraczek@rff

c.pl  

2022-12-31 

mailto:rafal.fraczek@rffc.pl
mailto:rafal.fraczek@rffc.pl
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wartości pomiotów gospodarczych, wycena 
składników majątkowych i wyznaczanie 

kosztu kapitału przedsiębiorstw oraz 
pozyskiwania przez jednostki gospodarcze 

zewnętrznych źródeł finansowania 
działalności i rozwoju, zarządzanie projektami 

unijnymi, zarządzanie przedsiębiorstwami 

dr Gądek Ryszard  księgowość, 

rachunkowość, finanse, 

ekonomia, ekonomika, 

wycena i analiza 

przedsiębiorstw 

z zakresu: ekonomii, finansów 
przedsiębiorstw, wyceny akcji i udziałów, 

planów podziałów, przekształceń i połączeń 
spółek  

 663-142-670 2023-12-31 

mgr Gibaszewski Rafał  księgowość, 

rachunkowość, finanse, 

ekonomia, ekonomika, 

wycena i analiza 

przedsiębiorstw 

z zakresu: : finansów, rachunkowości, 

księgowości, podatków, ubezpieczeń, 

inwestycji, rozliczeń, płatności, zarządzania 

 501-028-922 2021-12-31 

mgr Głacki Andrzej 
 

księgowość, 

rachunkowość, finanse, 

ekonomia, ekonomika, 

wycena i analiza 

przedsiębiorstw 

z zakresu: rachunkowości i finansów . 605-422-848 2024-12-31 

mgr Jakubaszek Andrzej 
 

księgowość, 

rachunkowość, finanse, 

ekonomia, ekonomika, 

wycena i analiza 

przedsiębiorstw 

z zakresu: ekonomiki przedsiębiorstw .. 601-234-914 2023-12-31 
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mgr inż. Jankowski Krzysztof 
 

księgowość, 

rachunkowość, finanse, 

ekonomia, ekonomika, 

wycena i analiza 

przedsiębiorstw 

z zakresu:  wyceny ruchomości, w tym wyceny  

środków technicznych (maszyny, urządzenia, 

środki transportu), 

opinii technicznych – mechanika, technologia 

maszyn, eksploatacja, remonty maszyn, 

urządzeń i pojazdów, 

opis i oszacowanie wartości przedsiębiorstw, 

środków trwałych (oprócz nieruchomości) na 

potrzeby m.in. postępowań upadłościowych, 

restrukturyzacji, prywatyzacji przedsiębiorstw 

. 502-216-155 2020-12-31 

 mgr Popielarz Beata  księgowość, 

rachunkowość, finanse, 

ekonomia, ekonomika, 

wycena i analiza 

przedsiębiorstw 

z zakresu: rachunkowości Przerwa w 

wykonywaniu 

funkcji do 30 

listopada 2020 roku 

608-368-301 2020-12-31 

mgr Kaźmierczak Bożena 
 

księgowość, 

rachunkowość, finanse, 

ekonomia, ekonomika, 

wycena i analiza 

przedsiębiorstw 

z zakresu: rachunkowości . 505-270-101 2020-12-31 

mgr Klimiuk Marian 
 

księgowość, 

rachunkowość, finanse, 

ekonomia, ekonomika, 

wycena i analiza 

przedsiębiorstw 

z zakresu: finansów, rachunkowości, 

przekształcania spółek 

. 604-145-436 2024-12-31 

mgr Kluz Marek 
 

księgowość, 

rachunkowość, finanse, 

ekonomia, ekonomika, 

wycena i analiza 

przedsiębiorstw 

z zakresu: podatków, księgowości i ekonomiki 

przedsiębiorstw 

. 

. 

brak 2024-12-31 
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mgr Kosewska Elżbieta  księgowość, 

rachunkowość, finanse, 

ekonomia, ekonomika, 

wycena i analiza 

przedsiębiorstw 

Z zakresu: oceny wartości przedsiębiorstwa, 

udziałów, akcji, części przedsiębiorstw oraz 

oceny ustalenia terminów i szkód określonych 

w prawie upadłościowym oraz 

restrukturyzacyjnym 

 501-193-193 2023-12-31 

mgr Kotarba Marcin 
 

księgowość, 

rachunkowość, finanse, 

ekonomia, ekonomika, 

wycena i analiza 

przedsiębiorstw 

z zakresu: księgowości 
 

606-921-839 2024-12-31 

mgr Kurczaba Marcin  księgowość, 

rachunkowość, finanse, 

ekonomia, ekonomika, 

wycena i analiza 

przedsiębiorstw 

 z zakresu: księgowości, rachunkowości, 
finansów, ekonomii, ekonomiki, wyceny i 

analizy przedsiębiorstw, podatków (w 
specjalizacji: podatek dochodowy od osób 

fizycznych i prawnych, zryczałtowany podatek 
dochodowy, podatek VAT, podatek od 

czynności cywilnoprawnych, podatek od 
spadków i darowizn, podatek od gier, podatki 

lokalne, kontrola podatkowa  
i skarbowa 

. 502-125-083 2022-12-31 

mgr Kuszneruk Józef  księgowość, 

rachunkowość, finanse, 

ekonomia, ekonomika, 

wycena i analiza 

przedsiębiorstw 

z zakresu: ksiąg rachunkowych i 

podatkowych, rachunkowości, rewizji 

finansowej, w tym - środków unijnych, 

przekształcenia podmiotów gospodarczych, 

finanse, podatki, funkcjonowanie spółek prawa 

handlowego, jednostek badawczo-

rozwojowych, spółdzielni mieszkaniowych, 

instytucji kultury, biur rachunkowych, 

podmiotów audytorskich 

. 601-258-241 2021-12-31 

mgr 

 

Leda 

 

Włodzimierz 
 

księgowość, 

rachunkowość, finanse, 

ekonomia, ekonomika, 

wycena i analiza 

przedsiębiorstw 

z zakresu: księgowości . 731-621-525, 
 576-952-352 

2020-12-31 
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mgr Lis - 

Markiewicz 

Przemysław 
 

księgowość, 

rachunkowość, finanse, 

ekonomia, ekonomika, 

wycena i analiza 

przedsiębiorstw 

z zakresu: handlu i marketingu, nauk 

ekonomicznych, przedsiębiorstw, 

strukturalnych funduszy europejskich 

. 601-704-218  2023-12-31 

mgr inż. Łukasik  Tadeusz  księgowość, 

rachunkowość, finanse, 

ekonomia, ekonomika, 

wycena i analiza 

przedsiębiorstw 

z zakresu: finansów ze specjalizacją finanse 

publiczne, ekonomii ze specjalnością finanse, 

audyt ze specjalizacją audyt finansowy i 

kontrola wewnętrzna 

. 601-276-727 2021-12-31 

mgr inż. Mazur Michał 
 

księgowość, 

rachunkowość, finanse, 

ekonomia, ekonomika, 

wycena i analiza 

przedsiębiorstw 

z zakresu: budownictwa drogowego, 

mostowego i kubaturowego, bankowości i 

zarządzania nieruchomościami 

. 502-365-178 2024-12-31 

dr hab. Miedziński Bogdan  księgowość, 

rachunkowość, finanse, 

ekonomia, ekonomika, 

wycena i analiza 

przedsiębiorstw 

Z zakresu: ekonomiki i finansów 

przedsiębiorstw 

 606-928-233 2023-12-31 

mgr Mietz – Lustyk Katarzyna   księgowość, 

rachunkowość, finanse, 

ekonomia, ekonomika, 

wycena i analiza 

przedsiębiorstw 

z zakresu: księgowości, rachunkowości, 

finansów i ekonomii 

. 606-593-863 2021-12-31 

mgr Narewski Krzysztof  księgowość, 

rachunkowość, finanse, 

ekonomia, ekonomika, 

wycena i analiza 

przedsiębiorstw 

Z zakresu: ekonomii, matematyki finansowej, 

statystyki, bankowości w specjalizacji kredyty i 

ryzyko kredytowe, ryzyko walutowe, ryzyko 

instrumentów pochodnych, audytu i kontroli 

wewnętrznej  

 brak 2022-12-31 
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mgr Natorska - 

Zieniuk 

Barbara 
 

księgowość, 

rachunkowość, finanse, 

ekonomia, ekonomika, 

wycena i analiza 

przedsiębiorstw 

z zakresu: finansów i rachunkowości . brak 2024-12-31 

mgr Nowak Anna Marta   księgowość, 

rachunkowość, finanse, 

ekonomia, ekonomika, 

wycena i analiza 

przedsiębiorstw 

z zakresu: księgowości, rachunkowości, 

finansów i podatków 

. brak 2021-12-31 

mgr Piątek  Izabela 
 

księgowość, 

rachunkowość, finanse, 

ekonomia, ekonomika, 

wycena i analiza 

przedsiębiorstw 

z zakresu:  ekonomii, finansów, księgowości, 

rachunkowości, zarządzania, spraw 

pracowniczych i wyceny przedsiębiorstw 

 
605-602-561 2020-12-31 

mgr inż. Piskorski Grzegorz 
 

księgowość, 

rachunkowość, finanse, 

ekonomia, ekonomika, 

wycena i analiza 

przedsiębiorstw 

z zakresu: finansów, organizacji i zarządzania 

procesami gospodarczymi 

. 

. 

brak 2020-12-31 

Dr. Paliwoda Krzysztof  księgowość, 

rachunkowość, finanse, 

ekonomia, ekonomika, 

wycena i analiza 

przedsiębiorstw 

Z zakresu: audytu i kontroli, finansów 

publicznych i samorządu terytorialnego oraz 

zamówień publicznych 

 664-081-085 2023-12-31 

mgr Piskorek Leonarda 

Małgorzata 

 
księgowość, 

rachunkowość, finanse, 

ekonomia, ekonomika, 

wycena i analiza 

przedsiębiorstw 

z zakresu: rachunkowości, zarządzania, 

organizacji, analizy i wyceny przedsiębiorstw 

. 600-979-394 2020-12-31 



40 
 

mgr Popis  Urszula  księgowość, 

rachunkowość, finanse, 

ekonomia, ekonomika, 

wycena i analiza 

przedsiębiorstw 

z zakresu: rachunkowości, finansów, ekonomii, 

analizy finansowej przedsiębiorstw 

. 693-702-118,  2021-12-31 

mgr inż. Szczerbatko Wojciech 

Marek 

 
księgowość, 

rachunkowość, finanse, 

ekonomia, ekonomika, 

wycena i analiza 

przedsiębiorstw 

z zakresu: rzeczoznawstwa budowlanego o 

specjalności inżynieryjnej elektrycznej, 

energetycznej – ciepłownictwo 

 i termoizolacja, urządzeń energetycznych - 

instalacje, sieci, stacje wraz z infrastrukturą 

energetyczną; organizacji i zarządzania 

przedsiębiorstw o specjalności przemysł 

elektrotechniczny 

. 601-368-915 2023-12-31 

lek. med. Świdroń Stanisław  księgowość, 

rachunkowość, finanse, 

ekonomia, ekonomika, 

wycena i analiza 

przedsiębiorstw 

z zakresu: księgowości, rachunkowości i 
finansów podmiotów gospodarczych, z 

uwzględnieniem spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych, badania 

sprawozdań finansowych, oceny 
niewypłacalności dłużnika, księgowości 

podmiotów zagrożonych niewypłacalnością, 
księgowości  

po ogłoszeniu upadłości 

. 

. 

603-287-344 

stanislaw.swidro

n@gmail.com  

2022-12-31 

mgr Tomaszewska Justyna  księgowość, 

rachunkowość, finanse, 

ekonomia, ekonomika, 

wycena i analiza 

przedsiębiorstw 

z zakresu:  wyceny rynkowe wartości 
przedsiębiorstw i spółek prawa handlowego 
(oszacowanie wartości rynkowych podmiotów 
gospodarczych),  
-  biznes plany oraz oceny projektów 
inwestycyjnych,  
- analizy rynkowe, regulacyjne w sektorze 
energetycznym,  
-kontroling/rachunkowość zarządcza 

. 608-638-982 2021-12-31 

mailto:stanislaw.swidron@gmail.com
mailto:stanislaw.swidron@gmail.com
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mgr Wall Tomasz 
 

księgowość, 

rachunkowość, finanse, 

ekonomia, ekonomika, 

wycena i analiza 

przedsiębiorstw 

z zakresu: kadr i płac, księgowości, analizy 

finansowej, rachunkowości 

. 791-077-077 2024-12-31 

mgr Wojtyra Rafał  księgowość, 

rachunkowość, finanse, 

ekonomia, ekonomika, 

wycena i analiza 

przedsiębiorstw 

z zakresu: rachunkowości i finansów, 

księgowości, ewidencji i rozliczania 

nieruchomości komercyjnych i mieszkalnych, 

w tym m.in. rozliczania wspólnot 

mieszkaniowych z właścicielami lokali, np. z 

tytułu opłat wnoszonych do wspólnoty, 

ewidencje księgowe wspólnoty mieszkaniowej 

 882-175-882 2023-12-31 

. Wójcicka Barbara 
 

księgowość, 

rachunkowość, finanse, 

ekonomia, ekonomika, 

wycena i analiza 

przedsiębiorstw 

z zakresu: wyceny i analizy finansowej 

przedsiębiorstw, ekonomii, finansów, 

księgowości i rachunkowości 

. brak 2024-12-31 

dr Zasikowska Agnieszka 
 

księgowość, 

rachunkowość, finanse, 

ekonomia, ekonomika, 

wycena i analiza 

przedsiębiorstw 

z zakresu: ekonomii, rachunkowości 

zarządczej, zarządzania  przedsiębiorstwem, 

finansów i księgowości 

. 605-674-987 2020-12-31 

mgr Zgódka Barbara 
 

księgowość, 

rachunkowość, finanse, 

ekonomia, ekonomika, 

wycena i analiza 

przedsiębiorstw 

z zakresu: 
 rachunkowości, bankowości 

. 669-178-242 2023-12-31 

mgr Zielińska Emilia  księgowość, 

rachunkowość, finanse, 

ekonomia, ekonomika, 

wycena i analiza 

przedsiębiorstw 

z zakresu: rachunkowości w tym prowadzenia 

ksiąg rachunkowych, podatków (podatek od 

towarów i usług, podatek dochodowy od osób 

fizycznych, podatek dochodowy od osób 

. brak 2021-12-31 
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prawnych), kadr i płac, ekonomii, bankowości, 

leasingu oraz czynszów lokalowych 

   

kynologia 

mgr Borzymowski Jan 
 

kynologia z zakresu: kynologii .borzymowski@wp.

pl  

503-482-488 2024-12-31 

leśnictwo, drzewnictwo 

mgr inż. Radwiński Marcin   leśnictwo, 

drzewnictwo 

z zakresu: wyceny nieruchomości i leśnictwa . 604-905-122 2022-12-31 

mgr inż. Traczyk Stefan 
 

leśnictwo, 

drzewnictwo 

z zakresu: leśnictwa . 692-216-532 2024-12-31 

dr. Zubkowicz Robert  leśnictwo, 

drzewnictwo 

Z zakresu: leśnictwa w specjalizacji: pielęgnacji 

i konserwacji drzew, ochrony środowiska w 

specjalizacji: pielęgnacji i konserwacji drzew; 

ogrodnictwa w specjalizacji: terenów 

zielonych, drzew i sadownictwa 

 608-390-826 2023-12-31 

logopedia 

mgr Wojciechowska  Magdalena  logopedia z zakresu: logopedii oraz logopedii medialnej  608-656-166 2020-12-31 

mailto:.borzymowski@wp.pl
mailto:.borzymowski@wp.pl
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lotnictwo 

Dr inż. Konieczka Robert  lotnictwo Z zakresu: lotnictwa  502-101-355 2025-12-31 

łowiectwo 

inż.  Markowski Jan 
 

łowiectwo z zakresu: upraw rolnych i łowiectwa, w tym 

szacowanie szkód w uprawach rolnych 

. 604-405-802 2021-12-31 

materiały i urządzenia wybuchowe 

mgr Mroziński Henryk 
 

materiały i 

urządzenia 

wybuchowe 

z zakresu: kryminalistycznego badania pisma 

ręcznego i podpisów oraz procedur 

postępowania w przypadku wykorzystania 

materiałów i urządzeń wybuchowych oraz 

środków pirotechnicznych w aktach terroru 

kryminalnego, a także tego typu zdarzeniach 

losowych 

. 606-661-855 2024-12-31 

dr inż. Szymanowski Jan  materiały i 

urządzenia 

wybuchowe 

z zakresu broni, amunicji, uzbrojenia 

artyleryjskiego, rakiet, materiałów 

wybuchowych, pirotechniki oraz wyrobów 

pirotechnicznych 

. 573-020-324 2020-12-31 
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mechanika, maszyny, urządzenia 

inż. Dołgopoł Krzysztof  mechanika, maszyny, 

urządzenia 

z zakresu technika motoryzacyjnej, 

mechatroniki samochodowej, elektroniki oraz 

diagnostyki samochodowej. 

 660-837-597 2023-12-31 

mgr Dzięgielewski Zbigniew 
 

mechanika, maszyny, 

urządzenia 

z zakresu: techniki samochodowej, maszyn 

budowlanych, pojazdów szynowych, wyceny 

wartości oraz kosztów i jakości napraw 

pojazdów samochodowych, maszyn 

budowlanych, pojazdów szynowych 

. 602-376-948 2020-12-31 

. Hiszpański Tomasz  mechanika, maszyny, 

urządzenia 

z zakresu: mechaniki, maszyn, urządzeń, 

wyceny ruchomości, wyceny maszyn i 

urządzeń o specjalizacji: diagnostyka i 

mechatronika samochodowa rzeczoznawstwo 

samochodowe, wycena pojazdów 

samochodowych, motocykli, maszyn, 

urządzeń i środków transportu, likwidacji 

szkód, kosztorysowania napraw 

powypadkowych 

 662-138-260 2021-12-31 

mgr inż. Hahn Piotr  mechanika, maszyny, 

urządzenia 

Z zakresu techniki samochodowej, 

rekonstrukcji zdarzeń drogowych, wyceny 

wartości rynkowej pojazdów oraz kosztów 

napraw pojazdów 

 502-010-881 2023-12-31 
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mgr inż. Jankowski Krzysztof 
 

mechanika, maszyny, 

urządzenia 

z zakresu:  wyceny ruchomości, w tym wyceny  

środków technicznych (maszyny, urządzenia, 

środki transportu), 

opinii technicznych – mechanika, technologia 

maszyn, eksploatacja, remonty maszyn, 

urządzeń i pojazdów, 

opis i oszacowanie wartości przedsiębiorstw, 

środków trwałych (oprócz nieruchomości) na 

potrzeby m.in. postępowań upadłościowych, 

restrukturyzacji, prywatyzacji przedsiębiorstw, 

. 

. 

502-216-155 2020-12-31 

inż. Kosuń  Stanisław  mechanika, maszyny, 

urządzenia 

z zakresu: transportu drogowego rzeczy, 

gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie, 

wyceny maszyn i urządzeń 

. 604-935-590 2022-12-31 

mgr inż. Krusiewicz Marian  mechanika, maszyny, 

urządzenia 

z zakresu: techniki samochodowej, badania i 

rekonstrukcji wypadków drogowych, ruchu 

drogowego, wyceny pojazdów i 

kosztorysowania napraw, analizy 

elektronicznych danych wypadkowych 

 505-182-501 2023-12-31 

dr Nagrodzki Artur   mechanika, maszyny, 

urządzenia 

z zakresu: motoryzacja: pojazdy osobowe, 

ciężarowe i specjalistyczne i specjalnego 

przeznaczenia- szacowanie wartości i 

ekspertyzy techniczne, maszyny i urządzenia: 

szacowanie wartości i ekspertyzy techniczne, 

wycena i ekspertyzy techniczne technicznych 

środków trwałych, mienia ruchomego i 

specjalistycznych urządzeń przemysłowych, 

transport, spedycja i logistyka: opinie, 

ekspertyzy i analizy, procesy transportowe, 

techniczne środki transportu, pojazdy 

transportu ciężkiego i specjalistycznego 

 696-049-537 2023-12-31 
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mgr inż. Poletyło Marek  mechanika, maszyny, 

urządzenia 

z zakresu: mechatroniki samochodowej 

budowy i eksploatacji maszyn, budowy i 

eksploatacji pojazdów, diagnostyki pojazdów 

samochodowych, maszyn i urządzeń, 

mechaniki pojazdów i urządzeń 

. 502-282-331 2021-12-31 

 Siciarek Robert  mechanika, maszyny, 

urządzenia 

Z zakresu: rzeczoznawstwo samochodowe i 

maszynowe, kalkulacje i weryfikacje kosztów 

napraw, wyceny pojazdów samochodowych, 

motocykli, maszyn ciężkich, urządzeń 

mechanicznych, środków transportu, sprzętu 

budowlanego, rolniczego, rtv oraz innych 

ruchomości 

. 501-734-424 2022-12-31 

 

mechanoskopia 

mgr inż. Sokołowski Cezary 
 

mechanoskopia z zakresu: kryminalistycznych badań ze 

specjalności: badania mechanoskopijne 

. 691-248-580 2022-12-31 

inż. Woźniak Marek 
 

mechanoskopia z zakresu: badań mechanoskopijnych i 

oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów 

. 501-030-117 2024-12-31 

medycyna sądowa 

Lek. Kisiel Anna 
 

medycyna sądowa z zakresu: medycyny sądowej 
 

508-957-100 2023-12-31 

neurologia 

dr Łukasik  Teresa  neurologia z zakresu: neurologii  601-339-797 2021-12-31 
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ochrona środowiska 

mgr inż. Borowski Sławomir 
 

ochrona środowiska z zakresu: konstrukcyjno-budowlanego i 

zabytkowego, inżynierii ochrony środowiska 

. 500-287-674 2023-12-31 

inż. Guzowski Andrzej  ochrona środowiska  z zakresu:  inżynierii sanitarnej w specjalności 

wodociągi i kanalizacje, urządzeń do 

uzdatniania wody,  urządzeń służących do 

ochrony przed zanieczyszczeniem wód i gleby, 

-ochrony środowiska ochrona wód 

 606-332-316 2022-12-31 

mgr Janica Rafał 
 

ochrona środowiska z zakresu: geologii: hydrogeologii  

i geologii inżynierskiej oraz ochrony 

środowiska 

. 600-900-193 2020-12-31 

inż. Kosuń  Stanisław  ochrona środowiska z zakresu: transportu drogowego rzeczy, 

gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie, 

wyceny maszyn i urządzeń 

. 604-935-590 2022-12-31 

mgr inż. Patejuk Sylwia  ochrona środowiska z zakresu: zakresu ochrony środowiska – 
analizy wyników badania wody 

(przeznaczonej  
do spożycia, basenowej, w kąpieliskach), 

gospodarki odpadami (komunalnymi, 
medycznymi), zdrowia publicznego – 
warunków sanitarnych w obiektach 
użyteczności publicznej, warunków 

sanitarnych w obiektach służby zdrowia, 
gospodarki odpadami medycznymi, 
gospodarki odpadami komunalnymi, 

warunków sanitarnych w zakresie 
postępowania  

ze zwłokami/prochami (transport, 
ekshumacja, sprowadzenie z zagranicy), 

analizy wyników badania wody i wpływu na 
zdrowie konsumenta 

 668-303-902 2022-12-31 

dr. Zubkowicz Robert  ochrona środowiska Z zakresu: leśnictwa w specjalizacji: pielęgnacji 

i konserwacji drzew, ochrony środowiska w 

 608-390-826 2023-12-31 
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specjalizacji: pielęgnacji i konserwacji drzew; 

ogrodnictwa w specjalizacji: terenów 

zielonych, drzew i sadownictwa 

ogrodnictwo 

mgr. Szcześniak Adam 
 

ogrodnictwo z zakresu: oceny i wyceny zasobów 

przyrodniczych 

. 602-288-451 2020-12-31 

dr. Zubkowicz Robert  ogrodnictwo Z zakresu: leśnictwa w specjalizacji: pielęgnacji 

i konserwacji drzew, ochrony środowiska w 

specjalizacji: pielęgnacji i konserwacji drzew; 

ogrodnictwa w specjalizacji: terenów 

zielonych, drzew i sadownictwa 

 608-390-826 2023-12-31 

okulistyka 

dr nauk med. Sobecki Roman 
 

okulistyka z zakresu: okulistyki . brak 2024-12-31 

ortopedia i traumatologia 

dr n med.  Mariusz Barański  ortopedia i 

traumatologia 

z zakresu: ortopedii i traumatologii . 602-334-901 2022-12-31 

organizacja, zarządzanie, marketing, reklama 

mgr Gibaszewski Rafał 
 

organizacja, 

zarządzanie, 

marketing, reklama 

z zakresu: : finansów, rachunkowości, 

księgowości, podatków, ubezpieczeń, 

inwestycji, rozliczeń, płatności, zarządzania 

 
501-028-922 2021-12-31 

dr Klepacki Jarosław 
 

organizacja, 

zarządzanie, 

marketing, reklama 

z zakresu: zarządzania finansami w 

specjalizacji: zarządzanie ryzykiem  

finansowym, rynek finansowy, derywaty 

. brak 2020-12-31 
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mgr Litwińczuk Wojciech   organizacja, 

zarządzanie, 

marketing, reklama 

z zakresu: - funduszy europejskich z zakresu 
strukturalnych funduszy europejskich, 

- organizacji, zarządzania, marketingu z 
zakresu zarządzania projektami unijnymi oraz 

organizacji i zarządzania finansami małych 
przedsiębiorstw, 

- rolnictwa z zakresu organizacji gospodarstw 
rolnych 

. 507-054-746 2021-12-31 

mgr inż. Piskorski Grzegorz  organizacja, 

zarządzanie, 

marketing, reklama 

z zakresu: finansów, organizacji i zarządzania 

procesami gospodarczymi 

. brak 2020-12-31 

mgr inż. Szczerbatko Wojciech 

Marek 

 
organizacja, 

zarządzanie, 

marketing, reklama 

z zakresu: rzeczoznawstwa budowlanego o 

specjalności inżynieryjnej elektrycznej, 

energetycznej – ciepłownictwo 

 i termoizolacja, urządzeń energetycznych - 

instalacje, sieci, stacje wraz z infrastrukturą 

energetyczną; organizacji i zarządzania 

przedsiębiorstw o specjalności przemysł 

elektrotechniczny 

. 601-368-915 2023-12-31 

dr Traczyk Zdzisław 
 

organizacja, 

zarządzanie, 

marketing, reklama 

z zakresu: organizacji i zarządzania . 602-260-594 2020-01-12 

papiery wartościowe 

mgr Barcikowska Alina 
 

papiery wartościowe z zakresu: audytu, ekonomii, papierów 

wartościowych, finansów i rachunkowości, w 

specjalizacji: wyceny aportów, wyceny spółek i 

transakcji, wyceny wartości firmy i wartości 

niematerialnych i prawnych, badania planów 

podziału, przekształcania lub połączenia, 

analiza ekonomiczna 

. 693-655-669 2020-12-31 
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mgr Kosowicz Michał 
 

papiery wartościowe z zakresu:  papiery wartościowe . 692-576-672 2024-12-31 

pedagogika 

mgr Boruc Dagmara 

Maria  

 pedagogika z zakresu: 
- psychologii w specjalizacji: psychologia 
kliniczna, psychologia dzieci i młodzieży, 

psychologia człowieka dorosłego,  
-psychologii klinicznej w specjalizacji: 

psychologia kliniczna człowieka dorosłego, 
psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, 

- pedagogiki, pedagogiki specjalnej w 
specjalizacji: pedagogika resocjalizacyjna i 
wspomaganie rodziny, niedostosowanie 

społeczne, resocjalizacja, 
- profilaktyka społeczna i resocjalizacyjna w 

specjalizacji wychowanie resocjalizujące 

. 731-131-389 2022-12-31 

mgr Helszer Grażyna  pedagogika z zakresu: pedagogiki   501-126-512 2022-12-31 

mgr Gołaszewska  Martyna  pedagogika z zakresu: pedagogiki, poradnictwa  i pomocy 

psychologicznej dziecku  

i rodzinie, oligofrenopedagogiki, terapii, 

socjoterapii, pedagogiki wczesnoszkolnej, 

deficytów rozwojowych, problemów 

wychowawczych oraz problematyki autyzmu 

 725-515-575 2024.12.31 

mgr Kijuk Adrianna  pedagogika z zakresu: pedagogiki specjalnej, 

oligofrenopedagogiki, problematyki autyzmu, 

ADHD oraz zaburzeń zachowania u dzieci w 

wieku szkolnym 

. 695-539-309 2021-12-31 

mgr Matyjasek Mariola  pedagogika Z zakresu: pedagogiki przedszkolnej i 

psychologii rozwojowej ze szczególnym 

uwzględnieniem problemów emocjonalnych, 

społecznych i rodzinnych 

 503-685-245 2023-12-31 
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mgr Olszówka Małgorzata 
 

pedagogika z zakresu: pedagogiki, nauczania 

zintegrowanego w klasach I-III, systemu 

oświaty – ewaluacji i nadzoru pedagogicznego 

. brak 2020-12-31 

mgr Pielat – 

Świerczyńska 

Izabela  pedagogika z zakresu: pedagogiki  698-591-810 2022-12-31 

 mgr Trębicka-

Matyjasek 

Joanna  pedagogika Z zakresu: pedagogiki  695-755-168 2023-12-31 

pielęgniarstwo 

mgr Szumska Anna  pielęgniarstwo Z zakresu: pielęgniarstwa chirurgicznego  691-945-832 2025-12-31 

mgr Witt Paweł  pielęgniarstwo Z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i 

intensywnej opieki, pielęgniarstwa opieki 

paliatywnej i psychoonkologii  

 604-066-318 2023-12-31 

podatki 

mgr Braun Wiktoria  podatki z zakresu: audytu (audyt wewnętrzny, audyt 

finansowy, audyt biegłego rewidenta, rewizja 

finansowa), ekonomii (badanie planów 

połączeń, podziałów, przekształceń 

podmiotów gospodarczych, rachunkowość, 

finanse przedsiębiorstw, sprawy kadrowo-

płacowe), finansów (finanse przedsiębiorstw, 

rachunkowość, księgowość, ekonomia, wycena  

i analiza przedsiębiorstw), rachunkowości 

(księgi rachunkowe, handlowe), księgowości 

(księgowość uproszczona, księgowość pełna- 

księgi rachunkowe, sprawy kadrowo-płacowe), 

podatków, usług biegłego rewidenta (badanie 

sprawozdań finansowych, przegląd 

 790-485-495 2021-12-31 
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sprawozdań finansowych, badanie 

rachunkowości  

oraz działalności spółek z ograniczoną 

odpowiedzialnością, badanie dokonywane 

przy zakładaniu spółki akcyjnej i 

podwyższeniu kapitału zakładowego, badanie 

sprawozdania założycieli spółki 

komandytowo-akcyjnej, badanie planu 

przekształcenia spółki) 

mgr Dąbała Iwona 
 

podatki z zakresu: księgowości, finansów, 

rachunkowości i podatków, kadr oraz rachuby 

płac 

. brak 2019-12-31 

mgr Dudkiewicz Arkadiusz 
 

podatki z zakresu: podatków, wyceny nieruchomości . 662-245-246 2023-12-31 

mgr Kluz Marek 
 

podatki z zakresu: podatków, księgowości i ekonomiki 

przedsiębiorstw 

. brak 2024-12-31 

mgr Kurczaba Marcin  podatki  z zakresu: księgowości, rachunkowości, 
finansów, ekonomii, ekonomiki, wyceny i 

analizy przedsiębiorstw, podatków (w 
specjalizacji: podatek dochodowy od osób 

fizycznych i prawnych, zryczałtowany podatek 
dochodowy, podatek VAT, podatek od 

czynności cywilnoprawnych, podatek od 
spadków i darowizn, podatek od gier, podatki 

lokalne, kontrola podatkowa  
i skarbowa 

. 502-125-083 2022-12-31 

mgr Kuszneruk Józef  podatki z zakresu: ksiąg rachunkowych i 

podatkowych, rachunkowości, rewizji 

finansowej, w tym - środków unijnych, 

przekształcenia podmiotów gospodarczych, 

finanse, podatki, funkcjonowanie spółek prawa 

handlowego, jednostek badawczo-

rozwojowych, spółdzielni mieszkaniowych, 

instytucji kultury, biur rachunkowych, 

podmiotów audytorskich 

. 601-258-241 2021-12-31 
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mgr Nowak Anna Marta   podatki z zakresu: księgowości, rachunkowości, 

finansów i podatków 

. brak 2021-12-31 

mgr Zielińska Emilia  podatki z zakresu: rachunkowości w tym prowadzenia 

ksiąg rachunkowych, podatków (podatek od 

towarów i usług, podatek dochodowy od osób 

fizycznych, podatek dochodowy od osób 

prawnych), kadr i płac, ekonomii, bankowości, 

leasingu oraz czynszów lokalowych 

. brak 2021-12-31 

pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 

mgr Augustyniak Krystyna 
 

pośrednictwo  w 

obrocie 

nieruchomościami 

z zakresu: pośrednictwa w obrocie 

nieruchomościami, najmu, dzierżawy oraz 

analizy stawek czynszowych 

. 693-080-176 2020-12-31 

pożarnictwo 

mgr inż. Brzozowski Seweryn 
 

pożarnictwo z zakresu: pożarnictwa . 721-326-251 2021-12-31 

mgr inż. Bylica Przemysław 
 

pożarnictwo z zakresu: pożarnictwa . 734-139-489 2020-12-31 

mgr inż. Dąbrowski Jarosław 
 

pożarnictwo z zakresu: pożarnictwa . 606-804-154 2020-12-31 

mgr inż. Głodała Piotr 
 

pożarnictwo z zakresu: pożarnictwa . 505-030-356 2024-12-31 

mgr inż. Lech  Marcin  pożarnictwo z zakresu: pożarnictwa  880-279-940 2021-12-31 
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pralnictwo 

mgr inż.  Chmielewska  Anna  pralnictwo z zakresu: włókiennictwa, odzieżownictwa  i 

pralnictwa 

 609-648-936 2022-12-31 

projektowanie inwestycji 

Mgr inż. Krupiński  Mariusz 
 

Projektowanie 

inwestycji 

Z zakresu: planowania, projektowania, 

koordynacji i nadzoru nad procesem 

inwestycyjnym 

. 502-278-751 2023-12-31 

psychiatria 

lek. med. Luks Małgorzata . psychiatria z zakresu: psychiatrii . brak 2020-12-31 

mgr Jarzyna Jacek  psychiatria z zakresu: psychiatrii w specjalizacji 

psychoterapii uzależnień 

 602-232-929 22024-12-31 

lek. med. Skaryszewska - 

Sawicka 

Jadwiga 
 

psychiatria z zakresu: psychiatrii . 606-374-857 2024-12-31 

psychologia 

mgr Białecka-

Wierzba 

Katarzyna  psychologia z zakresu: psychologii . 600-003-271 2020-12-31 

mgr Bednarski Paweł  psychologia z zakresu: psychologii  533-113-213 2023-12-31 

mgr Bielski Bohdan  psychologia z zakresu: psychologii  508-748-039 2023-12-31 

dr Borak-Kwapisz Joanna  psychologia z zakresu: psychologii . brak 2020-12-31 
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mgr Boruc Dagmara 

Maria  

 psychologia z zakresu: 
- psychologii w specjalizacji: psychologia 
kliniczna, psychologia dzieci i młodzieży, 

psychologia człowieka dorosłego,  
-psychologii klinicznej w specjalizacji: 

psychologia kliniczna człowieka dorosłego, 
psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, 

- pedagogiki, pedagogiki specjalnej w 
specjalizacji: pedagogika resocjalizacyjna i 
wspomaganie rodziny, niedostosowanie 

społeczne, resocjalizacja, 
- profilaktyka społeczna i resocjalizacyjna w 

specjalizacji wychowanie resocjalizujące 

. 731-131-389 2022-12-31 

mgr Dubowska Teresa 
 

psychologia z zakresu: psychologii . 605-639-922 2024-12-31 

mgr Dziduch Edward 
 

psychologia z zakresu: psychologii dorosłych, dzieci i 

młodzierzy 

. brak 2024-12-31 

mgr Jankowska Paulina 
 

psychologia Z zakresu psychologii zwierząt 
 

504-036-336 2023-12-31 

mgr Kolanecka Alicja  psychologia z zakresu: psychologii  669-025-266 2022-12-31 

mgr Lortsch - 

Krawczenko 

Małgorzata 
 

psychologia z zakresu: psychologii dziecięcej i rodzinnej . brak 2024-12-31 

 Matusz Dorota  psychologia Z zakresu: psychologii zwierząt i kynologii  602-123-000 2022-12-31 

mgr Mrozowska  Małgorzata  psychologia z zakresu: psychologii dzieci i młodzieży, 

pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki, 

profilaktyki społecznej i resocjalizacji, 

problematyki autyzmu, oraz zaburzeń 

zachowania u dzieci w wieku przedszkolnym i 

szkolnym 

. 793-991-995 2021-12-31 

dr Orlak Katarzyna 
 

psychologia z zakresu psychologii pracy i zdrowia, 

psychologii transportu i bezpieczeństwa ruchu 

drogowego 

. 606-815-121 2023-12-31 
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mgr Pilich Krystyna 
 

psychologia z zakresu: psychologii dzieci i młodzieży oraz 

dorosłych 

. brak 2020-12-31 

mgr Piotrowicz Dariusz 
 

psychologia z zakresu: psychologii sądowej i śledczej w 

specjalizacji: analizy zeznań i wyjaśnień, 

profilowanie sprawców przestępstw, analizy 

uwarunkowań samobójstw 

. brak 2024-12-31 

mgr Poznańska-

Łobocka 

Justyna  psychologia Z zakresu: psychologii śledczej  606-832-526 2023-12-31 

mgr Wagner Ewa   psychologia z zakresu: psychologii  723-749-071 2021-12-31 

mgr Watras Janina 
 

psychologia z zakresu: psychologii klinicznej . 604-293-763 2024-12-31 

dr Wojciechowski Jerzy  psychologia z zakresu: psychologii  508+168+274 2021-12-31 

mgr Zawistowska Anna  psychologia z zakresu: psychologii  511-370-819 2021-12-31 

mgr Zarzycka Elżbieta 
 

psychologia z zakresu: psychologii . 604-413-851 2021-12-31 

radiolokalizacja, mierniki prędkości 

mgr Cichecki Grzegorz  radiolokalizacja, 

mierniki prędkości 

z zakresu: analizy zapisów z cyfrowych oraz 

analogowych urządzeń rejestrujących, 

wykonywania transportu drogowego osób i 

rzeczy, dokumentowania i rozliczania czas 

pracy kierowców na podstawie zapisów z 

cyfrowych oraz analogowych urządzeń 

rejestrujących 

 609-099-378 2021-12-31 
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 Kaczyński Grzegorz  radiolokalizacja, 

mierniki prędkości 

z zakresu: budowy  i sposobu działania 

urządzeń do pomiaru prędkości pojazdów 

wykorzystujących technologie radarowe, 

laserowe, prędkościomierzy kontrolnych, 

odcinkowych pomiarów prędkości i innych, 

wykorzystujących pomiar prędkości średniej; 

systemów kontroli pojazdów i reagowania 

kierowców np. „na czerwone światło”; a także 

z zakresu wyliczania prędkości średniej i 

chwilowych na podstawie analizy wideo 

nagrywanego przez prędkościomierze 

kontrolne; sprawdzania legalności używania 

urządzeń do pomiaru prędkości  

 605-933-050 2023-12-31 

mgr inż. Leśniak Wojciech  radiolokalizacja, 

mierniki prędkości 

z zakresu: pomiaru parametrów ruchu 

pojazdów w ruchu lądowym (prędkość, 

odległość, położenie), kontroli naruszeń 

przepisów ruchu drogowego w tym 

przejazdów na „czerwonym świetle” 

sygnalizacji świetlnej, technikami radarowymi 

(radary i fotoradary: ręczne, przenośne, 

stacjonarne) jaki i nie radarowymi (systemy 

pasywne z czujnikami indukcyjnymi, 

odcinkowy pomiar prędkości, analiza obrazu, 

laser), radiolokacji dalekiego zasięgu dla 

obiektów nawodnych, statków powietrznych 

. 663-412-554 2020-12-31 

. Teterycz Jarosław 
 

radiolokalizacja, 

mierniki prędkości 

z zakresu: pomiaru prędkości pojazdów za 

pomocą technologii radarowych, laserowych, 

prędkościomierzy kontrolnych, odcinkowego 

pomiaru prędkości i innych, systemów kontroli 

przejazdu na „czerwonym świetle” 

. 509-099-079 2020-12-31 



58 
 

rolnictwo 

mgr Litwińczuk Wojciech  
 

rolnictwo z zakresu: - funduszy europejskich z zakresu 
strukturalnych funduszy europejskich, 

- organizacji, zarządzania, marketingu z 
zakresu zarządzania projektami unijnymi oraz 

organizacji i zarządzania finansami małych 
przedsiębiorstw, 

- rolnictwa z zakresu organizacji gospodarstw 
rolnych 

. 507-054-746 2021-12-31 

inż.  Markowski Jan  rolnictwo z zakresu: upraw rolnych i łowiectwa, w tym 

szacowanie szkód w uprawach rolnych 

 604-405-802 2021-12-31 

inż. Pośnik  Robert  rolnictwo z zakresu: rolnictwa ze szczególnym 

uwzględnieniem zagadnień związanych z 

płatnościami bezpośrednimi, systemem 

identyfikacji działek rolnych – LPIS, ewidencją 

producentów i gospodarstw rolnych, kontroli 

na miejscu oraz innych zadań realizowanych w 

ramach wspólnej polityki rolnej 

 780-032-374 2021-12-31 

spółdzielnie 

 

mgr Matysiak - Siery Renata 
 

spółdzielnie z zakresu: lustracji i likwidacji spółdzielni . 507-099-490 2024-12-31 

mgr Zwoliński Wiesław 
 

spółdzielnie z zakresu: zarządzania nieruchomościami 

wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych 

. 507-076-811 2024-12-31 
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stolarstwo 

mgr inż. Raszczuk Jarosław   stolarstwo z zakresu: meble i meblarstwo, technologia 

drewna oraz inne wyroby  z drewna i 

materiałów drewnopochodnych z 

wyłączeniem podłóg drewnianych 

. 603-756-565 2021-12-31 

sztuka 

mgr Chełstowski Adam 
 

sztuka z zakresu: dzieł sztuki i antyków, a szczególnie 

polskiego malarstwa XIX i XX wieku oraz 

rzemiosła artystycznego z tego okresu 

. 601-869-688 2020-12-31 

mgr Grabiwoda Tomasz 
 

sztuka z zakresu: szacowania wartości antyków i 

przedmiotów artystycznych, szczególnie 

elementów wyposażenia wnętrz, fotografii, 

ceramiki, porcelany i rzemiosła artystycznego 

. 505-594-110 2024-12-31 

mgr Tarnawska Joanna 
 

sztuka z zakresu: dzieł sztuki i antyków, szczególnie 

polskie malarstwo XIX-XX wieku i rzemiosło 

artystyczne tego okresu 

 

. 604-365-336 2024-12-31 
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świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkową 

mgr inż. Kozanecki Ryszard 
 

świadectwa 

charakterystyki 

energetycznej 

budynku, lokalu 

mieszkalnego oraz 

części budynku 

stanowiącej 

samodzielną całość 

techniczno - 

użytkową 

z zakresu: świadectw charakterystyki 

energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego 

oraz części budynku stanowiącej samodzielną 

całość techniczno-użytkową, badań 

termowizyjnych budynku, termomodernizacji i 

ochrony cieplnej budynków 

. 

. 

607-303-768 2024-12-31 

technika samochodowa, ruch drogowy, motoryzacja 

mgr Biedrzycki Grzegorz 
 

technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

z zakresu: motoryzacji . 606-857-620 2024-12-31 

mgr inż. Baryga Daniel  technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

Z zakresu: techniki samochodowej, ruchu 

drogowego i motoryzacji 

 608-745-792 2023-12-31 

mgr inż. Ciechański Ryszard 
 

technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

z zakresu: badania stanu technicznego 

pojazdów, techniki samochodowej, wyceny 

wartości, kosztów i jakości napraw pojazdów 

. brak 2024-12-31 

mgr Cydejko Ryszard  technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

z zakresu: techniki samochodowej, likwidacji 

szkód powypadkowych wyceny i weryfikacji 

kosztów napraw, wyceny weryfikacji wartości 

rynkowej pojazdów przed i po wypadkach 

. 

. 

601-305-296 2023-12-31 
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mgr inż. Diupero Tadeusz 
 

technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

z zakresu: rekonstrukcji wypadków 

drogowych, techniki samochodowej  

i ruchu drogowego 

. 603-783-738 2024-12-31 

mgr Dzięgielewski Zbigniew 
 

technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

z zakresu: techniki samochodowej, maszyn 

budowlanych, pojazdów szynowych, wyceny 

wartości oraz kosztów i jakości napraw 

pojazdów samochodowych, maszyn 

budowlanych, pojazdów szynowych 

. 602-376-948 2020-12-31 

mgr inż. Deptuś Wiesław  technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

techniki samochodowej, ruchu drogowego, 

motoryzacji, diagnostyki stanu technicznego 

pojazdów, wyceny wartości pojazdów, badań 

kontrolnych pojazdów, wypadków 

drogowych, odtwarzania przebiegu 

wypadków i kolizji drogowych, rekonstrukcji 

wypadków drogowych za pomocą 

specjalistycznego oprogramowania 

komputerowego V-SIM 4 firmy CYBIT Kraków 

. 

. 

602-109-585 2024-12-31 

 Garbowski Michał  technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

Z zakresu techniki samochodowej i ruchu 

drogowego 

 506-934-510 2023-12-31 

mgr inż. Gromadka Dariusz  technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

z zakresu: techniki samochodowej, wyceny 

wartości pojazdów samochodowych i 

motocykli, wyceny kosztów i jakości napraw 

pojazdów samochodowych i motocykli, 

wyceny maszyn i urządzeń 

 668-633-916 2020-12-31 

. Hiszpański Tomasz  technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

z zakresu: mechaniki, maszyn, urządzeń, 

wyceny ruchomości, wyceny maszyn i 

urządzeń o specjalizacji: diagnostyka i 

mechatronika samochodowa rzeczoznawstwo 

samochodowe, wycena pojazdów 

 662-138-260 2021-12-31 
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samochodowych, motocykli, maszyn, 

urządzeń i środków transportu, likwidacji 

szkód, kosztorysowania napraw 

powypadkowych 

mgr inż. Hahn Piotr  technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

Z zakresu techniki samochodowej, 

rekonstrukcji zdarzeń drogowych, wyceny 

wartości rynkowej pojazdów oraz kosztów 

napraw pojazdów 

 502-010-881 2023-12-31 

mgr inż. Iglewski Piotr  technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

Z zakresu: techniki ruchu drogowego i 

rekonstrukcji wypadków drogowych  

 604-715-157 2023-12-31 

mgr inż. Jarosiński Piotr 
 

technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

z zakresu: techniki samochodowej, wyceny 

wartości, kosztów i jakości napraw pojazdów 

samochodowych 

. 500-262-101 2024-12-31 

. Jaszewski Piotr  technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

z zakresu: techniki samochodowej (likwidacji 
szkód komunikacyjnych, technologii napraw, 

wyceny wartości pojazdów oraz kosztów i 
jakości napraw, techniki prowadzenia 

pojazdów), ruchu drogowego, wypadków 
drogowych (ruchu drogowego, rekonstrukcji 

kolizji, wypadków  
i zdarzeń drogowych) 

. 792-177-615 2022-12-31 

 Kaczyński Grzegorz  technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

z zakresu: budowy  i sposobu działania 

urządzeń do pomiaru prędkości pojazdów 

wykorzystujących technologie radarowe, 

laserowe, prędkościomierzy kontrolnych, 

odcinkowych pomiarów prędkości i innych, 

wykorzystujących pomiar prędkości średniej; 

systemów kontroli pojazdów i reagowania 

kierowców np. „na czerwone światło”; a także 

z zakresu wyliczania prędkości średniej i 

chwilowych na podstawie analizy wideo 

 605-933-050 2023-12-31 
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nagrywanego przez prędkościomierze 

kontrolne; sprawdzania legalności używania 

urządzeń do pomiaru prędkości  

mgr inż. Kaszak Andrzej 
 

technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

z zakresu: techniki samochodowej i ruchu 

drogowego 

. brak 2024-12-31 

mgr inż. Krusiewicz Marian  technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

z zakresu: techniki samochodowej, badania i 

rekonstrukcji wypadków drogowych, ruchu 

drogowego, wyceny pojazdów i 

kosztorysowania napraw, analizy 

elektronicznych danych wypadkowych 

 505-182-501 2023-12-31 

mgr inż.  Krzewicki  Piotr  technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

z zakresu: techniki samochodowej, wyceny 

wartości, kosztów i jakości napraw pojazdów  

 605-620-120 2020-12-31 

mgr inż. Kąkol Marcin  technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

z zakresu: rekonstrukcji wypadków, ruchu 

drogowego, techniki samochodowej 

. 

. 

668-453-125 2021-12-31 

mgr Kobryś Radosław  technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

z zakresu: rekonstrukcji wypadków, techniki 

samochodowej  

i ruchu drogowego 

. 507-144-468 2023-12-31 

inż. Komarnicki   Mariusz  technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

z zakresu: techniki motoryzacyjnej i ruchu 

drogowego 

 501-749-015 2021-12-31 
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mgr Konieczny Armand 
 

technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

z zakresu: ruchu drogowego oraz odtwarzania 

przebiegu wypadków drogowych i kolizji 

. brak 2020-12-31 

 
Kosewski Tomasz 

 
technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

z zakresu: techniki samochodowej, wyceny 

wartości, kosztów i jakości napraw pojazdów 

samochodowych oraz likwidacji szkód 

komunikacyjnych 

. 608-502-059 2024-12-31 

mgr Kubik Wojciech  technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

z zakresu: diagnostyki i mechaniki 

samochodowej, rzeczoznawstwa 

samochodowego, wyceny pojazdów 

samochodowych, motocykli, maszyn, 

urządzeń i środków transportu, ruchomości, 

techniki kosztorysowania naprawy pojazdów 

 662-065-528 2023-12-31 

mgr inż. Kula Jerzy 
 

technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

z zakresu: techniki samochodowej, ruchu 

drogowego i rekonstrukcji kolizji  

i wypadków drogowych 

. 602-136-008 2024-12-31 

mgr inż. Kuliński Zbigniew 
 

technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

z zakresu: techniki samochodowej, ruchu 

drogowego, rekonstrukcji przebiegu 

wypadków drogowych, wyceny wartości oraz 

kosztów i jakości napraw pojazdów 

samochodowych, lakiernictwa 

samochodowego 

. brak 2024-12-31 

mgr inż. Latkowski Bogdan  technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

Z zakresu: techniki samochodowej w 

specjalizacji: likwidacja szkód 

komunikacyjnych, technologia napraw, 

wycena wartości pojazdów oraz kosztów i 

jakości napraw, techniki prowadzenia 

pojazdów; wypadków drogowych w 

specjalizacji: ruchu drogowego, rekonstrukcji 

kolizji, wypadków i zdarzeń drogowych 

. 500-811-884 2022-12-31 
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. Lewandowski Paweł 
 

technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

z zakresu: techniki motoryzacyjnej, wyceny 

wartości pojazdów, kosztów i jakości napraw 

pojazdów samochodowych, oraz wyceny 

wartości maszyn, urządzeń i pozostałych 

środków technicznych 

. 888-767-997 2023-12-31 

inż. Litwiński Krzysztof 
 

technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

z zakresu: wyceny pojazdów samochodowych 

i kosztorysów napraw 

. brak 2024-12-31 

 Łączyński Artur  technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

Z zakresu: techniki motoryzacyjnej, ruchu 

drogowego, wyceny pojazdów i maszyn, 

pojazdów zabytkowych 

. 604-237-713 2023-12-31 

mgr inż. Mochtak  Marek  technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

z zakresu: rekonstrukcji zdarzeń drogowych, 

wyceny wartości  pojazdów i techniki 

samochodowej 

. 514-568-832 2021-12-31 

Mgr inż.  Marczak Robert  technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

Z zakresu: techniki samochodowej oraz 

wyceny wartości oraz kosztów i jakości 

napraw pojazdów samochodowych 

 606-701-667 2024-12-31 

dr Nagrodzki Artur   technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

z zakresu: motoryzacja: pojazdy osobowe, 

ciężarowe i specjalistyczne i specjalnego 

przeznaczenia- szacowanie wartości i 

ekspertyzy techniczne, maszyny i urządzenia: 

szacowanie wartości i ekspertyzy techniczne, 

wycena i ekspertyzy techniczne technicznych 

środków trwałych, mienia ruchomego i 

specjalistycznych urządzeń przemysłowych, 

transport, spedycja i logistyka: opinie, 

ekspertyzy i analizy, procesy transportowe, 

 696-049-537     2023-12-31 
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techniczne środki transportu, pojazdy 

transportu ciężkiego i specjalistycznego 

. Oleński Krzysztof 
 

technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

z zakresu: techniki samochodowej – wyceny i 

kosztorysowania pojazdów 

. 501-574-861 2022-12-31 

mgr inż. Pasieczny Wojciech 
 

technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

z zakresu: ruchu drogowego, techniki 

samochodowej i rekonstrukcji wypadków 

drogowych 

 
brak 2024-12-31 

mgr Piersa Gracjan  technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

Z zakresu: techniki motoryzacyjnej, wyceny 

wartości pojazdów i szkód komunikacyjnych 

 501-453-685 2023-12-31 

mgr inż. Piotrowski Krzysztof  technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

z zakresu: rekonstrukcji wypadków 

drogowych, ruchu drogowego i techniki 

samochodowej 

 793-404-414 2023-12-31  

mgr inż. Poradowski Witold 
 

technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

z zakresu rekonstrukcji wypadków  

drogowych, skuteczności  

i jakości napraw samochodów, analizy 

układów bezpieczeństwa  biernego pojazdów 

. 660-910-910 2023-12-31 

Inż.   Redo  Piotr  technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

Z zakresu: techniki samochodowej, ruchu 

drogowego, wyceny pojazdów, maszyn, 

urządzeń i ruchomości, kalkulacji kosztów 

napraw, jakości napraw pojazdów, likwidacji 

 604-454-914 2023-12-31 
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szkód ubezpieczeniowych w pojazdach, 

szacowanie wysokości odszkodowań 

mgr inż. Potocki Henryk  technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

z zakresu: techniki samochodowej w 

specjalizacji: eksploatacji i napraw pojazdów, 

oceny technicznej i wyceny wartości pojazdów, 

napraw powypadkowych, kosztorysowania i 

oceny jakości napraw 

.przerwa w 

wykonywaniu 

funkcji biegłego do 

30 marca 2020 roku 

brak 2021-12-31 

mgr inż. Rechnio Marcin  technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

Z zakresu techniki samochodowej i wyceny 

wartości oraz kosztów i jakości napraw 

pojazdów samochodowych 

. brak 2022-12-31 

inż. Rudnicki Andrzej 
 

technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

z zakresu: wyceny wartości oraz kosztów i 

jakości napraw pojazdów samochodowych, 

wyceny maszyn i urządzeń 

. 533-538-444      2023-12-31 

mgr inż. Rybak Robert 
 

technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

z zakresu: oceny stanu technicznego pojazdów, 

oceny wartości pojazdów, oceny poprawności 

przewozu drogowego towarów 

niebezpiecznych 

. 662-029-071 2023-12-31 

mgr inż. Poletyło Marek  technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

z zakresu: mechatroniki samochodowej 

budowy i eksploatacji maszyn, budowy i 

eksploatacji pojazdów, diagnostyki pojazdów 

samochodowych, maszyn i urządzeń, 

mechaniki pojazdów i urządzeń 

 502-282-331 2021-12-31 
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mgr Stodulski Marek 
 

technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

z zakresu: techniki samochodowej, ruchu 

drogowego i rekonstrukcji wypadków, kolizji i 

zdarzeń drogowych 

. 602-240-004 2024-12-31 

mgr Strzelczyk Daniel  technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

z zakresu: techniki samochodowej, ruchu 

drogowego, motoryzacji, wypadków 

drogowych 

 604-106-156 2022-12-31 

mgr inż. Szymański Jerzy  technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

z zakresu: techniki samochodowej, ruchu 

drogowego i odtwarzania przebiegu 

wypadków i kolizji drogowych, wycen 

wartości pojazdów samochodowych oraz 

jakości i kosztów napraw powypadkowych 

. 606-203-457 2021-12-31 

mgr inż. Walewski Andrzej 
 

technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

z zakresu: pojazdów, maszyn i urządzeń . 609-496-060 2024-12-31 

inż. Walewski Dariusz 
 

technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

z zakresu: techniki samochodowej, wyceny 

wartości pojazdów samochodowych oraz 

jakości i kosztów napraw powypadkowych, 

wyceny wartości maszyn  

i urządzeń 

. 601-319-364 2024-12-31 

mgr inż. Wiktorowski Krzysztof 
 

technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

z zakresu: techniki samochodowej, wyceny 

wartości pojazdów samochodowych oraz 

jakości i kosztów napraw powypadkowych 

. 601-301-771 2024-12-31 
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mgr inż. Wójcik Stanisław  technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

z zakresu: techniki motoryzacyjnej: ocena i 

weryfikacja przedłożonej kalkulacji naprawy 

uszkodzonego pojazdu (systemy eksperckie), 

wycena wartości pojazdu i określenie 

poprawności wykonania (systemy eksperckie), 

weryfikacja i określenie zakresu uszkodzeń 

pojazdu, powstałych w wyniku wypadku, 

ocena jakości i kompletności wykonanej 

naprawy np. powypadkowej, wykonanie w 

systemach eksperckich kalkulacji naprawy, 

określenie niezbędnego okresu czasu celem 

wykonania np. powypadkowej naprawy 

 601-371-795 2023-12-31 

mgr inż. Zagórski Jarosław 
 

technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

z zakresu:  

- techniki samochodowej: wyceny wartości 

pojazdów (w tym motocykli), wyceny kosztów 

napraw pojazdów, oceny jakości napraw,  

- ruchu drogowego, wypadków drogowych: 

rekonstrukcji przebiegu kolizji, wypadków i 

zdarzeń drogowych 

. 510-383-830 2024-12-31 

inż.  Zawadzki Paweł  technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

z zakresu: motoryzacji, techniki samochodowej  brak 2023-12-31 

mgr inż. Zbroja Leszek 
 

technika 

samochodowa, ruch 

drogowy, 

motoryzacja 

z zakresu: techniki samochodowej i ruchu 

drogowego 

. 501-307-759 2024-12-31 
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transport drogowy – czytanie i badanie zapisów tachografów analogowych (wykresówek) i cyfrowych, badanie czasu jazdy i odpoczynku, weryfikacji dokumentów związanych z 

wykonywaniem transportu drogowego oraz przewozów na potrzeby własne 

mgr inż. Błaszczyk Milena  transport drogowy – 

czytanie i badanie 

zapisów tachografów 

analogowych 

(wykresówek) i 

cyfrowych, badanie 

czasu jazdy i 

odpoczynku, 

weryfikacji 

dokumentów 

związanych z 

wykonywaniem 

transportu 

drogowego oraz 

przewozów na 

potrzeby własne 

z zakresu: transportu drogowego – czytanie i 

badanie zapisów tachografów analogowych 

(wykresówek) i cyfrowych, badanie czasu 

jazdy i odpoczynku, weryfikacji dokumentów 

związanych z wykonywaniem transportu 

drogowego oraz przewozów na potrzeby 

własne 

. 606-292-337 2021-12-31 

inż. Kosuń  Stanisław  transport drogowy – 

czytanie i badanie 

zapisów tachografów 

analogowych 

(wykresówek) i 

cyfrowych, badanie 

czasu jazdy i 

odpoczynku, 

weryfikacji 

dokumentów 

związanych z 

wykonywaniem 

transportu 

drogowego oraz 

z zakresu: transportu drogowego rzeczy, 

gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie, 

wyceny maszyn i urządzeń 

 604-935-590 2022-12-31 
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przewozów na 

potrzeby własne 

mgr  Matuszewski Krzysztof 

Paweł 

 transport drogowy – 

czytanie i badanie 

zapisów tachografów 

analogowych 

(wykresówek) i 

cyfrowych, badanie 

czasu jazdy i 

odpoczynku, 

weryfikacji 

dokumentów 

związanych z 

wykonywaniem 

transportu 

drogowego oraz 

przewozów na 

potrzeby własne 

z zakresu: ekonomiki transportu drogowego w 
specjalizacji: 

 - utracone korzyści finansowe, przestoje 
pojazdów, frachty, wysokość wynagrodzenia  
(kalkulacja i określanie kosztów przewozów 

drogowych w relacjach wschód-zachód), 
- kosztorys poniesionej straty finansowej, 

- mocowanie ładunków, 
- ekonomika transportu drogowego, w tym: 

międzynarodowy i krajowy transport drogowy 
(przepisy prawa polskiego, unijnego oraz 

krajów wschodnich), 
- listy przewozowe CMR, zlecenia 

przewozowe, 
- opłaty drogowe, ograniczenia w ruchu oraz 
bezpieczeństwo ruchu drogowego pojazdów 

ciężarowych 

. 602-318-492 2022-12-31 

dr Nagrodzki Artur   transport drogowy – 

czytanie i badanie 

zapisów tachografów 

analogowych 

(wykresówek) i 

cyfrowych, badanie 

czasu jazdy i 

odpoczynku, 

weryfikacji 

dokumentów 

związanych z 

wykonywaniem 

transportu 

drogowego oraz 

z zakresu: motoryzacja: pojazdy osobowe, 

ciężarowe i specjalistyczne i specjalnego 

przeznaczenia- szacowanie wartości i 

ekspertyzy techniczne, maszyny i urządzenia: 

szacowanie wartości i ekspertyzy techniczne, 

wycena i ekspertyzy techniczne technicznych 

środków trwałych, mienia ruchomego i 

specjalistycznych urządzeń przemysłowych, 

transport, spedycja i logistyka: opinie, 

ekspertyzy i analizy, procesy transportowe, 

techniczne środki transportu, pojazdy 

transportu ciężkiego i specjalistycznego 

 696-049-537 2023-12-31 
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przewozów na 

potrzeby własne 

urbanistyka 

mgr inż. Bogacki Daniel  urbanistyka Z zakresu: urbanistyki . 515-317-110 2022-12-31 

mgr inż.  Krusiewicz  Bohdan  urbanistyka z zakresu: architektury, urbanistyki i procesu 

inwestycyjnego 

 503-171-770 2020-12-31 

własność przemysłowa i intelektualna 

mgr Starbała Piotr  własność 

przemysłowa i 

intelektualna 

z zakresu: własności przemysłowej i 

intelektualnej, wynalazków, wzorów 

użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków 

towarowych, oznaczeń geograficznych  

i projektów racjonalizatorskich 

 502-629-876 2019-12-31 

inż. Rodziewicz Marta 
 

 własność 

przemysłowa i 

intelektualna 

z zakresu: znaków towarowych . 501-794-095 2023-12-31 

włókiennictwo i odzieżownictwo 

mgr inż.  Chmielewska  Anna  włókiennictwo i 

odzieżownictwo 

z zakresu: włókiennictwa, odzieżownictwa  i 

pralnictwa 

 609-648-936 2022-12-31 

mgr inż. Chudoń  Stanisław  włókiennictwo i 

odzieżownictwo 

z zakresu: włókiennictwa i odzieżownictwa    604-442-667 2023-12-31 



73 
 

wycena biżuterii, kamieni kolorowych i monet 

mgr inż. Kłoczewiak Tomasz 
 

wycena biżuterii, 

kamieni kolorowych i 

monet 

z zakresu: jubilerstwa, złotnictwa, diamentów, 

szlachetnych kamieni kolorowych, pereł i 

kamieni pochodzenia organicznego, monet 

. 601-207-287 2024-12-31 

wycena nieruchomości 

Mgr inż.  Aleksandrowicz Marta  wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości  697-400-081 2023-12-31 

mgr Bombała  Bohdan  wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości  602-369-596 2020-12-31 

mgr inż. Bonda Joanna  wycena 

nieruchomości 

Z zakresu wyceny nieruchomości  509-591-641 2023-12-31 

mgr Borowska - 

Suchocka 

Grażyna  wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości . 501-245-747 2024-12-31 

mgr Borzewska - 

Racka 

Anna 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości . 692-447-624 2023-12-31 

mgr inż. Bozio Mariusz 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości . 602-669-079 2024-12-31 

mgr inż. Braczkowska  Katarzyna  wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości  500-050-655 2022-12-31 

mgr inż.  Bernard  Dorota 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości . 516-322-241 2022-12-31 

mgr Czapliński Sławomir  wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości  604-507-235 2024-12-31 
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mgr inż. Cuglewska Barbara 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości . 693-771-786 2023-12-31 

mgr Delega Maryla  wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości i 

przedsiębiorstw  

przerwa w 

wykonywaniu 

funkcji biegłego do 

dnia 30 września 

2020 r. 

789-133-800 2021-12-31 

mgr Derleta Artur  wycena 

nieruchomości 

z zakresu: szacowania wartości nieruchomości  502-567-597 2023-12-31 

mgr inż. Derski Jerzy 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości . 601-282-162 2021-12-31 

mgr inż. Drzazgowska Karina 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości . 608-764-787 2023-12-31 

mgr Dudkiewicz Arkadiusz 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu: podatków, wyceny nieruchomości . 662-245-246 2020-12-31 

mgr inż. Dworzyńska - 

Górska 

Agnieszka 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości 
 

brak 2024-12-31 

mgr inż. Dziurkowska Bożena 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości . 601-256-376 2024-12-31 

mgr inż. Ferens Dariusz 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości i czynszów . 503-003-094 2024-12-31 

mgr inż. Flis Leszek 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości i czynszów . 600-291-604 2024-12-31 

mgr Fligier Katarzyna  wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości  660-615-966 2021-12-31 
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mgr inż. Glinicki Eligiusz  wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości  606-209-761 2023-12-31 

dr Głębicki Krzysztof 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości i wielkości 

pochodnych od wartości nieruchomości 

(czynszów, służebności) 

. 602-764-546 2024-12-31 

dr Górska Jolanta 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości . 883-115-230 2023-12-31 

mgr Górski Tomasz 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości . 604-520-450 2024-12-31 

mgr inż.  Grabarczyk  Andrzej  wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości  brak 2021-12-31 

mgr Grabowski  Marek  wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości   603-791-890 2022-12-31 

mgr Grudniewski Rafał 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości 
 

501-795-697 2024-12-31 

mgr Hensoldt Dagmara  wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości  664-602-806 2020-12-31 

Mgr inż.  Jakubczyk Iwona  wycena 

nieruchomości 

 Z zakresu: wyceny 

nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale 

związanych z gruntem 

 504-750-667 2024-12-31 

mgr inż. Janisz Katarzyna 

Magdalena 

 
wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości . 501-376-523 2023-12-31 

dr Jędrzejewska - 

Szmek 

Danuta 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości . 602-196-029 2024-12-31 

mgr inż. Kaflik Daniel 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości . 602-264-044 2024-12-31 
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mgr inż. Kalicki Janusz 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości . 501-308-462 2024-12-31 

mgr inż. Kantorski Donat 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości . 602-646-150 2024-12-31 

mgr Kapelusiak Adam 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości . 784-419-254 2023-12-31 

mgr inż. Kaszyńska Marzena 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu wyceny nieruchomości . 504-008-221 2023-12-31 

mgr inż. Kielak Elżbieta 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości . 512-486-002 2023-12-31 

mgr inż. Konieczko Michał 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu wyceny nieruchomości . 604-457-748 2024-12-31 

mgr inż. Kozak Małgorzata  wycena 

nieruchomości 

z zakresu wyceny nieruchomości  605-767-100 2023-12-31 

mgr inż. Koton Ryszard 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości oraz maszyn 

i urządzeń trwale związanych z gruntem 

. 603-942-453 

(22)499-82-74 

2024-12-31 

mgr. inż. Kornaszewski Radosław  wycena 

nieruchomości  

z zakresu wyceny nieruchomości  501-251-681 2023-12-31 

inż. Kowalski Tomasz  wycena 

nieruchomości 

z zakresu wyceny nieruchomości  508-268-629 2021-12-31 

mgr inż. Kozanecka Krystyna 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości oraz 

geodezji i kartografii 

. 607-559-903 2024-12-31 

mgr inż.  Krajnik Arkadiusz  wycena 

nieruchomości 

z zakresu wyceny nieruchomości . 692-482-157 2020-12-31 
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mgr Kubalska-Białek Dominika  wycena 

nieruchomości 

z zakresu wyceny nieruchomości  502-599-475 2024-12-31 

mgr Król Agnieszka  wycena 

nieruchomości 

z zakresu wyceny nieruchomości . 602-510-230 2022-12-31 

mgr inż. Kwiatek Katarzyna 

Teresa 

 
wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości . brak 2023-12-31 

mgr Majewski  Maciej   wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości . 691-350-563 2021-12-31 

mgr inż. Michalak - 

Paduch 

Agnieszka 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości oraz 

przedsiębiorstw 

. 501-286-356 2024-12-31 

Mgr inż.  Marciniak Janusz  wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości  784-219-802 2023-12-31 

mgr inż. Mikulska Sylwia 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości . 602-388-348 2024-12-31 

mgr Milewski Janusz 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości  . 601-345-955 2024-12-31 

mgr inż. Niczyporuk Krzysztof  wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny ruchomości w specjalizacji: 

szacowania wartości mienia ruchomego, 

wyceny wartości maszyn i urządzeń w 

specjalizacji: wyceny maszyn, urządzeń oraz 

pojazdów 

 Brak 2020-12-31 

mgr  Nowacka  Krystyna  wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości . 

. 

501-028-244 2020-12-31 

inż. Osiński Zbigniew 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu: budownictwa, wyceny 

nieruchomości 

. 502-243-573 2020-12-31 
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mgr inż. Olczak  Artur  wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości  604-645-028 2021-12-31 

mgr Pawelec Tomasz 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości . 668-282-287 2020-12-31 

dr Pawlak Zbigniew  wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości, wyceny i 

ekonomiki przedsiębiorstw 

 602-247-099 2020-12-31 

mgr inż. Piec Marek 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości w 

specjalizacji lokale, szkody, odszkodowania, 

czynsze 

. 888-228-130 2023-12-31 

mgr inż. Piotrowska Lidia  wycena 

nieruchomości 

Z zakresu: wycena nieruchomości, planowanie 

i zagospodarowanie przestrzenne 

 brak 2023-12-31 

mgr Prusaczyk Monika 
 

wycena  

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości . 501-099-983 2020-12-31 

mgr inż. Radwiński Marcin   wycena  

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości i leśnictwa  604-905-122 2022-12-31 

mgr inż. Przychodzeń Anotni 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości . 604-323-393 2024-12-31 

mgr inż. Rejment - 

Zajączkowska 

Wiesława 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości . 602-798-042 2023-12-31 

mgr inż. Roguski Kazimierz 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości . 600-438-844 2021-12-31 

. Rysak-

Ostrowska 

Ewa 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości . 601-740-515 2020-12-31 
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mgr Rzemieniuk Adam  wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości  603-536-307 2022-12-31 

dr. Sajnóg Natalia  wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości  662-192-108 2023-12-31 

mgr Salach Artur 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości . 608-551-010 2021-12-31 

mgr Salak Jacek 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości . 601-803-086 2023-12-31 

mgr inż. Sikora Milena  wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości  507-145-641 2022-12-31 

mgr inż. Słodki Andrzej  wycena 

nieruchomości 

Z zakresu: budownictwa i wyceny 

nieruchomości 

 601-371-221 2022-12-31 

dr Sobolewska Małgorzata  wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości  601-454-013 2022-12-31 

mgr inż. Słupik Cezary  wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości  502-116-170 2022-12-31 

mgr Ossibach-Sikora Anna  
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości . 793-926-009 2023-12-31 

mgr inż. Skąpska Małgorzata 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości . 502-230-506 2024-12-31 

mgr inż. Sobański Włodzimierz 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości . 602-329-435 2024-12-31 

mgr Sobotka Jolanta 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości . 605-610-108, 

(22)270-70-92 

2020-12-31 
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mgr Stachewicz Julita  wycena 

nieruchomości 

z zakresu wycena nieruchomości  603-784-000 2023-12-31 

mgr inż. Stencka Dorota 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości . 501-472-601 2024-12-31 

mgr inż. Stępień Stefan 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości oraz 

pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 

. brak 2024-12-31 

mgr inż. Suchocki Krzysztof 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości . 501-121-860 2024-12-31 

mgr Szewczyk  Robert  wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości  505-268-348 2021-12-31 

mgr inż. Szymanowicz Włodzimierz 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu wyceny nieruchomości . 604-953-034 2023-12-31 

mgr Wierzycka Łucja 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości . 602-494-608 2023-12-31 

mgr Witan Michał  wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości  609-051-067 2025-12-31 

mgr inż. Wnuk Jolanta Lidia  wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości . 501-876-727 2022-12-31 

inż. Wyszogrodzki Ryszard 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości,  

przedsiębiorstw, ruchomości 

. brak 2024-12-31 

inż. Zdunek Jan 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości i 

budownictwa ogólnego 

. 601-259-601 2025-12-31 

mgr Zybert Dariusz 

Stanisław 

 
wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości . 668-620-922 2024-12-31 
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mgr Zybert-

Włodarczyk 

Beata 
 

wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości . 502-333-703 2024-12-31 

mgr Zydlewicz Bartłomiej  wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości  783-287-250 2021-12-31 

mgr Żebrowska Katarzyna  wycena 

nieruchomości 

z zakresu: wyceny nieruchomości  696-159-843 2020-12-31 

wycena ruchomości 

mgr Dzięgielewski Zbigniew 
 

wycena ruchomości z zakresu: techniki samochodowej, maszyn 

budowlanych, pojazdów szynowych, wyceny 

wartości oraz kosztów i jakości napraw 

pojazdów samochodowych, maszyn 

budowlanych, pojazdów szynowych 

. 602-376-948 2020-12-31 

mgr inż. Górecki Edward 
 

wycena ruchomości z zakresu: wyceny ruchomości . 607-735-170 2024-12-31 

mgr inż. Gromadka Dariusz  wycena ruchomości z zakresu: techniki samochodowej, wyceny 

wartości pojazdów samochodowych i 

motocykli, wyceny kosztów i jakości napraw 

pojazdów samochodowych i motocykli, 

wyceny maszyn i urządzeń 

 668-633-916 2020-12-31 

. Hiszpański Tomasz  wycena ruchomości z zakresu: mechaniki, maszyn, urządzeń, 

wyceny ruchomości, wyceny maszyn i 

urządzeń o specjalizacji: diagnostyka i 

mechatronika samochodowa rzeczoznawstwo 

 662-138-260 2021-12-31 



82 
 

samochodowe, wycena pojazdów 

samochodowych, motocykli, maszyn, 

urządzeń i środków transportu, likwidacji 

szkód, kosztorysowania napraw 

powypadkowych 

mgr Jakubaszek Andrzej  wycena ruchomości z zakresu: wyceny ruchomości w tym maszyn i 

urządzeń, narzędzi, środków transportu, 

komputerów i sprzętu komputerowego, mebli i 

wyposażenia 

. 601-234-914 2021-12-31 

mgr inż. Jankowski Krzysztof 
 

wycena ruchomości z zakresu:  wyceny ruchomości, w tym wyceny  
środków technicznych (maszyny, urządzenia, 

środki transportu), 
opinii technicznych – mechanika, technologia 

maszyn, eksploatacja, remonty maszyn, 
urządzeń i pojazdów, opis i oszacowanie 

wartości przedsiębiorstw, środków trwałych 
(oprócz nieruchomości) na potrzeby m.in. 

postępowań upadłościowych, restrukturyzacji, 
prywatyzacji przedsiębiorstw 

. 502-216-155 2020-12-31 

inż. Kanabus Andrzej 
 

wycena ruchomości z zakresu: napraw i eksploatacji pojazdów 

samochodowych, kalkulacji kosztów napraw 

oraz wyceny wartości pojazdów 

. brak 2020-12-31 

mgr inż.  Krzewicki  Piotr  wycena ruchomości z zakresu: techniki samochodowej, wyceny 

wartości, kosztów i jakości napraw pojazdów  

 605-620-120 2020-12-31 

. Lewandowski Paweł 
 

wycena ruchomości z zakresu: techniki motoryzacyjnej, wyceny 

wartości pojazdów, kosztów i jakości napraw 

pojazdów samochodowych, oraz wyceny 

wartości maszyn, urządzeń i pozostałych 

środków technicznych 

 
888-767-997 2023-12-31 

dr Nagrodzki Artur   wycena ruchomości z zakresu: motoryzacja: pojazdy osobowe, 

ciężarowe i specjalistyczne i specjalnego 

przeznaczenia- szacowanie wartości i 

ekspertyzy techniczne, maszyny i urządzenia: 

 696-049-537 2023-12-31 
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szacowanie wartości i ekspertyzy techniczne, 

wycena i ekspertyzy techniczne technicznych 

środków trwałych, mienia ruchomego i 

specjalistycznych urządzeń przemysłowych, 

transport, spedycja i logistyka: opinie, 

ekspertyzy i analizy, procesy transportowe, 

techniczne środki transportu, pojazdy 

transportu ciężkiego i specjalistycznego 

mgr inż. Niczyporuk Krzysztof  wycena ruchomości z zakresu: wyceny ruchomości w specjalizacji: 

szacowania wartości mienia ruchomego, 

wyceny wartości maszyn i urządzeń w 

specjalizacji: wyceny maszyn, urządzeń oraz 

pojazdów 

 Brak 2020-12-31 

 Siciarek Robert  wycena ruchomości Z zakresu: rzeczoznawstwo samochodowe i 

maszynowe, kalkulacje i weryfikacje kosztów 

napraw, wyceny pojazdów samochodowych, 

motocykli, maszyn ciężkich, urządzeń 

mechanicznych, środków transportu, sprzętu 

budowlanego, rolniczego, rtv oraz innych 

ruchomości 

 501-734-424 2022-12-31 

mgr Swaczyna Tomasz  wycena ruchomości Z zakresu: wycena wartości przedsiębiorstw, 

ich zorganizowanej części udziałów, akcji, 

aportów, ruchomości, wartości 

niematerialnych i prawnych, ustalenie wartości 

szkody utraconej korzyści, w tym na potrzeby 

postępowań upadłościowych oraz 

naprawczych, wycena wartości aportów i 

udziałów, wycena papierów wartościowych, 

ocena zdolności upadłościowej i likwidacyjnej 

przedsiębiorstw, ocena projektów 

inwestycyjnych, analiza przedsięwzięć 

inwestycyjnych w odnawialne źródła energii, 

analiza ekonomiczno-finansowa, analiza 

ekonomiczno-finansowa jednostek i zakładów 

 691-143-891 2023-12-31 
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budżetowych jednostek samorządu 

terytorialnego, analiza utraconych korzyści, 

analiza i ocena stanu przedsiębiorstw – w tym 

finansów do celów postępowań – 

upadłościowych, naprawczych, przekształceń 

własnościowych (w tym podziałów i połączeń 

spółek), ustalenie terminu zaistnienia 

przesłanek do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie 

upadłości, analiza rynku walutowego, wycena 

pozycji w kontaktach i opcjach walutowych 

inż. Wyszogrodzki Ryszard 
 

wycena ruchomości z zakresu: wyceny nieruchomości,  

przedsiębiorstw, ruchomości 

. brak 2024-12-31 

wycena wartości maszyn i urządzeń 

mgr inż. Gromadka Dariusz 
 

wycena wartości 

maszyn i urządzeń 

z zakresu: techniki samochodowej, wyceny 

wartości pojazdów samochodowych i 

motocykli, wyceny kosztów i jakości napraw 

pojazdów samochodowych i motocykli, 

wyceny maszyn i urządzeń 

. 668-633-916 2020-12-31 

inż. Kanabus Andrzej 
 

wycena wartości 

maszyn i urządzeń 

z zakresu: napraw i eksploatacji pojazdów 

samochodowych, kalkulacji kosztów napraw 

oraz wyceny wartości pojazdów 

. brak 2020-12-31 

mgr inż. Koton 

 

Ryszard  wycena wartości 

maszyn i urządzeń 

z zakresu: wyceny nieruchomości oraz maszyn 

i urządzeń trwale związanych  z gruntem 

. 603-942-453     

(22)499-82-74 

2024-12-31 

 Łączyński 

  

Artur  wycena wartości 

maszyn i urządzeń 

Z zakresu: techniki motoryzacyjnej, ruchu 

drogowego, wyceny pojazdów i maszyn, 

pojazdów zabytkowych 

. 604-237-713 2023-12-31 
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dr Nagrodzki Artur   wycena wartości 

maszyn i urządzeń 

z zakresu: motoryzacja: pojazdy osobowe, 

ciężarowe i specjalistyczne i specjalnego 

przeznaczenia- szacowanie wartości i 

ekspertyzy techniczne, maszyny i urządzenia: 

szacowanie wartości i ekspertyzy techniczne, 

wycena i ekspertyzy techniczne technicznych 

środków trwałych, mienia ruchomego i 

specjalistycznych urządzeń przemysłowych, 

transport, spedycja i logistyka: opinie, 

ekspertyzy i analizy, procesy transportowe, 

techniczne środki transportu, pojazdy 

transportu ciężkiego i specjalistycznego 

 696-049-537 2023-12-31 

. Oleński Krzysztof  wycena wartości 

maszyn i urządzeń 

z zakresu: techniki samochodowej – wyceny i 

kosztorysowania pojazdów 

 501-574-861 2022-12-31 

mgr inż. Walewski Andrzej 
 

wycena wartości 

maszyn i urządzeń 

z zakresu: pojazdów maszyn i urządzeń . 609-496-060 2024-12-31 

inż. Walewski Dariusz 
 

wycena wartości 

maszyn i urządzeń 

z zakresu: techniki samochodowej, wyceny 

wartości pojazdów samochodowych oraz 

jakości i kosztów napraw powypadkowych, 

wyceny wartości maszyn i urządzeń 

. 601-319-364 2024-12-31 

inż. Wysocki Piotr 
 

wycena wartości 

maszyn i urządzeń 

z zakresu: kalkulacji kosztów napraw oraz 

wyceny wartości pojazdów 

. 510-286-195 2020-12-31 

Inż.  Wyrwas Jakub  wycena wartości 

maszyn i urządzeń 

Z zakresu: wycena wartości maszyn i urządzeń 

w specjalizacji: wyceny wartości pojazdów 

samochodowych, wyceny wartości maszyn i 

urządzeń 

 518-333-155 2024-12-31 
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wycena wartości niematerialnych i prawnych 

mgr Swaczyna Tomasz  wycena wartości 

niematerialnych i 

prawnych 

Z zakresu: wycena wartości przedsiębiorstw, 

ich zorganizowanej części udziałów, akcji, 

aportów, ruchomości, wartości 

niematerialnych i prawnych, ustalenie wartości 

szkody utraconej korzyści, w tym na potrzeby 

postępowań upadłościowych oraz 

naprawczych, wycena wartości aportów i 

udziałów, wycena papierów wartościowych, 

ocena zdolności upadłościowej i likwidacyjnej 

przedsiębiorstw, ocena projektów 

inwestycyjnych, analiza przedsięwzięć 

inwestycyjnych w odnawialne źródła energii, 

analiza ekonomiczno-finansowa, analiza 

ekonomiczno-finansowa jednostek i zakładów 

budżetowych jednostek samorządu 

terytorialnego, analiza utraconych korzyści, 

analiza i ocena stanu przedsiębiorstw – w tym 

finansów do celów postępowań – 

upadłościowych, naprawczych, przekształceń 

własnościowych (w tym podziałów i połączeń 

spółek), ustalenie terminu zaistnienia 

przesłanek do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie 

upadłości, analiza rynku walutowego, wycena 

pozycji w kontaktach i opcjach walutowych 

 691-143-891 2023-12-31 
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wypadki drogowe 

mgr inż. Cisowski Sebastian 
 

wypadki drogowe z zakresu: oceny stanu technicznego pojazdów, 

wartości pojazdów, rekonstrukcji wypadków i 

zdarzeń drogowych oraz oceny poprawności 

przewozu drogowego towarów 

niebezpiecznych 

. 

. 

510-296-044 2020-12-31 

mgr inż. Deptuś Wiesław 
 

wypadki drogowe techniki samochodowej, ruchu drogowego, 

motoryzacji, diagnostyki stanu technicznego 

pojazdów, wyceny wartości pojazdów, badań 

kontrolnych pojazdów, wypadków 

drogowych, odtwarzania przebiegu 

wypadków i kolizji drogowych, rekonstrukcji 

wypadków drogowych za pomocą 

specjalistycznego oprogramowania 

komputerowego V-SIM 4 firmy CYBIT Kraków 

. 602-109-585 2024-12-31 

mgr inż. Diupero Tadeusz 
 

wypadki drogowe z zakresu: rekonstrukcji wypadków 

drogowych, techniki samochodowej  i ruchu 

drogowego 

. 603-783-738 2024-12-31 

mgr inż. Iglewski Piotr  wypadki drogowe Z zakresu: techniki ruchu drogowego i 

rekonstrukcji wypadków drogowych  

 604-715-157 2023-12-31 

mgr inż. Jarosiński Piotr 
 

wypadki drogowe z zakresu: techniki samochodowej, wyceny 

wartości, kosztów i jakości napraw pojazdów 

samochodowych 

. 500-262-101 2024-12-31 

. Jaszewski Piotr  wypadki drogowe z zakresu: techniki samochodowej (likwidacji 
szkód komunikacyjnych, technologii napraw, 

wyceny wartości pojazdów oraz kosztów i 
jakości napraw, techniki prowadzenia 

pojazdów), ruchu drogowego, wypadków 

. 792-177-615 2022-12-31 
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drogowych (ruchu drogowego, rekonstrukcji 
kolizji, wypadków  

i zdarzeń drogowych) 

mgr inż. Hahn Piotr  wypadki drogowe Z zakresu techniki samochodowej, 

rekonstrukcji zdarzeń drogowych, wyceny 

wartości rynkowej pojazdów oraz kosztów 

napraw pojazdów 

 502-010-881 2023-12-31 

mgr inż. Kaszak Andrzej 
 

wypadki drogowe z zakresu: techniki samochodowej i ruchu 

drogowego 

. brak 2024-12-31 

mgr inż. Kąkol Marcin  wypadki drogowe z zakresu: rekonstrukcji wypadków, ruchu 

drogowego, techniki samochodowej 

. 668-453-125 2021-12-31 

mgr Kobryś Radosław  wypadki drogowe z zakresu: techniki samochodowej  

i ruchu drogowego 

. 507-144-468 2023-12-31 

mgr Konieczny Armand 
 

wypadki drogowe z zakresu: ruchu drogowego oraz odtwarzania 

przebiegu wypadków drogowych i kolizji 

. brak 2020-12-31 

mgr inż. Krusiewicz Marian  wypadki drogowe z zakresu: techniki samochodowej, badania i 

rekonstrukcji wypadków drogowych, ruchu 

drogowego, wyceny pojazdów i 

kosztorysowania napraw, analizy 

elektronicznych danych wypadkowych 

. 505-182-501 2023-12-31 
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mgr inż. Kula Jerzy 
 

wypadki drogowe z zakresu: techniki samochodowej, ruchu 

drogowego i rekonstrukcji kolizji i wypadków 

drogowych 

. 602-136-008 2024-12-31 

mgr inż. Kuliński Zbigniew 
 

wypadki drogowe z zakresu: techniki samochodowej, ruchu 

drogowego, rekonstrukcji przebiegu 

wypadków drogowych, wyceny wartości oraz 

kosztów i jakości napraw pojazdów 

samochodowych, lakiernictwa 

samochodowego 

. 603-511-053 2024-12-31 

mgr inż. Latkowski Bogdan  wypadki drogowe Z zakresu: techniki samochodowej w 

specjalizacji: likwidacja szkód 

komunikacyjnych, technologia napraw, 

wycena wartości pojazdów oraz kosztów i 

jakości napraw, techniki prowadzenia 

pojazdów; wypadków drogowych w 

specjalizacji: ruchu drogowego, rekonstrukcji 

kolizji, wypadków i zdarzeń drogowych 

 500-811-884 2022-12-31 

mgr inż. Mochtak  Marek 
 

wypadki drogowe z zakresu: rekonstrukcji zdarzeń drogowych, 

wyceny wartości  pojazdów i techniki 

samochodowej 

. 514-568-832 2021-12-31 

mgr inż. Pasieczny Wojciech 
 

wypadki drogowe z zakresu: ruchu drogowego, techniki 

samochodowej i rekonstrukcji wypadków 

drogowych 

 
brak 2024-12-31 

mgr inż. Piotrowski Krzysztof  wypadki drogowe z zakresu: rekonstrukcji wypadków 

drogowych, ruchu drogowego i techniki 

samochodowej 

 793-404-414 2023-12-31 
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mgr inż. Potocki Henryk  wypadki drogowe z zakresu: techniki samochodowej w 

specjalizacji: eksploatacji i napraw pojazdów, 

oceny technicznej i wyceny wartości pojazdów, 

napraw powypadkowych, kosztorysowania i 

oceny jakości napraw 

Przerwa w 

wykonywaniu 

funkcji do 30 marca 

2020 r.. 

brak 2021-12-31 

mgr inż.  Sadowski Paweł  wypadki drogowe z zakresu: badań wypadków drogowych  608-599-997 2020-12-31 

mgr Stodulski Marek 
 

wypadki drogowe z zakresu: techniki samochodowej, ruchu 

drogowego i rekonstrukcji wypadków, kolizji i 

zdarzeń drogowych 

. 602-240-004 2024-12-31 

mgr Strzelczyk Daniel  wypadki drogowe z zakresu: techniki samochodowej, ruchu 

drogowego, motoryzacji, wypadków 

drogowych 

 604-106-156 2022-12-31 

mgr inż. Szymański Jerzy 
 

wypadki drogowe z zakresu: techniki samochodowej, ruchu 

drogowego i odtwarzania przebiegu 

wypadków i kolizji drogowych, wycen 

wartości pojazdów samochodowych oraz 

jakości i kosztów napraw powypadkowych 

 
606-203-457 2021-12-31 

mgr inż. Zagórski Jarosław 
 

wypadki drogowe z zakresu:  techniki samochodowej: wyceny 

wartości pojazdów (w tym motocykli), wyceny 

kosztów napraw pojazdów, oceny jakości 

napraw, - ruchu drogowego, wypadków 

drogowych: rekonstrukcji przebiegu kolizji, 

wypadków i zdarzeń drogowych 

 
510-383-830 2024-12-31 
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zarządzanie nieruchomościami 

mgr Bączkowski Maciej  zarządzanie 

nieruchomościami 

z zakresu: zarządzania nieruchomościami  793-905-993 2024-12-31 

mgr Gut Marek Cezary 
 

zarządzanie 

nieruchomościami 

z zakresu: zarządzania nieruchomościami 
 

507-166-411 2022-12-31 

mgr Janas Jacek  zarządzanie 

nieruchomościami 

z zakresu: zarządzania nieruchomościami  602-239-472 2022-12-31 

. Martynowicz Jacek 
 

zarządzanie 

nieruchomościami 

z zakresu: zarządzania nieruchomościami, 

rozliczeń finansowo-księgowych we 

wspólnotach mieszkaniowych, czynszów oraz 

innych opłat stosowanych w gospodarce 

nieruchomościami 

. 665-231-720 2024-12-31 

mgr inż. Mazur Michał 
 

zarządzanie 

nieruchomościami 

z zakresu: budownictwa drogowego, 

mostowego i kubaturowego, bankowości i 

zarządzania nieruchomościami 

 
502-365-178 2024-12-31 

mgr Pluta Mariusz  zarządzanie 

nieruchomościami 

z zakresu: zarządzania nieruchomościami 

wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni – 

Zarządca Przymusowy 

 663-060-160 2023-12-31 

mgr Zwoliński Wiesław 
 

zarządzanie 

nieruchomościami 

z zakresu: zarządzania nieruchomościami 

wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych 

. 507-076-811 2024-12-31 
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zarządzanie oraz organizacja opieki zdrowotnej 

dr Woch Marek  zarządzanie oraz 

organizacja opieki 

zdrowotnej 

z zakresu: zarządzanie oraz organizacja opieki 

zdrowotnej 

 693-532-176 2020-12-31 

Zarządzanie projektami informatycznymi 

mgr inż. Chochoł  Tomasz  Zarządzanie 

projektami 

informatycznymi 

Z zakresu: zarządzania projektami 

informatycznymi 

 579-835-916 2023-12-31 

zamówienia publiczne 

mgr Owczarek Anna  zamówienia 

publiczne 

z zakresu: zamówień publicznych  506-037-819 2021-12-31 

mgr inż. Więcław-Bator Lidia  zamówienia 

publiczne 

Z zakresu: budownictwa ogólnego i 

komunikacyjnego w specjalizacji: 

przygotowania i realizacji zadań 

inwestycyjnych, remontów i kontraktów 

budowlanych oraz z zakresu zamówień 

publicznych w specjalizacji: zamówień 

publicznych na roboty budowlane oraz usługi 

związane z realizacją przedsięwzięć 

budowlanych 

 781-115-028 2023-12-31 

 


