
LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH USTANOWIONYCH PRZEZ PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

L.p. Nazwisko i imię Dziedzina Zakres/Specialność Telefon E-mail Koniec kadencji
Niedostępności 

biegłego

1.
Maziej Grzegorz 

Zbigniew
Analiza kryminalna

analiza bilingów telefonicznych; analiza przepływu pieniędzy na kontach bankowych; 

analiza przepływu towarów, np. narkotyków; analiza powiązań osobowo – 

przedmiotowych; analiza spraw; analiza działalności przestępczej; analiza 

porównawcza spraw; zobrazowanie mechanizmów przestępczych

601733477 dyrdyk@poczta.onet.pl 31.12.2022

2.
Marciniec Krzysztof 

Rafał
Audyt

audyt wewnętrzny, analiza ryzyka działania podmiotów
609711799 kmarciniec@wp.pl 31.12.2022

3. Gębicz Artur Rafał Bankowość

przestępczość bankowa, obsługa transakcji kartowych i płatniczych, analiza przepływu 

środków pomiędzy kontami bankowymi, przeciwdziałanie praniu pieniędzy i 

finansowania terroryzmu, obsługa produktów skarbu oraz strukturyzowanych, analiza 

spełnienia wymagań nadzorczych, audyt i kontrola wewnętrzna

31.12.2019

4. Babiarz Grzegorz
Bezpieczeństwo i Higiena 

Pracy
wszystkie wypadki przy pracy 31.12.2021

5. Burka Ryszard
Bezpieczeństwo i Higiena 

Pracy
601551584 rysbur@poczta.onet.pl 31.12.2022

6.
Danielak Dorota 

Krystyna

Bezpieczeństwo i Higiena 

Pracy

wykonywania robót budowlanych; użytkowanie maszyn i urządzeń; bezpieczeństwo i 

higiena pracy w leśnictwie; eksploatacji urządzeń transportu bliskiego; pracy w 

warunkach szkodliwych; ergonomii

607281831 dorotadanielak@wp.pl 31.12.2022

7. Graczyk Paweł
Bezpieczeństwo i Higiena 

Pracy

wymagania bezpieczeństwa pracy przy obsłudze maszyn i urządzeń, w tym spełnienie 

wymagań zasadniczych (tj. wymagań dotyczących oceny zgodności) przez maszyny 

wprowadzone do obrotu lub oddane do uzytku); organizacja stanowisk i miejsc pracy; 

wypadki przy pracy w zakładach przemysłowych

725003747 pawel_graczyk@tlen.pl 31.12.2021

8. Jóźwiak Artur Jacek
Bezpieczeństwo i Higiena 

Pracy

ocena wypadków przy pracy; ocena organizacji miejsc i stanowisk pracy; ocena 

przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy przy obsłudze maszyn i 

urządzeń; ocena wymogów dotyczących przeprowadzania szkoleń z zakresu bhp; ocena 

ryzyka zawodowego wg przyjętych metod i zasad określających stopień zagrożenia dla 

stanowisk i miejsc pracy

698853815 cyrus2000@o2.pl 31.12.2022

9. Kosicki Marcin
Bezpieczeństwo i Higiena 

Pracy

wypadki przy pracy w zakładach przemysłowych, ocena ryzyka zawodowego i 

środowiska pracy
501923892 biuro@bieglykosicki.pl   31.12.2022

10. Krzych Katarzyna Maria
Bezpieczeństwo i Higiena 

Pracy
rozliczanie czasu pracy kierowców 692004627 katarzynakon@op.pl 31.12.2022

11. Maciejewski Jan Piotr
Bezpieczeństwo i Higiena 

Pracy
31.12.2019

12. Pawlak Janusz
Bezpieczeństwo i Higiena 

Pracy
ochrona i bezpieczeństwo pracy w rolnictwie 31.12.2020

13.
Stawiarski Przemysław 

Radosław

Bezpieczeństwo i Higiena 

Pracy
wykonywania robót budowlanych 603324300 biuro@opiniesadowe.pl 31.12.2022

14. Walania Józef
Bezpieczeństwo i Higiena 

Pracy

68 3212555; 

kom. 694436214
jozefwalania@neostrada.pl 31.12.2022

15. Kosicki Marcin
Bezpieczeństwo 

przemysłowe

urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do eksploatacji w przestrzeniach 

zagrożonych wybuchem na podstawie wymagań Dyrektywy WE ATEX i innych 

rozporządzeń, odszkodowania i wynagrodzenia przy ustalaniu służebności przesyłu

501923892 biuro@bieglykosicki.pl   31.12.2022
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16. Białobrzycki Piotr
Bezpieczeństwo ruchu 

drogowego

pomiaru i rejestracji wykroczeń drogowych: prędkości pojazdów w ruchu drogowym za 

pomocą przyrządów: laserowych (laserowe mierniki prędkości i fotolasery), 

radarowych (radarowe mierniki prędkości, mobilne i stacjonarne fotoradary), 

prędkościomierzy kontrolnych (mobilne wideo rejestratory, stacjonarne pomiary 

prędkości na stałym odcinku drogi); przejechania skrzyżowania na czerwonym świetle 

(stacjonarne systemy foto/video sprzężone z czujnikami w jezdni oraz stacjonarne i 

mobilne systemy monitoringu foto/video)

664966996 bialobrzycki.piotr@gmail.com 31.12.2022

17. Grycuk Mirosław Bibliotekoznawstwo
konserwacja książek, techniki graficzne datowania starodruków i map oraz 

stwierdzanie ich autentyczności
788350380 vngler@gmail.com 31.12.2022

18.
Mikoś Agnieszka 

Monika
Bibliotekoznawstwo 606603935 gracias1@wp.pl 31.12.2022

19. Królik Andrzej Broń i balistyka badania broni i balistyki 31.12.2021

20.
Błaszczyk Edward 

Tadeusz
Budownictwo budownictwo ogólne

68 3209785 

kom. 601567091
31.12.2022

21. Błoch Przemysław Jakub Budownictwo

analizy, sporządzania i weryfikowania kosztorysów wraz z przedmiarem robót; oceny 

jakości robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych; oceny jakości robót 

termomodernizacyjnych, opinii technicznych konstrukcji budowlanych z powszechnie 

stosowanych elementów; odbiorów technicznych budynków i budowli; 

rzeczoznawstwa konstrukcyjno-budowlanego, kierowania budową i innymi robotami 

budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji i architektury obiektu; wytwarzania 

elementów budowlanych; opinii i kontroli technicznej wytwarzania elementów 

stosowanych powszechnie w budownictwie; nadzoru inwestorskiego; kontroli 

technicznej utrzymania obiektów budowlanych (z wyłączeniem dróg, mostów, lotnisk i 

budowli hydrotechnicznych); metodyka wzmocnień budynków; wycena nieruchomości 

metodą odtworzeniową; wykonywanie badań w zakresie : termowizji budynków i 

elementów budowlanych, wilgotności materiałów budowlanych, badanie betonu 

metodą młotka Schmida, badanie klasy drewna metodą Młotek Schmidta do drewna, 

badanie nośności i wytrzymałości podłoża metodą pull-off, sondowanie podłoży 

gruntowych

604865752 przemek.zg1@wp.pl 31.12.2022

od 10-02-2018 

- do 28-02-

2018

22. Charkiewicz Henryk Budownictwo
projektowanie, kosztorysowanie, wycena robót budowlanych, ocena prawidłowości 

robót budowlanych 
605152433 henryk.charkiewicz@gmail.com 31.12.2022

23. Gosławski Zenon Budownictwo

budownictwo miejskie i  przemysłowe; projektowanie i sprawdzanie projektów 

budowlanych; sprawdzanie nadzoru autorskiego; wykonywanie nadzoru 

inwestorskiego; sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych; 

budowle podziemne; geotechnika; budynki wysokościowe; maszty i kominy 

przemysłowe; śródlądowe budowle hydrotechniczne; morskie budowle 

hydrotechniczne; obiekty budowlane na terenach górniczych; obiekty budowlane 

melioracji wodnej; kierowanie robotami budowlanymi w specjalności drogowej: 

projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi w zakresie wszystkich dróg 

kołowych oraz dróg przeznaczonych do ruchu i postoju statków powietrznych z 

typowymi mostami do 10m długości i przepustami; kosztorysowanie; ocena stanu 

technicznego, ocena jakości robót budowlanych wszelkich budynków i budowli oraz 

wszystkich dróg kołowych i przeznaczonych do ruchu i postoju statków powietrznych

608588278 gosbudzg@gmail.com 31.12.2022

24. Klecha Grzegorz Budownictwo budownictwo ogólne 693294001 grzegorz.klecha@wp.pl 31.12.2022
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25.
Klecha Tadeusz 

Grzegorz
Budownictwo budownictwo ogólne 68 3253809 31.12.2022

26. Lidner Michał Budownictwo oddziaływania wybuchu na obiekty budowlane 606665199 michal.lidner@gmail.com 31.12.2022

27. Masternak Henryk Budownictwo
określanie poprawności posadawiania obiektów budowlanych w zależności od 

warunków geologicznych, planowania przestrzennego
31.12.2022

28. Milej Bogumiła Budownictwo budownictwo lądowe 601169857 bogumila_milej@wp.pl 31.12.2022

29.
Misztal Grzegorz 

Stanisław
Budownictwo

kosztorysowanie i rozliczanie robót budowlanych, konstrukcje budowlane i 

inżynierskie, awarie konstrukcji budowlanych, remontu budynków i budowli, ocena 

stanu technicznego obiektów budowlanych

602667755 gmsenior@wp.pl 31.12.2022

30.
Pawłowski Juliusz 

Wojciech
Budownictwo

budownictwo miejskie, przemysłowe rolnicze, technologia i organizacja budownictwa, 

kosztorysowanie
31.12.2022

31. Raszczuk Jan Budownictwo budownictwo lądowe 601586513 biuro@usbud.com 31.12.2022

32.
Raszczuk Krzysztof 

Andrzej
Budownictwo

weryfikacja dokumentacji projektowej w branży architektonicznej i konstrukcyjnej, 

remonty i wzmacnianie obiektów zabytkowych, ocena stanu technicznego budynków
31.12.2018

33. Rupieta Piotr Budownictwo budownictwo lądowe, kosztorysowanie robót budowlanych 508187641 31.12.2022

34.
Salachna Artur 

Sebastian
Budownictwo

budowa dróg i mostów w zakresie wykonawczym, konstrukcje budowlane w zakresie 

wykonawczym, zarządzanie procesem budowlanym
31.12.2019

35.
Stawiarski Przemysław 

Radosław
Budownictwo

stanu technicznego, zużycia, uszkodzenia konstrukcji i obiektów budowlanych, kontroli 

technicznej utrzymania obiektów
603324300 biuro@opiniesadowe.pl 31.12.2022

36. Szulc Grzegorz Józef Budownictwo budownictwo lądowe w zakresie dróg, ulic, lotnisk oraz inżynierii ruchu 31.12.2022

37.
Świderski Marek 

Marceli
Budownictwo

materiałoznawstwo i technologia materiałów budowlanych, wykonawstwo wybranych 

robót budowlanych
601934465 cim@testmat.pl 31.12.2022

38.
Turczyn Marek 

Stanisław 
Budownictwo

fizyka budynków ze szczególnym uwzględnieniem procesów wymiany ciepła i masy 

(wilgotność, powietrze) w budynkach; zagadnienia dotyczące poprawności i 

prawidłowości izolacji cieplnych, przeciwwilgociowych, wentylacyjnych, montażu 

stolarki okienno-drzwiowej, skuteczności instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej 

wody użytkowej, termomodernizacji oraz zastosowań proekologicznych rozwiązań; 

ocena energetyczna budynków oraz sporządzanie i weryfikacja audytów 

energetycznych, a także projektowanych charakterystyk

31.12.2021

39.
Wysokowski Adam 

Andrzej
Budownictwo

analizy, sporządzania i weryfikowania kosztorysów wraz z przedmiarem robót; oceny 

jakości robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych; oceny jakości robót 

termomodernizacyjnych, opinii technicznych konstrukcji budowlanych z powszechnie 

stosowanych elementów; odbiorów technicznych budynków i budowli; 

rzeczoznawstwa konstrukcyjno-budowlanego, kierowania budową i innymi robotami 

budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji i architektury obiektu; wytwarzania 

elementów budowlanych; opinii i kontroli technicznej wytwarzania elementów 

stosowanych powszechnie w budownictwie; nadzoru inwestorskiego; kontroli 

technicznej utrzymania obiektów budowlanych (z wyłączeniem dróg, mostów, lotnisk i 

budowli hydrotechnicznych)

31.12.2021

40.
Zaworska Justyna 

Katarzyna
Budownictwo konstrukcje budowlane i inżynierskie 31.12.2019

od 15-02-2018 

- do 28-02-

2018
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41. Zaworski Łukasz Budownictwo

analizy, sporządzania i weryfikowania kosztorysów wraz z przedmiarem robót; oceny 

jakości robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych; oceny jakości robót 

termomodernizacyjnych, opinii technicznych konstrukcji budowlanych z powszechnie 

stosowanych elementów; odbiorów technicznych budynków i budowli; 

rzeczoznawstwa konstrukcyjno-budowlanego, kierowania budową i innymi robotami 

budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji i architektury obiektu; wytwarzania 

elementów budowlanych; opinii i kontroli technicznej wytwarzania elementów 

stosowanych powszechnie w budownictwie; nadzoru inwestorskiego; metodyka 

wzmocnień budynków; wyceny nieruchomości metodą odtworzeniową; kontroli 

technicznej utrzymania obiektów budowlanych; wykonywania badań w zakresie: 

termowizji budynków i elementów budowlanych, wilgotności materiałów 

budowlanych, badanie betonu metodą młotka Schmidta, badanie klasy drewna 

metodą Młotek Schmidta do drewna, badania nośności i wytrzymałości podłoża 

metodą pull-off, sondowanie podłoży gruntowych

660450275 l.zaworski-nadzory@wp.pl 31.12.2022

od 15-02-2018 

- do 28-02-

2018

42. Duma Ryszard Daktyloskopia kryminalistyczne badania śladów rękawiczek 607374497 mduma@interia.pl 31.12.2022

43. Stępkowski Krzysztof Daktyloskopia 667569669 daktylos21@wp.pl 31.12.2022

44.
Krauze-Michalska Ewa 

Maria
Dendrologia 504039150 ewakm@vp.pl 31.12.2022

45. Gilewski Ryszard Adam Drobiarstwo 31.12.2021

46. Pechacz Jerzy Drzewnictwo mechaniczna technologia drewna 31.12.2022

47.
Matyjciów Robert 

Zbigniew
Dzieła sztuki

opis, ocena i wycena mebli XVII, XIX, I połowy XX wieku;

opis, ocena i wycena przedmiotów wyposażenia domowego będących dziełami sztuki 

lub antykami XIX, I połowy XX wieku

606995797 antyki@antykidraculi.com 31.12.2022

48. Czerniecki Włodzimierz Ekonomia

towarowa gospodarka magazynowa; rozliczenia towarowo-pieniężne w obrocie 

gospodarczym; kosztotwórstwo i cenotwórstwo wyrobów i usług; analizy ekonomiczno-

finansowe przedsiębiorstwa; wycena wartości przedsiębiorstwa; wycena wartości 

udziałów spółek prawa handlowego i cywilnego; analizy tendencji rynkowych i 

koniunktury

31.12.2022

49. Kiliński Lech Jacek Ekonomia

prowadzenie ksiąg handlowych oraz ewidencja podatkowa małych i średnich 

podmiotów gospodarczych; analiza ekonomiczna małych i średnich podmiotów 

gospodarczych; analiza sytuacji majątkowo-finansowej podmiotów gospodarczych; 

badanie ksiąg rachunkowych, dokumentów i ewidencji; podatki; rachunkowość; 

prowadzenie działalności gospodarczej; ZUS związany z działalnością gospodarczą

31.12.2021

50. Leśniewska Barbara Ekonomia analizy ekonomiczne 602659145 biuro@ltx.pl 31.12.2022

51.
Perzanowska Alicja 

Elżbieta
Ekonomia

analiza ekonomiczna, analiza ekonomiczna i finansowa w procesie upadłościowym i 

naprawczym, analiza i ustalenie dnia niewypłacalności przedsiębiorstwa, analiza 

finansowa i wycena przedsiębiorstw

692668188 alicjaperzanowska@wp.pl 31.12.2022

52. Poźniak Ewa Ekonomia

analiza ekonomiczna, analiza ekonomiczna i finansowa w procesie upadłościowym i 

naprawczym, analiza i ustalenie dnia niewypłacalności przedsiębiorstwa, księgowość i 

rachunkowość, analiza finansowa i wycena przedsiębiorstw

516185079 pozniak.ewa@gmail.com 31.12.2022
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53. Swaczyna Tomasz Ekonomia

wycena przedsiębiorstw, wycena wartości niematerialnych i prawnych, analiza 

utraconych korzyści, ocena projektów inwestycyjnych, ocena efektywności inwestycji, 

analiza ekonomiczno-finansowa jednostek i zakładów budżetowych jednostek 

samorządu terytorialnego, analiza przedsięwzięć inwestycyjnych w odnawialne źródła 

energii

31.12.2021

54. Wichrowski Grzegorz Ekonomia

ocena propozycji układowych i planów naprawczych, ocena ekonomicznej 

efektywności  procedur upadłościowych i naprawczych oraz prawidłowości 

dokonanych w tym zakresie czynności, badanie i ocena ekonomiczna działań i 

zaniechań czynności gospodarczych godzących w interesy uczestników obrotu 

gospodarczego (działanie na szkodę),

31.12.2021

55. Zając Jerzy Wiktor Ekonomia ekspertyzy ekonomiczne wynikające z przepisów kodeksu spółek handlowych 795955900 jerzy.fair@interia.pl 31.12.2022
56. Kapustka Aleksander Ekonomika budownictwa 601761710 biuroekspertyz@gsg24.pl 31.12.2022

57. Dudziak Andrzej Ekonomika rolnictwa 609192782 adudziak@list.pl 31.12.2022

58. Trzciński Zbigniew
Ekonomika transportu 

samochodowego  
ustalanie wynagrodzenia na podstawie odczytu tarczek tachografów 604627667 miz@wp.pl 31.12.2022

59. Daniszewski Piotr
Ekspertyzy pism i 

dokumentów 
badanie identyfikacyjne i grafologiczne pisma ręcznego i podpisów, psychografologia 502874026 ekspertyzygrafologiczne@gmail.com 31.12.2021

60.
Dmuch Bernard 

Krzysztof

Ekspertyzy pism i 

dokumentów 
kryminalistyczne badania dokumentów 693065710 bernee@tlen.pl 31.12.2022

61. Frąszczak Piotr Jerzy
Ekspertyzy pism i 

dokumentów 

badanie pisma ręcznego, maszynowego, odcisków pieczątek i kryminalistycznej analizy 

dokumentów

603201379; 

713739439
pietrek2@wp.pl 31.12.2022

62.
Gorzkowska Karolina 

Iwona

Ekspertyzy pism i 

dokumentów 

psychografologia, grafologia, badanie pisma ręcznego, ekspertyzy autentyczności 

próbek pisma, analizy psychografologiczne, tworzenie portretów osobowościowych i 

okoliczności sporządzania notatki na podstawie próbek ręcznego pisma

505842830 anilorak@onet.pl 31.12.2018

63. Kędra Roman Stanisław
Ekspertyzy pism i 

dokumentów 
kryminalistyczne badania dokumentów 604884835 r.kedra@vp.pl 31.12.2022

64.
Marcinkowski Jacek 

Piotr

Ekspertyzy pism i 

dokumentów 

kryminalistyczne badanie dokumentów i analiza dotycząca techniki ich sporządzania; 

identyfikacja osób na podstawie zapisów ręcznych; identyfikacja maszyn do pisania na 

podstawie pisma maszynowego; określenie autentyczności dokumentów na podstawie 

porównawczej analizy pisma ręcznego, maszynowego, podpisów, odcisków pieczęci 

oraz druku; formowanie na podstawie analizy warstwy formalnej, treściowej i 

lingwistycznej hipotez osobowo poznawczych o autorach i wykonawcach dokumentów 

anonimowych

31.12.2021

65.
Maternik Mirosława 

Jolanta

Ekspertyzy pism i 

dokumentów 
kryminalistyczne badania dokumentów 691053157 mirkamaternik@onet.pl 31.12.2022

66. Ochab Grażyna Teresa
Ekspertyzy pism i 

dokumentów 

badania identyfikacyjne pisma ręcznego i podpisów, zabezpieczanie dokumentów i 

badanie ich autentyczności
660411367 ochabg@o2.pl 31.12.2022

67.
Pilarska-Żabińska 

Katarzyna Małgorzata

Ekspertyzy pism i 

dokumentów 

kryminalistyczne badania pisma ręcznego w postaci zapisów i podpisów oraz 

dokumentów, deformacja pisma na tle alkoholowym, chorobowym i innym, badanie 

paragraf

31.12.2019

68.
Raba-Schulze 

Aleksandra Urszula

Ekspertyzy pism i 

dokumentów 
kryminalistczne ekspertyzy dokumentów, badanie pisma ręcznego 31.12.2021

69. Stępkowski Krzysztof
Ekspertyzy pism i 

dokumentów 
ekspertyzy dokumentów i pisma ręcznego 667569669 daktylos21@wp.pl 31.12.2022

Lista biegłych sądowych Sąd Okręgowy w Zielonej Górze Aktualna na dzień 2018.02.16 5

mailto:jerzy.fair@interia.pl#
mailto:biuroekspertyz@gsg24.pl#
mailto:adudziak@list.pl#
mailto:miz@wp.pl#
mailto:ekspertyzygrafologiczne@gmail.com#
mailto:bernee@tlen.pl#
mailto:pietrek2@wp.pl#
mailto:anilorak@onet.pl#
mailto:r.kedra@vp.pl#
mailto:mirkamaternik@onet.pl#
mailto:ochabg@o2.pl#
mailto:daktylos21@wp.pl#


LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH USTANOWIONYCH PRZEZ PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

70. Szewczyk Tomasz Paweł
Ekspertyzy pism i 

dokumentów 

badania dokumentów porównawczych pisma ręcznego i podpisów, badania podpisów 

czytelnych, częściowo czytelnych, paragraf, badania testamentów, umów kupna-

sprzedaży, psychologii pisma

31.12.2021

71.
Gazda Andrzej 

Stanisław
Elektronika elektroniczny sprzęt powszechnego użytku 31.12.2022

72. Milej Andrzej Józef Elektronika elektronika i automatyka 31.12.2022

73.
Dienstbier Wojciech 

Jacek
Elektrotechnika

systemy sygnalizacji włamania i napadu (systemy alarmowe), monitoring telewizji 

przemysłowej (systemy kamer analogowych, cyfrowych, IP)
31.12.2019

74. Sochański Andrzej Piotr Elektrotechnika

instalacje, urządzenia i sieci elektryczne; prowadzenie robót branży elektrycznej, ocena 

jakości i prawidłowości wykonywania; bezpieczeństwo i higiena pracy ze szczególnym 

uwzględnieniem zdarzeń i wypadków spowodowanych porażeniem prądem 

elektrycznym, nielegalny pobór energii elektrycznej

503790260 a.sochanski@gmail.com 31.12.2022

75. Bazylewicz Marek Elektryczność sieci, instalacje i urządzenia elektryczne 606804080 marek.bazylewicz@elektrobud.pl 31.12.2022
76. Górniak Paweł Tomasz Elektryczność 601587901 pogotowie-elektryczne@wp.pl 31.12.2022

77. Grzegorzewski Ryszard Elektryczność
instalacje i urządzenia elektryczne, instalacje sygnalizacji włamania i napadu, instalacje 

sygnalizacji pożarowych

68 3253031; 68 

3241710; kom. 

600348805

r.grzegorzewski@poczta.internetdsl.pl 31.12.2022

78. Pułkownik Józef Elektryczność elektrotechnika
68 3249231; 

kom. 884637917
jozefpulkownik@poczta.onet.pl 31.12.2022

79. Bazylewicz Marek Energetyka sieci, instalacje i urządzenia elektroenergetyczne 606804080 marek.bazylewicz@elektrobud.pl 31.12.2022
80. Górniak Paweł Tomasz Energetyka 601587901 pogotowie-elektryczne@wp.pl 31.12.2022

81. Stepnowski Michał Energetyka elektroenergetyka, elektrotechnika i instalacje elektryczne 31.12.2021
20-07-2017 - 

do odwołania

82. Dziadek Sebastian Piotr Finanse badania rocznych sprawozdań finansowych 502184032 sdziadek@gazeta.pl 31.12.2022

83. Gębicz Artur Rafał Finanse

przestępczość bankowa, obsługa transakcji kartowych i płatniczych, analiza przepływu 

środków pomiędzy kontami bankowymi, przeciwdziałanie praniu pieniędzy i 

finansowania terroryzmu, obsługa produktów skarbu oraz strukturyzowanych, analiza 

spełnienia wymagań nadzorczych, audyt i kontrola wewnętrzna,

31.12.2019

84.
Małach-Tarczyński 

Fryderyk Maria
Finanse

601723883, 

730777778
fm@drpit.pl 31.12.2022

85. Najdora Andrzej Finanse podmioty gospodarcze 606684262 biuro@rafiks.com.pl 31.12.2022

86. Swaczyna Tomasz Finanse
finansowanie przedsiębiorstw, spółek prawa handlowego oraz jednostek i zakładów 

budżetowych jednostek samorządu terytorialnego
31.12.2021

87.
Marciniec Krzysztof 

Rafał
Finanse publiczne

zakres i zasady działania jednostek budżetowych, zasady funkcjonowania jednostek 

finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej, zasady i realizacja kontroli 

zarządczej

609711799 kmarciniec@wp.pl 31.12.2022

88.
Zieliński Waldemar 

Adam
Fotografia fotografia i badanie zapisów wizualno-komputerowych 607928651 zielwal@o2.pl 31.12.2022

89. Bekier Mieczysław Galanteria skórzana galanteria skórzana, obuwnictwo 601983748 31.12.2022

90.
Pilecka Agnieszka 

Magdalena
Genetyka sądowa ustalanie pokrewieństwa i analiza śladów 31.12.2021

91.
Czermiński Sławomir 

Marian
Geodezja 601328520 s.czerminski@gmail.com 31.12.2022
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92.
Królczyk Romuald 

Mieczysław
Geodezja 609147492 krm99@interia.pl 31.12.2022

93. Olejnik Paweł Robert Geodezja geodezja i kartografia 501551388 pawelolejnik@geolex.pl 31.12.2022

94.
Przemyślański Robert 

Mikołaj
Geodezja 31.12.2021

95. Wasilewski Ryszard Jan Geodezja 601709121 wasilewski-zg@wp.pl 31.12.2022

96.
Kwaśniewicz 

Włodzimierz

Historia sztuki, 

bronioznawstwo
730091947 pucunia05@gmail.com 31.12.2022

97. Gębicz Artur Rafał Informatyka komputerowa

przestępczość intelektualna; bezpieczeństwo systemów informatycznych; organizacja 

informatyki; analiza zdarzeń (danych) związanych z oszustwami i nadużyciami 

dokonywanymi za pośrednictwem komputerów/internetu; analiza dużych ilości danych 

zapisanych w postaci elektronicznej; badanie komputerowych nośników danych

31.12.2019

98. Jackiewicz Marek Jacek Informatyka komputerowa

ochrona danych w systemach i sieciach, komputerowych; infrastruktura klucza 

publicznego (PKI); kryptografia, teoria informacji kodowania, zabezpieczenia 

internetowych banków i transakcji, wycena sprzętu komputerowego, prawa autorskie 

oraz licencyjne związane z posiadanym oprogramowaniem komputerowym

691380590 marekjacek@gmail.com 31.12.2022

99. Kasprzyk Piotr Informatyka komputerowa 693572191 piotr_kasprzyk@op.pl 31.12.2022

100.
Krzywicki Kazimierz 

Marian
Informatyka komputerowa 31.12.2022

101.
Miczyński Radosław 

Daniel
Informatyka komputerowa

wycena sprzętu komputerowego i oprogramowania, ocena przydatności i jakości 

oprogramowania oraz informacji komputerowej
601891508 elka@elka.zgora.pl 31.12.2022

102. Mikoś Tomasz Ryszard Informatyka komputerowa 606651427 t.mikos@wp.pl 31.12.2022

103.
Harewski Krzysztof 

Kamil
Informatyka śledcza badania informatyczne 17.02.2018

104.
Czechanowski Artur 

Kazimierz
Inżynieria sanitarna

68 3880509; 

kom. 601586511
domartwycena@gmail.com 31.12.2022

105.
Kościuszek Elżbieta 

Wacława
Inżynieria sanitarna instalacje i sieci: wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewana, gazowe, wentylacyjne

607851253; 

698311599
e.kosciuszek@wp.pl 31.12.2022

106.
Minczyński Benon 

Tadeusz
Inżynieria sanitarna 601145362 bminczynski@poczta.fm 31.12.2022

107. Mleczko Henryk Inżynieria sanitarna instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, klimatyzacyjno wentylacyjne 604809043 ksh.hm@wp.pl 31.12.2022

108.
Pielichaty Marek 

Stanisław
Inżynieria sanitarna

sieci i instalacje - wodne, kanalizacyjne, gazowe, cieplne,

wentylacja, klimatyzacja, kotłownie
31.12.2021

109. Pigulski Stanisław Inżynieria sanitarna
sieci i instalacje: wodne, kanalizacyjne, gazowe i cieplne; wentylacja, klimatyzacja, 

kotłownie
600042961 climasp@wp.pl 31.12.2022

110. Sowa Wiesław Krzysztof Inżynieria sanitarna instalacje sanitarne 500180494 w.sowa@ztc.zagan.pl 31.12.2022

111. Moczkodan Janusz Inżynieria środowiska
projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja - sieci i instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
31.12.2018

112.
Nadziejko Małgorzata 

Wiesława
Inżynieria środowiska

projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja-sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
31.12.2018
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113.
Stawnicka Jadwiga 

Maria
Językoznawstwo lingwistyka kryminalna 31.12.2019

114. Grygier Wojciech Kamieniarstwo 609515222 office@grygier-granit.pl 31.12.2022

115.
Podkowski Bogdan 

Bronisław
Kominiarstwo 31.12.2022

116. Kapustka Aleksander Księgowość organizacja i zarządzanie w procesie inwestycyjnym 601761710 biuroekspertyz@gsg24.pl 31.12.2022

117. Kapustka Edward Księgowość handel 68 3277628 31.12.2022

118. Kapustka Tadeusz Księgowość handel
68 4521172; 

kom. 605271364
31.12.2022

119.
Małach-Tarczyński 

Fryderyk Maria
Księgowość

601723883, 

730777778
fm@drpit.pl 31.12.2022

120. Najdora Andrzej Księgowość podmioty gospodarcze 606684262 biuro@rafiks.com.pl 31.12.2022

121.
Perzanowska Alicja 

Elżbieta
Księgowość

analiza ekonomiczna, analiza ekonomiczna i finansowa w procesie upadłościowym i 

naprawczym, analiza i ustalenie dnia niewypłacalności przedsiębiorstwa, analiza 

finansowa i wycena przedsiębiorstw

692668188 alicjaperzanowska@wp.pl 31.12.2022

122. Poźniak Ewa Księgowość

analiza ekonomiczna, analiza ekonomiczna i finansowa w procesie upadłościowym i 

naprawczym, analiza i ustalenie dnia niewypłacalności przedsiębiorstwa, księgowość i 

rachunkowość, analiza finansowa i wycena przedsiębiorstw

516185079 pozniak.ewa@gmail.com 31.12.2022

123. Pasek Stanisław Jerzy Kynologia eksterier, użytkowość, tresura, ocena cech charakteru i analiza zachowań psa 31.12.2022

124.
Tuderek Czesław 

Stanisław
Leśnictwo

leśnictwo, w zakresie gospodarki leśnej, z wyłączeniem gospodarowania zwierzyną 

leśną
601312182 annatuderek@wp.pl 31.12.2022

125. Krzywdziński Andrzej Łowiectwo szacowanie i likwidacja szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych 600797370 mysliwyandrzej@wp.pl 31.12.2022
126. Wojtiuk Jerzy Łowiectwo szacowanie szkód łowieckich 601913737 wojtiuk.jerzy@wp.pl 31.12.2022

127. Kosicki Marcin Maszyny 
ocena stanu technicznego , technologia, konstrukcja, eksploatacja maszyn i urządzeń, 

ocena i analiza projektów, wycena maszyn, urządzeń i instalacji technicznych 
501923892 biuro@bieglykosicki.pl   31.12.2022

128. Lewandowski Jan Maszyny ocena techniczna oraz wycena maszyn i urządzeń technologicznych 692433238 jlewandowski1@wp.pl 31.12.2022
129. Milej Andrzej Józef Maszyny wycena maszyn i urządzeń i innych ruchomości 31.12.2022

130.
Cwityński Tomasz 

Krzysztof
Meblarstwo i stolarstwo

meblarstwo w technologii nowoczesnej oraz tradycyjnej, wyroby z drzewa, materiałów 

drewnopodobnych, drewnopochodnych, ergonomia projektowania wystroju wnętrz w 

zakresie bezpieczeństwa użytkowania, funkcjonalności i poprawności konstrukcyjnej 

mebli, drzewnictwo, przemysł drzewny, analiza realizacji przetargowych opartych na 

Prawie Zamówień Publicznych

605268978 cedrys@poczta.fm 31.12.2018

131. Gil Marcin Albert Mechanoskopia

badania i identyfikacja pojazdów, badania i identyfikacja części samochodowych, 

badania i identyfikacja elektronicznych podzespołów samochodowych, badania kluczy 

samochodowych

723922521 marcin_gil@poczta.fm 31.12.2018

132. Naruszewicz Romuald Mechanoskopia kryminalistyczne badania mechanoskopijne 691389721 zeuron.1@tlen.pl 31.12.2022

133. Pasek Grzegorz Jan Mechanoskopia kryminalistyczne badania mechanoskopijne 601466272 pasekgrzegorz@wp.pl 31.12.2022

134.
Barham Barham 

Mohammad
Medycyna psychiatria 692436281 barhambarham@wp.pl 31.12.2022

135. Błaszczyński Maciej Jan Medycyna onkologia, chirurgia ogólna 31.12.2019

136.
Czekaj Małgorzata 

Barbara
Medycyna psychiatria 31.12.2022
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137. Danielak Oswald Michał Medycyna psychiatria
95 7428825; 

kom. 509776110
31.12.2022

138.
Derach-Kuszczyńska 

Mirosława
Medycyna neurologia 31.12.2022

139. Diatczyk Igor Medycyna psychiatria 31.12.2021
140. Dobek Maria Kamila Medycyna psychiatria 693102456 kamilla.m@tlen.pl 31.12.2022

141. Gałach Zbigniew Marian Medycyna pulmonologia 31.12.2022

142. Habura Ireneusz Medycyna choroby wewnętrzne; nefrologia 605537640 irha@tlen.pl 31.12.2022

143. Iwaniszyn Zenon Medycyna chirurgia ogólna 31.12.2022

144. Jaskułowski Mirosław Medycyna położnictwo i ginekologia 31.12.2022

145. Kosiński Dariusz Ryszard Medycyna choroby wewnętrzne, endokrynologia 31.12.2022

146.
Krawczyk Piotr 

Mirosław
Medycyna psychiatria 31.12.2021

147. Krzemiński Arkadiusz Medycyna chirurgia naczyniowa - do spraw z zakresu zabezpieczenia społecznego 31.12.2019

148.
Napiórkowski Andrzej 

Zdzisław
Medycyna okulistyka 602516682 31.12.2022

149.
Ostrowska Małgorzata 

Alicja
Medycyna diabetologia 31.12.2018

150.
Pietraszkiewicz 

Franciszek
Medycyna

ortopedia i traumatologia, rehabilitacja medyczna do spraw z zakresu zabezpieczenia 

społecznego
31.12.2022

151. Pisarczyk Anna Barbara Medycyna psychiatria 31.12.2022

152. Podolak Agnieszka Ewa Medycyna psychiatria 31.12.2021

153.
Ratayska-Karasińska 

Małgorzata Elżbieta
Medycyna neurologia 695987735 31.12.2022

154. Szewczuk Jerzy Bogdan Medycyna psychiatria 608447178 szewczuk.jerzy@gmail.com 31.12.2022

155.
Tysiewicz-Dudek 

Marzena Rozalia
Medycyna neurologia do spraw z zakresu zabezpieczenia społecznego 31.12.2019

156. Uberman Roman Paweł Medycyna ortopedia, traumatologia 31.12.2022

157.
Wieczorek Paweł 

Waldemar
Medycyna urologia 31.12.2021

158.
Wołowiec Andrzej 

Paweł
Medycyna choroby wewnętrzne, gastroenterologia 603970438 31.12.2022

159.
Woźniak Krzysztof 

Zbigniew
Medycyna psychiatria 605546006 kwozniak55@gmail.com 31.12.2022

160. Zalewska Barbara Medycyna choroby płuc do spraw z zakresu zabezpieczenia społecznego 31.12.2022

161. Zarzycka Izabella Ewa Medycyna psychiatria 31.12.2022

162. Żorawski Wojciech Medycyna choroby wewnętrzne, kardiologia do spraw z zakresu zabezpieczenia społecznego 31.12.2019
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163. Herman Jerzy Grzegorz Melioracja budownictwo wodne, melioracja 536349214 jerzy.herman@interia.pl 31.12.2022

164. Sołtys Antoni Melioracja melioracja wodna w zakresie budowy i robót 501665854 asoltys47@wp.pl 31.12.2022

165. Kacprzak Karol Michał Nauki chemiczne
chemia organiczna, chemia środowiska, chemia kosmetyczna, analizy chemiczne, 

badania materiałów
31.12.2019

166. Legieć Mariola Dorota
Ochrona praw własności 

intelektualnej
ochrona znaków towarowych 31.12.2018

167.
Babicz Eugeniusz 

Stanisław
Ochrona środowiska 31.12.2021

168.
Haziak Krzysztof 

Mieczysław
Ochrona środowiska systemy i technologie zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 31.12.2021

169. Masternak Henryk Ochrona środowiska
określanie poprawności lokalizacji i eksploatacji składowisk odpadów przemysłowych i 

komunalnych, skażenia wody, gleby i ziemi
31.12.2022

170. Mąkowski Mirosław Ochrona środowiska systemy oczyszczania ścieków, przeróbka i zagospodarowanie osadów ściekowych 31.12.2018

171. Janek Zdzisław Pedagogika pedagogika w zakresie zagadnienia rodzinne i opiekuńczo-wychowawcze 608091488 31.12.2022

172.
Karimow Małgorzata 

Maria
Pedagogika

terapia pedagogiczna; psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z 

trudnościami; doradztwo zawodowe
606641177 karimow@op.pl 31.12.2022

173. Łepecki Grzegorz Pedagogika 31.12.2022

174. Leśniewska Barbara Podatki 602659145 biuro@ltx.pl 31.12.2022

175.
Ciężki Kazimierz 

Czesław
Pojazdy mechaniczne

technika samochodowa i ruch drogowy, eksploatacja, obsługa, naprawa maszyn i 

pojazdów mechanicznych
663113545 kazekciezki@poczta.onet.pl 31.12.2022

176. Dobrucki Kazimierz Pojazdy mechaniczne

technika samochodowa; analiza i odtwarzanie wypadków drogowych; wycena wartości 

pojazdów samochodowych; jakość i koszty napraw pojazdów samochodowych, 

mechanika budowy maszyn

601571612 kdobrucki@gmail.com 31.12.2022

177. Filipek Krzysztof Jan Pojazdy mechaniczne technika samochodowa; ruch drogowy filipekkrzysztof@o2.pl 31.12.2022
178. Fuławka Grzegorz Pojazdy mechaniczne kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych 605598330 fulawka@wp.pl 31.12.2022
179. Gajdus Jerzy Józef Pojazdy mechaniczne techniczna i kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych 601421603 jerzy.gajdus@wp.pl 31.12.2022

180.
Grzegolec Ireneusz 

Henryk
Pojazdy mechaniczne

technika samochodowa i ruch drogowy, rekonstrukcja kolizji,  wypadków i zdarzeń 

losowych, wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych
601749292 ekspertyza@gmail.com 31.12.2022

181. Grzesiowski Jerzy Julian Pojazdy mechaniczne
technika motoryzacyjna; eksploatacja pojazdów; kalkulacja warsztatowa; 

bezpieczeństwo w transporcie towarów niebezpiecznych
692016261 jerzygrzesiowski@interia.pl 31.12.2022

182. Hyżorek Jerzy Kazimierz Pojazdy mechaniczne techniczna i kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych
692704391; 

660872136
31.12.2022

183. Jacuk Janusz Pojazdy mechaniczne technika samochodowa; ruch drogowy 608284321 januszjacuk@vp.pl 31.12.2022

184. Jakubowski Władysław Pojazdy mechaniczne

technika pojazdów samochodowych; ruch drogowy i rekonstrukcja wypadków 

drogowych; kalkulacja warsztatowa naprawy pojazdów i naprawy powypadkowej; 

wycena wartości rynkowej pojazdów

601938515 wlodekj@onet.pl 31.12.2022

185.
Jankowiak Romuald 

Ludwik
Pojazdy mechaniczne

budowa pojazdów mechanicznych; technologia i kosztorysowanie napraw; ruch 

drogowy
601075773 r.jankowiak@wp.pl 31.12.2022

186. Kniaź Jarosław Krzysztof Pojazdy mechaniczne technika samochodowa; ruch drogowy; rekonstrukcja wypadków 31.12.2022

187. Kosicki Marcin Pojazdy mechaniczne

technika motoryzacyjna, eksploatacja, ocena stanu technicznego i wycena pojazdów 

samochodowych, pojazdów zwykłych i zabytkowych, kryminalistyczna rekonstrukcja 

wypadków drogowych, bezpieczeństwo w ruchu drogowym

501923892 biuro@bieglykosicki.pl   31.12.2022
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188.
Krautwurst Roman 

Henryk
Pojazdy mechaniczne mechanika; kryminalistyczne badania wypadków drogowych 601069227 roman_krautwurst@wp.pl 31.12.2022

189.
Liberacki Bogusław 

Kazimierz
Pojazdy mechaniczne

technika samochodowa, wycena wartości oraz jakości i kosztów napraw pojazdów 

mechanicznych
31.12.2022

190.
Łyżwiński Ryszard 

Czesław
Pojazdy mechaniczne technika samochodowa; kalkulacja warsztatowa 606392640 ryszard.lyzwinski@poczta.onet.pl 31.12.2022

191. Mazur Marek Pojazdy mechaniczne technika samochodowa; ruch drogowy 601785627 mazur_marek@poczta.onet.pl 31.12.2022

192. Nowaczyński Leszek Pojazdy mechaniczne technika samochodowa; ruch drogowy: wypadki drogowe: kalkulacja warsztatowa 609980776 31.12.2022

193. Pląder Mieczysław Pojazdy mechaniczne
eksploatacja pojazdów samochodowych technologia i naprawy, diagnostyka, ruch 

drogowy
603379475 plader@go2.pl 31.12.2022

194.
Przesławski Marek 

Wiesław
Pojazdy mechaniczne technika samochodowa, wypadki drogowe, maszynoznawstwo maszynowe 693135746 marekprzeslawski@op.pl 31.12.2022

195. Przysucha Jerzy Marian Pojazdy mechaniczne
techniczno-kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych, ruchu drogowego, 

techniki samochodowej
31.12.2019

196.
Rupiński Dariusz 

Wojciech
Pojazdy mechaniczne technika samochodowa; ruch drogowy

68 3238561; 

608572286
rupinski@poczta.onet.pl 31.12.2022

197.
Szarama Łukasz 

Kazimierz
Pojazdy mechaniczne

technologia i poprawność wykonywanych napraw powypadkowych oraz 

mechanicznych; wady powłok polimerowych (lakierniczych); procesy likwidacji szkód 

powypadkowych oraz rozliczeń z podmiotami prowadzącymi działalność 

ubezpieczeniową; wyceny wartości pojazdów

502574285 lukasz@szarama.com.pl 31.12.2022

198. Tulski Zbigniew Piotr Pojazdy mechaniczne wypadki drogowe 608507510 zbigniewtulski@o2.pl 31.12.2022

199.
Turliński Bogdan 

Ryszard
Pojazdy mechaniczne

technika samochodowa i ruch drogowy; rekonstrukcja kolizji, wypadków i zdarzeń 

drogowych
668437238 bturlinski@op.pl 31.12.2022

200.
Wiśniewski Tomasz 

Piotr
Pojazdy mechaniczne

mechanika pojazdów samochodowych; kalkulacja warsztatowa w zakresie rachunków i 

kosztorysów
31.12.2022

201. Wrzosek Zbigniew Pojazdy mechaniczne

ocena techniczna pojazdów, ustalanie danych technicznych i identyfikacyjnych 

pojazdów, budowy, awarii zespołów; wycena wartości pojazdów samochodowych, 

jakości i kosztów napraw powypadkowych : ustalanie zakresu uszkodzeń pojazdów po 

awariach i wypadkach drogowych, analiza i weryfikacja kosztorysów napraw

602301736 z.w@interia.pl 31.12.2022

202.
Bieława Mariusz 

Franciszek
Pożarnictwo ustalanie przyczyn i okoliczności pożarów 695889405 mariusz.bielawa@gmail.com 31.12.2022

203.
Gliński Przemysław 

Grzegorz
Pożarnictwo 668146039 31.12.2022

204. Koszela Marek Pożarnictwo dochodzenia popożarowe 668018477 m.koszela@op.pl 31.12.2022

205. Lisik Grzegorz Zbigniew Pożarnictwo ustalanie przyczyn powstania pożaru 609048834 g.lisik@straz.zary.pl 31.12.2022

206. Wójcik Mariusz Pożarnictwo ustalanie przyczyn powstawania pożarów 31.12.2018

207. Ber Halina Maria Psychologia psychologia kliniczna 605088161 31.12.2022

208.
Bochański Piotr 

Bartłomiej
Psychologia 31.12.2021

209. Dąbek Adam Psychologia 68 3530600 31.12.2022

210.
Dziadkiewicz Krzysztof 

Eugeniusz
Psychologia 31.12.2019

211.
Farnicka Marzanna 

Agnieszka
Psychologia psychologia rodziny oraz dzieci i młodzieży 31.12.2018
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212.
Fheed Aldona 

Bernadeta
Psychologia 31.12.2022

213. Fheed Amer Psychologia 696056008 amerfheed@gmail.com 31.12.2022

214.
Hoffmann-Czyżyk 

Lucyna Zofia
Psychologia 606616637 lucyna.czyzyk@interia.pl 31.12.2022

215.
Jastrzębska Anna 

Urszula
Psychologia 31.12.2022

216. Jędrysiak Natalia Julia Psychologia diagnozy psychologiczne, psychoterapia, pomoc psychologiczna 31.12.2021
217. Jędrzejak Krystyna Psychologia psychologia kliniczna 604316225 k.jedrzejak@op.pl 31.12.2022

218.
Karimow Małgorzata 

Maria
Psychologia diagnozy i orzecznictwa w psychologii sądowej 606641177 karimow@op.pl 31.12.2022

219. Krzyżaniak Paulina Psychologia psychologia kliniczna oraz zaburzenia dzieci i młodzieży 31.12.2021

220.
Mielcarek Monika 

Joanna
Psychologia 31.12.2018

221.
Olejniczak Małgorzata 

Barbara
Psychologia 504057899 molejniczak@poczta.onet.eu 31.12.2022

222. Olszowska Krystyna Psychologia 31.12.2022

223. Pajęcka Joanna Dorota Psychologia 602535418 sawjo@wp.pl 31.12.2022
224. Radecka Małgorzata Psychologia psychologia kliniczna 608607127 malgorzata.radecka@interia.eu 31.12.2022
225. Sapeńko Anna Sylwia Psychologia 507592698 annasapenko@gmail.com 31.12.2022

226.
Sokołowska-Domagała 

Wioletta Anna
Psychologia 31.12.2022

227.
Stolarska-Frahn Dorota 

Małgorzata
Psychologia 31.12.2022

228. Sumińska Izabela Psychologia psychologia kliniczna 693884370 izkasum@tlen.pl 31.12.2022

229.
Ślączka-Lebiedzińska 

Aleksandra Małgorzata
Psychologia

68 3279405 w. 

228; kom. 

601297952

oolusia1978@wp.pl 31.12.2022

230.
Śmigielska Aleksandra 

Maria
Psychologia 603922318 aleks-s@wp.pl 31.12.2022

231. Dziadek Sebastian Piotr Rachunkowość badanie rocznych sprawozdań finansowych 502184032 sdziadek@gazeta.pl 31.12.2022

232. Kapustka Paweł Rachunkowość organizacja i ekonomika przedsiębiorstw 31.12.2022

233.
Kapustka Stanisław 

Edward
Rachunkowość 605736572 stanislaw.kapustka@onet.eu 31.12.2022

234.
Klaudel Janina 

Franciszka
Rachunkowość 

601755377, 68 

4512635 sł.
kontrakt.klaudel@gmail.com 31.12.2022

235. Leśniewska Barbara Rachunkowość rachunkowość: podatki: analizy ekonomiczne 602659145 biuro@ltx.pl 31.12.2022

236.
Małach-Tarczyński 

Fryderyk Maria
Rachunkowość 

601723883, 

730777778
fm@drpit.pl 31.12.2022

237.
Marciniec Krzysztof 

Rafał
Rachunkowość 

rachunkowość budżetowa finansów publicznych, realizacja i dokumentowanie operacji 

finansowych
609711799 kmarciniec@wp.pl 31.12.2022

238.
Marciniec Marcin 

Andrzej
Rachunkowość 

rozliczenia podatkowe, prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość 

rozliczeń podatkowych, prawidłowość ustalenia odszkodowań z tytułu: wypadków w 

pracy, wyrównawczych rent hipotetycznych, utraconego dochodu na skutek klęsk 

żywiołowych i wypadków drogowych 

604933229 mawisol@interia.pl 31.12.2022

239. Najdora Andrzej Rachunkowość podmioty gospodarcze 606684262 biuro@rafiks.com.pl 31.12.2022
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240.
Perzanowska Alicja 

Elżbieta
Rachunkowość 

analiza ekonomiczna, analiza ekonomiczna i finansowa w procesie upadłościowym i 

naprawczym, analiza i ustalenie dnia niewypłacalności przedsiębiorstwa, analiza 

finansowa i wycena przedsiębiorstw

692668188 alicjaperzanowska@wp.pl 31.12.2022

241. Poźniak Ewa Rachunkowość 

analiza ekonomiczna, analiza ekonomiczna i finansowa w procesie upadłościowym i 

naprawczym, analiza i ustalenie dnia niewypłacalności przedsiębiorstwa, księgowość i 

rachunkowość, analiza finansowa i wycena przedsiębiorstw

516185079 pozniak.ewa@gmail.com 31.12.2022

242. Korkuś Marcel Ratownictwo ratownictwo wodno-nurkowe oraz poszukiwania podwodne 31.12.2021

243.
Babicz Eugeniusz 

Stanisław
Rolnictwo 31.12.2021

244. Szkoda Marek Rolnictwo szacowanie szkód łowieckich w uprawach rolniczych 31.12.2022

245.
Wiśniewski Ryszard 

Walter
Rolnictwo

ocena jakości i wysokości płodów rolnych; ocena wykonywania zabiegów 

agrotechnicznych; szacowanie szkód spowodowanych działaniem osób trzecich, 

zwierząt, siły wyższej (warunki atmosferyczne); wytwarzanie i obrót materiałem 

siewnym roślin rolniczych, warzyw i kwiatów; wytwarzanie i obrót materiałem 

szkółkarskim roślin sadowniczych i ozdobnych; stosowanie środków ochrony roślin i 

zabiegi fitosanitarne; hodowla, chów zwierząt gospodarskich - żywienie, pielęgnacja, 

rozród

604458374 ryszard.wisnewski@wp.pl 31.12.2022

246. Wojtiuk Jerzy Rolnictwo doradztwo w produkcji rolniczej 601913737 wojtiuk.jerzy@wp.pl 31.12.2022

247. Retkiewicz Marek
Rolnictwo oraz szacowanie 

szkód łowickich w rolnictwie
607057203 marek.retkiewicz@wp.pl 31.12.2022

248.
Bałkowski Robert 

Wacław
Ruchomości

wycena wartości sprzętu, maszyn i urządzeń oraz innych ruchomości wyposażenia 

artykułów gospodarstwa domowego oraz wszelkich urządzeń użytkowych
602248569 britwycena@gmail.com 31.12.2022

249.
Olechnowski Piotr 

Jarosław
Rybactwo śródlądowe

ochrona wód jezior i rzek, ochrona obszarów nadbrzeżnych, ekologiczne zarządzanie 

środowiskowe
31.12.2021

250. Łączak Andrzej Piotr
Subwencje unijne i fundusze 

strukturalne
507155124 ied@wp.pl 31.12.2022

251.
Bakalarz-Wojnowski 

Zbigniew
Szacowanie nieruchomości 668456388 rzeczoznawca.bakalarz@wp.pl 31.12.2022

252.
Bałkowski Robert 

Wacław
Szacowanie nieruchomości 602248569 britwycena@gmail.com 31.12.2022

253.
Błaszczyk Edward 

Tadeusz
Szacowanie nieruchomości

68 3209785; 

kom. 601567091
31.12.2022

254. Bossy Justyna Teresa Szacowanie nieruchomości 31.12.2021
255. Cytrycka Marta Szacowanie nieruchomości 603129685 martacytrycka@wp.pl 31.12.2022

256.
Czechanowski Artur 

Kazimierz
Szacowanie nieruchomości

68 3880509; 

kom. 601586511
domartwycena@gmail.com 31.12.2022

257.
Czermiński Sławomir 

Marian
Szacowanie nieruchomości 601328520 s.czerminski@gmail.com 31.12.2022

258. Dudziak Andrzej Szacowanie nieruchomości 609192782 adudziak@list.pl 31.12.2022

259.
Fedorowicz Agnieszka 

Agata
Szacowanie nieruchomości 31.12.2020

260. Kin Jerzy Szacowanie nieruchomości 31.12.2018
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261.
Królczyk Romuald 

Mieczysław
Szacowanie nieruchomości 609147492 krm99@interia.pl 31.12.2022

262.
Kucharska Magdalena 

Agnieszka
Szacowanie nieruchomości 31.12.2019

263. Marszał Daniel Szacowanie nieruchomości 31.12.2021

264.
Marynowska-Małycha 

Kamila Karolina
Szacowanie nieruchomości 602379367 kamila.malycha@proestim.pl 31.12.2022

265. Masternak Henryk Szacowanie nieruchomości
określanie wartości nieruchomości oraz poprawności przeprowadzania transakcji 

kupna - sprzedaży nieruchomości
31.12.2022

266. Medwediuk Olga Szacowanie nieruchomości 31.12.2021

267. Milej Bogumiła Szacowanie nieruchomości 601169857 bogumila_milej@wp.pl 31.12.2022
268. Olejniczak Małgorzata Szacowanie nieruchomości 31.12.2021

269. Reutt Tadeusz Szacowanie nieruchomości
wycena wartości nieruchomości,  jej części składowych oraz praw związanych z 

nieruchomością

68 3221983; 

kom. 691625980
tadeuszreutt@wp.pl 31.12.2022

270. Rudnicka Romualda Szacowanie nieruchomości 31.12.2022

271.
Sikora Małgorzata 

Magdalena
Szacowanie nieruchomości 601479490 mr.sikora@neostrada.pl 31.12.2022

272.
Sulkowska Dominika 

Agnieszka
Szacowanie nieruchomości 602444057 dominikasulkowska@onet.pl 31.12.2022

273.
Ugrynowicz Edyta 

Jadwiga
Szacowanie nieruchomości 31.12.2018

274. Wasilewski Ryszard Jan Szacowanie nieruchomości 601709121 wasilewski-zg@wp.pl 31.12.2022

275. Zemleduch Michał Szacowanie nieruchomości 601856366 bbuiazyl@poczta.onet.pl 31.12.2022

276.
Dienstbier Wojciech 

Jacek
Technika informatyka 31.12.2019

277.
Lichwiarz Łukasz 

Tomasz
Technika Informatyka 31.12.2019

278.
Wróblewski Marek 

Arkadiusz
Technika INFORMATYKA 31.12.2021

279. Wyrostek Arkadiusz Technika

INFORMATYKA - najnowsze technologie, techniki komputerowe, zabezpieczenia 

systemów tele-informatycznych, telekomunikacja, telefonia cyfrowa i analogowa, 

oprogramowania, licencjonowania, prawa autorskie, fotografia cyfrowa i wideogramy, 

karty płatnicze, automaty do gier, przestępczość komputerowa i oparta na 

najnowszych technologiach

31.12.2021

280. Mazur Robert Andrzej Technika samochodowa
wycena jakości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych, ruchu 

drogowego i rekonstrukcji kolizji i wypadków drogowych
31.12.2021

281.
Krysztoforski 

Mieczysław

Techniki kryminalistyczne i 

analizy kryminalne

stosowanie technik oraz środków do ujawniania i zabezpieczania śladów 

kryminalistycznych; dokumentowanie czynności procesowych na miejscu oględzin za 

pomocą szkiców, zdjęć, rejestracji kamerą video i słownego opisu; gmomadzenie i 

analizy informacji klimalnych potrzebnych do wykrycia sprawcy; odtwarzanie przebiegu 

zdarzenia na podstawie wykonanej dokumentacji z oględzin i przesłuchań świadków; 

ocena zebranego materiału dowodowego pod kątem dalszych możliwości jego 

wykorzystania w postępowaniu procesowym; zakładanie pułapek kryminalistycznych i 

technicznego zabezpieczenia mienia

31.12.2019
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282. Jodko Grzegorz Piotr Transport

organizacja i zarządzanie transportem towarowym-lądowym: kolejowym i drogowym, 

organizacja i zarządzanie transportem towarowym rzecznym, organizacja i zarządzanie 

transportem towarowym morskim, logistyka transportu towarowego w ruchu 

krajowym i międzynarodowym, reklamacje i roszczenia w transporcie towarowym i 

spedycji

31.12.2021

283.
Trzaskowski Zygmunt 

Rafał
Zabezpieczenia-kasiarz

zamki, sejfy, kasy pancerne; instalacja i konserwacja elektronicznych urządzeń 

przeciwwłamaniowych
724800000 r.trzaskowski@hertzsystems.com 31.12.2022

284. Harhala Barbara Iwona Zamówienia publiczne 31.12.2019

285.
Jakubowska-Paron 

Aneta Ewa
Zamówienia publiczne 31.12.2021

286. Wichrowski Grzegorz Zarządzanie 
zarządzanie przedsiębiorstwem, marketingiem, finansami, ryzykiem prowadzenia 

działalności gospodarczej, kontrolą zarządzania i jakością produkcji
31.12.2021

287.
Marciniec Krzysztof 

Rafał

Zarządzanie i ekonomika 

podmiotów gospodarczych

analiza ekonomiczno-finansowa podmiotów gospodarczych, przepływy finansowe w 

podmiotach gospodarczych, organizacja i zarządzanie podmiotami gospodarczymi
609711799 kmarciniec@wp.pl 31.12.2022

288. Grzybowicz Elżbieta
Zarządzanie 

nieruchomościami
31.12.2018

289. Jodko Wioletta Izabela
Zarządzanie 

nieruchomościami

rachunkowość oraz ewidencja pozaksięgowa wspólnot mieszkaniowych i 

współwłasności, prawne aspekty funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, 

rozstrzyganie konfliktów we wspólnotach mieszkaniowych, zarządzanie 

nieruchomościami komercyjnymi (działania windykacyjkne we wspólnotach 

mieszkaniowych), plany gospodarcze wspólmot oraz określanie wysokości zaliczek

31.12.2021

290.
Korwel Krystyna 

Wiesława

Zarządzanie 

nieruchomościami
31.12.2021

291.
Matusiak Wiesław 

Bronisław

Zarządzanie 

nieruchomościami

gospodarka nieruchomościami; własność lokali; ochrona praw związanych z 

nieruchomościami, zamieszkiwaniem lokatorów; prawa i obowiązki w nich, 

utrzymaniem, funkcjonowaniem, określeniem wzajemnych stosunków pomiędzy 

zarządcą i właścicielem oraz pomiędzy najemcą a wynajmującym

606120408 wieslawm7@gmail.com 31.12.2022

292. Śmieszek Ewa Anna
Zarządzanie 

nieruchomościami
693080776 ewa.smieszek@zzn.pl 31.12.2022

293. Szalast Marek Marian Zdrowie publiczne
higiena, epidemiologia, bezpieczeństwo sanitarne, bezpieczeństwo żywności i żywienia, 

zakażenia szpitalne, choroby zawodowe
757542978 marszal.jg@wp.pl 31.12.2022

294. Kluza Krzysztof Daniel Żeglarstwo budowa i eksploatacja jednostek pływających śródlądowych 31.12.2021
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