LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH
ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Kielcach

na rok 2015
Specjalizacja

Nr strony na liście

I. Budownictwo

3-8

II. Elektronika, elektrotechnika, elektryka, energetyka

8-10

III. Geodezja i kartografia

10-12

IV. Geologia, górnictwo, wiertnictwo, szkody górnicze

12-13

V. Kryminalistyczne badanie dokumentów

13-14

VI. Kryminalistyczne badanie układu linii papilarnych
(daktyloskopia)

15

VII. Kryminalistyczne badanie odcisków różnych narzędzi
na twardym podłożu (mechanoskopia),
kryminalistyczne badanie śladów obuwia i śladów opon
pojazdów (traseologia)

15-16

VIII. Księgowość, bankowość, ekonomia, rachunkowość, finanse,
koszty, rozliczenia, podatki

16-19

IX. Leśnictwo, łowiectwo

19

X.

19-21

Meblarstwo, wycena ruchomości

XI. Medycyna
1. Alergologia

21

2. Chirurgia

21-22

3. Choroby płuc

22-23

4. Choroby wewnętrzne

23

5. Dermatologia

24

6. Diabetologia

24

7. Endokrynologia

24

8. Ginekologia, położnictwo

24

9. Kardiologia

24-25

10. Laryngologia

25

11. Medycyna przemysłowa, medycyna pracy

25

12. Medycyna sądowa, patomorfologia,
anatomopatologia

25

12. Nefrologia

25

13. Neurologia

25-26

14. Okulistyka

26

15. Pediatria

27

16. Psychiatria

27-28

17. Reumatologia

28

18. Inne specjalności medycyny

28

XII. Ochrona przyrody, ochrona środowiska

29-30

XIII. Pożarnictwo

30

XIV. Psychologia

31-33

XV.

Rolnictwo, zootechnika, ogrodnictwo,
mechanizacja rolnictwa

XVI. Szacowanie nieruchomości

33-34
34-37

XVII. Technika samochodowa, ruch drogowy, wypadki
komunikacyjne, mechanika pojazdów

37-43

XVIII. Weterynaria

43

XIX.

Wynalazczość

43

XX.

Inne specjalności

44-51
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BUDOWNICTWO

Lp.

Nazwisko i imię
biegłego

1.

mgr inż. Baracz Bogdan

2.

inż. Biernat Stanisław

Adres i numer telefonu
tel. 15-846-38-95
tel. 693-600-585
tel. 15-832-37-15
tel. 502-746-974

Zakres specjalności
-

budownictwo

-

budownictwo
ogólne,
budownictwo
mostowe,
ustalanie kosztów
i rozliczeń robót
budowlanych,
szacowanie
nieruchomości
ustalanie kosztów
i rozliczanie robót
budowlanych
budownictwo
telekomunikacyjne
budownictwo
ogólne,
instalacje
i urządzenia
sanitarne
budownictwo
lądowe,
sieci i instalacje
wodnokanalizacyjne,
gazowe,
wentylacyjne,
centralnego
ogrzewania,
drogi, mosty.
lotniska,
dozór energetyczny
w zakresie sieci
i instalacji
gazowych
budownictwo
lądowe,
szacowanie
nieruchomości
budownictwo,
szacowanie
nieruchomości

-

3.

mgr inż. Chrzan Maria

tel. 41 368-14-75
tel. 500-232-399

-

4.

inż. Deredas Dariusz

tel. 509-137-121

-

5.

mgr Dobrucki Franciszek tel. d. 41 275-34-19

-

6.

inż. Dubowik Czesław

tel. 605-303-450

-

-

7.

mgr inż. DubowikLewińska Anna

tel. 41-341-56-50
tel. 601-803-030

-

8.

inż. Duda Andrzej

tel. 602-262-533

-

Termin, do
którego
został
ustanowiony
31.12.2018r.
31.12.2018r.

31.12.2015 r.

31.12.2017r.
31.12.2017r.

31.12.2018r.

31.12.2017r.

31.12.2017r.
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9.

mgr inż. Durlej Mariusz

tel. 508-099-233
tel. 41 334 57 34
e-mail:
mariusz.durlej@interia.pl

10. mgr inż. Dusza Zbigniew tel. 41 331-41-97,
tel. 601-727-247
11. mgr inż. Dybał Leszek
tel. 604-247-038
e-mail: ldybal@op.pl

12. inż. Flak Edward

tel. 602-443-316,
tel. 81-742-11-83

-

-

-

13. inż. Góra Janusz

tel. 606-215-355

-

14. mgr inż. Halina Górska

tel.605-989-624
tel. (41) 331-59-43

-

budownictwo
lądowe specjalność
konstrukcyjnobudowlana
(nadzorowanie
robót
budowlanych,
ocena stanu
technicznego i
utrzymanie
obiektów
budowlanych,
konstrukcje
drewniane,
ustalanie kosztów i
rozliczeń robót
budowlanych,
technologia robót
budowlanych i
stosowanie
materiałów w
procesie
budowlanym,
dokumentacja
formalno – prawna
w procesie
inwestycyjnym)
budownictwo
lądowe
budownictwo
lądowe
(budownictwo
ogólne,
budownictwo
drogowe)
budownictwo
drogowe,
kosztorysowanie,
rozliczanie robót
budowlanych
w warunkach
ofertowych
i przetargowych
oraz prawidłowości
przeprowadzania
przetargów
budownictwo
lądowe
budownictwo,
gospodarka
nieruchomościami i

31.12.2020r.

31.12.2017r.
31.12.2019r.

31.12.2017r.

31.12.2017r.
31.12.2018r.
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15. mgr inż. Grzywna Józef

tel. 41 342-51-58,
tel. 501-168-797

-

16. inż. Jastrzębska-Robak
Anna
17. mgr inż. Jeziorski Artur

tel. 41 361-49-34
tel. 796-547-775
tel. 605-392-264

-

18. mgr inż. Jędrzejkiewicz
Jacek
– rzeczoznawca
budowlany
o specjalności
instalacyjno –
inżynieryjnej

tel. 41 368-72-84,
tel. 601-547-244

-

19. dr inż. arch. Kamionka
Lucjan

tel. 41 331-60-61
tel. 606-641-761

20. inż. Kasperek Józef

tel. 41-331-46-10
tel. 608-41-55-60

21. mgr inż. Koseńczuk
Magdalena

tel. 608-127-047

-

22. Król Wojciech

tel. d. 41 252-40-25

-

23. Krzeczkowska Krystyna

tel. 501-286-175

-

zarządzania
nieruchomościami
budownictwo
wodnomelioracyjne,
w tym zakłócenia
stosunków
wodnych,
gospodarka wodnościekowa
budownictwo
lądowe
budownictwo
drogowe
budownictwo
ogólne
inżynieria sanitarna
(systemy,
urządzenia
i instalacje
wodociągowe,
kanalizacyjne,
cieplne,
wentylacyjne,
gazowe oraz
zagadnienia
ochrony
środowiska)
budownictwo
wodno-meliorac.
budownictwo
architektura,
urbanistyka
budownictwo
szacowanie
nieruchomości
budownictwo,
instalacje
budowlane
(rozliczanie robót
budowlanych,
instalacje
wentylacji i
klimatyzacji)
budownictwo
ogólne
budownictwo,
szacowanie
nieruchomości,
architektura

31.12.2015r.

31.12.2017r.
31.12.2016r.

31.12.2017r.

31.12.2017r.

31.12.2017r.

31.12.2018r.

31.12.2017r.

31.12.2018r.

5

24. mgr inż. Markiewicz
Mariusz
25. Medyński Marek

tel. 608-411-850

-

tel. 696-781-868

-

26. mgr inż. Miernik
Wiesław

tel. 607-194-713

-

27. mgr inż. Nowak
Bogusław
28. mgr inż. Nurzyński
Mariusz

tel. 41 368-15-67,
tel. 694-092-994
tel. 601-97-06-46

-

29. mgr inż. Piwko Karol

tel. 41 368-74-05
tel. 606-786-475
tel. 41 342-20-10
tel. 603-944-625
tel. 506-091-027

30. mgr inż. Pniewski
Edward
31. mgr inż. Regucki Piotr

32. dr inż. Sikora Hubert

tel. 690-432-824
tel. 41-310-71-24
e-mail:
hubert.sikora@gmail.com

-

-

-

-

-

-

-

-

budownictwo
ogólne
budownictwo
ogólne
budownictwo
ogólne
w specjalizacji
konstrukcyjnobudowlanej
w zakresie
wykonawstwa
i utrzymania
budynków
budownictwo
lądowe
budownictwo,
szacowanie
nieruchomości
budownictwo
ogólne
budownictwo
ogólne
budownictwo
ogólne
budownictwo
lądowe
w specjalnościach:
projektowania
konstrukcji
budowlanych,
sprawdzania
projektów
konstrukcyjnych,
oceny stanu
technicznego
i utrzymania
obiektów
budowlanych,
zużycia oraz
stopnia
uszkodzenia
konstrukcji
obiektów
budowlanych
oraz materiałów
budowlanych,
ochrony obiektów
budowlanych
przed korozją,
ochrony

31.12.2017r.
31.12.2017r.
31.12.2018r.

31.12.2017r.
31.12.2017 r.

31.12.2016r.
31.12.2016r.
31.12.2017r.

31.12.2016r.
.
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33. mgr inż. Skrobot Lucyna tel. 600-991-544
34. Sroka Mieczysław
tel. 15 832-29-09
tel. 668-034-241
35. inż. Staroń Krzysztof
tel. 602-315-729

-

i izolacyjności
cieplnej przegród
budowlanych
budownictwo
31.12.2016r.
budownictwo
31.12.2017r.
ogólne
instalacje sanitarne 31.12.2019r.

e-mail:lexbudinwest@interia.pl

36. dr inż. Stawiarski
Przemysław

tel. 603-324-300
biuro@opiniesadowe.pl
www.opiniesadowe.pl

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37. dr inż. Syrek Stanisław

tel. 604-706-188

-

budownictwo
31.12.2015r.
i materiały
budowlane:
wykonawstwo,
technologia
i roboty budowlane,
wytwarzanie
konstrukcyjnych
elementów
budowlanych i ich
kontrola techniczna,
nadzór budowlany,
obiekty
i konstrukcje
budowlane,
stan techniczny,
zużycie,
uszkodzenia
konstrukcji
i obiektów
budowlanych
oraz materiałów
budowlanych,
kontrola techniczna
utrzymania
obiektów
budowlanych,
materiały
budowlane,
zasadność
stosowania
materiałów
budowlanych,
transport
materiałów
budowlanych,
bezpieczeństwo
i higiena pracy przy
wykonywaniu robót
budowlanych
technologia
31.12.2015r.
drewna, produkcji
mebli
i stolarki
budowlanej i jej
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wycena
budownictwo
(konstrukcje
żelbetonowe,
stalowe)
budownictwo
lądowe

38. mgr inż. Szafraniec
Wacław

tel. 515-865-248

-

39. mgr inż. Szymański
Zenon

tel. 601-153-276

-

40. mgr inż. Szrek Grażyna

tel. 506-945-891

-

41. inż. Ślusarczyk
Katarzyna
42. inż. Turalski Marek
43. inż. Wykrota Józef

tel. 41 345-21-30,
tel. 503-072-103
tel. 607-942-940
tel. 535-321-187

-

44. mgr inż. Zając Piotr

tel. 12-632-79-11
tel. 608-038-698

-

architektura
31.12.2016r.
budownictwo
(stan techniczny
budynków, jakość
wykorzystywanych
robót)

45. mgr inż. Zapała Tadeusz tel. 41 366-43-20

-

instalacje sanitarne 31.12.2015r.

budownictwo
telekomunikacyjne
budownictwo
ogólne
budownictwo
budownictwo
lądowe

-

31.12.2019r.

31.12.2018r.
przerwa w
czynnościach
biegłego do dnia
31 sierpnia
2016r.

31.12.2017r.
31.12.2017r.
31.12.2016r.
31.12.2018r.

ELEKTRONIKA, ELEKTROTECHNIKA,
ELEKTRYKA, ENERGETYKA
46. dr Gremba Jerzy

tel. 41 345-70-92,
tel. 502-217-214
e-mail: j.gremba@interia.pl

47. mgr inż. Kamiński

tel. 783-114-935

-

elektronika,
31.12.2017r.
radiokomunikacja
(analogowe
i cyfrowe
bezprzewodowe
systemy transmisji
i odbioru sygnałów
wizji, fonii i
danych, naziemne
i satelitarne),
- telekomunikacja
ruchoma (systemy
telefonii
komórkowej
oraz inne systemy
oparte na
komunikacji
bezprzewodowej)
- bezpieczeństwo
31.12.2018r.
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eksploatacji, ocena
skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej,
- badanie stanu
technicznego,
instalacji maszyn
i urządzeń
elektrycznych oraz
elektroenergetycznych

Michał

48. mgr inż. Łapiński Michał tel. 41 342-30-97
tel. 663-066-648

-

49. mgr inż. Mieczkowski
Grzegorz
50. mgr Moskwa Andrzej

tel. 604-143-545

-

51. inż. Orlikowski Grzegorz tel. 888-941-646

-

52. Pawelec Marian

-

tel. 41 342-76-84,
e-mail: grzes.mie@neostrada.pl

tel. 41 342-85-18,
tel. 790-816-288
e-mail: marian_pawelec@go2.pl
e-mail:
zut.marian.pawelec@neostrada.pl

53. mgr inż. Penkala
Augustyn
54. mgr inż. Snoch Jerzy

tel. 41 331-25-48

-

tel. 531-041-441

-

-

-

55. Śladkowski Roman

tel. 600-427-380

-

56. inż. Turalski Robert

tel. 730-008-301
e-mail: rturalski@gmail.com

-

tel. 41 346-05-30

-

57. mgr inż. Wileczek
Marian

sieci, instalacje
i urządzenia
elektryczne
i elektroenergetyczne
elektrotechnika,
elektroenergetyka
energetyka cieplna
budynków
instalacje
elektryczne
instalacje
i urządzenia
elektryczne
sieci i instalacje
elektryczne
elektronika –
budowa
i eksploatacja
urządzeń łączności
informatykainformatyka
techniczna
i internet
analiza kryminalna
– analiza bilingów
telefonicznych
instalacje
i eksploatacja
urządzeń
elektrycznych
i elektroenerget.
elektryka,
instalacje
elektryczne,
informatyka
elektrotechnika
i automatyka
(instalacje
sygnalizacji
włamania

31.12.2017r.

31.12.2017r.
31.12.2018r.
31.12.2016r.
31.12.2017r.

31.12.2017r.
31.12.2017r.

31.12.2017r.

31.12.2018r.

31.12.2017r.
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58. dr inż. Włodarczyk Józef tel. 501-098-439

-

-

59. Zajączkowski Bogdan

tel. 41-331-41-74
tel. 501-801-061

-

i systemy ich
monitorowania)
energetyka cieplna 31.12.2017r.
i inżynieria
chemiczna,
armatura
przemysłowa
i normalizacja
elektryka,
31.12.2016r.
instalacje urządzeń
elektrycznych

GEODEZJA I KARTOGRAFIA
60. mgr inż. Bernaciak
Zygmunt

tel. 41-274-24-98
tel. 503-073-225

-

61. mgr inż. Cienciała
Agnieszka

tel. 508-099-403
mail:acienciala@gmail.com

geodezja
i kartografia,
w tym:
- geodezyjne pomiary
sytuacyjnowysokościowe,
realizacyjne
i inwentaryzacyjne,
rozgraniczenia,
podziały
nieruchomości,
geodezyjne
urządzenia terenów
rolnych i leśnych
- geodezja
i kartografia

62. inż. Ciopiński Stanisław
63. inż. Domański Jerzy

tel. 41 331-18-69
tel. 668-382-753

-

64. inż. Grudzień Zbigniew

tel. 603-199-545

-

65. mgr inż. ZiębaGrzędzicka Elżbieta

tel. 660-145-014

-

66. mgr inż. Kasperczyk
Wacław
67. Kołodziej Marek
68. mgr inż. Kosowski
Stanisław
69. mgr inż. Kozieł Jacek

tel. 41-377-94-66
tel. 604-328-007
tel. 507-386-775
tel. 733-964- 418

70. Krasowska Irena

tel. 41-369-23-14
tel. 668-117-629
tel. 41 274-58-72,
tel. 605-848-601

31.12.2017 r.

31.12.2017r.
przerwa w
czynnościach
biegłego do dnia
31.07.2015r.

geodezja
31.12.2016r.
geodezja
31.12.2017r.
i kartografia
geodezyjna obsługa
inwestycji
geodezja
31.12.2017r.
geodezja
i kartografia

31.12.2018r.

-

geodezja

31.12.2017r.

-

geodezja
geodezja

31.12.2018r.
31.12.2018r.

-

geodezja

31.12.2016r.

-

geodezja

31.12.2017r.

przerwa w
czynnościach do
dnia 31.08.2015r.
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71. inż. Kurowski Janusz
72. Mróz Wojciech

tel. 41 345-09-69
tel. 604-982-069
tel. (12) 648-58-41

-

geodezja
geodezja

31.12.2017r.
31.12.2020r.

e-mail:wojtek.adventor@wp.pl

73. mgr inż. Noworyta
Arkadiusz

tel. 665-650-664

-

geodezja
i kartografia

31.12.2016r.

74. mgr inż. Oleś Mirosław

tel. 41-352-28-14,
tel. 606-839-387

-

geodezja

31.12.2016r.

75. mgr inż. Pęski Tadeusz

tel. 600-430-255

-

geodezja

31.12.2017r.

76. mgr inż. Mateusz
Piotrowski

tel. 503-440-587
e-mail:matek@yahoo.com

-

geodezja

31.12.2020r.

77. Ptaszyński Jacek

-

geodezja

31.12.2017r.

78. mgr inż. Mirosław
Roszczypała

tel. 41 332-52-71,
tel. 604-204-920
tel. 15 86-84-842
tel. 609-095-327

-

79. mgr inż. Sawicka Marta

tel. 668-805-926

-

geodezja i
31.12.2020r.
kartografia
(rozgraniczenie i
podziały
nieruchomości,
geodezyjne
pomiary sytuacyjno
– wysokościowe,
realizacyjne
i inwentaryzacyjne)
geodezja
31.12.2017r.

80. mgr inż.. SokałaSkibniewska Leszczyna
81. Stachurski Stanisław
82. inż. Straszak Jolanta

tel. 692-410-757

-

geodezja

31.12.2017r.

tel. 601-478-773
tel. 503-71-23-20

-

geodezja
geodezja
i kartografia
geodezja
i kartografia

31.12.2017r.
31.12.2017r.

83. mgr inż. Sysło Krzysztof tel. 660-987-308

-

84. inż. Traczyk Albert

tel. 502-266-334

-

85. inż. Wierzbicki
Sebastian

tel. 602-705-789

-

86. mgr inż. Wolska Zofia
87. Zuba Jerzy

tel. 41 251-50-29
tel. 41 274-76-50

-

geodezja
i kartografia
geodezja
i kartografia
geodezja
geodezja

31.12.2016r.
przerwa od 1
lipca 2015r. do
30 czerwca
2016r.

31.12.2018r.
31.12.2016r.
31.12.2017r.
31.12.2017r.

GEOLOGIA, GÓRNICTWO,
WIERTNICTWO, SZKODY GÓRNICZE
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88. mgr inż. Juszczyk
Andrzej

tel. 41-331-11-16
tel. 662-923-758

-

geologia,
ochrona
środowiska

31.12.2016r.

89. inż. Kossakowski Albin

tel. 41 342-70-00

tel. 603-712-249

91. mgr inż. Skórski
Władysław

tel. 32 703-15-04,
tel. 608-660-790

-

tel. 41 361-26-65

-

górnictwo,
geologia górnicza,
hydrogeologia
geotechnika
i geologia
inżynierska
w budownictwie
lądowym,
wodnym,
górniczym,
planowaniu
przestrzennym,
składowaniu
substancji
i odpadów
geologia,
ochrona
środowiska,
górnictwo,
szkody górnicze
górnictwo

31.12.2018r.

90. dr inż. Przybyłowicz
Wiktor

-

92. mgr inż. Sosiński
Władysław
93. dr inż. Zych Stanisław

tel. 41 331-21-51,
tel. 604-636-387

-

-

górnictwo
(eksploatacja złóż
metodą
odkrywkową)
ochrona
środowiska,
bezpieczeństwo
i higiena pracy

31.12.2018r.

31.12.2017r.

31.12.2017r.
31.12.2017r.

KRYMINALISTYCZNE BADANIE DOKUMENTÓW
94. inż. Borowik Krzysztof

tel. 34-315-75-73
tel. 601-521-421

-

95. dr Chmielewska
Katarzyna

96. mgr Doruchowski
Tomasz

tel. 41 362-93-52,
tel. 607-041-678
email:k.chmielewska@centru
m-legat.pl

tel. 508-361-397
mail:thomas.kali@op.pl

-

-

-

ekspertyza
31.12.2016 r.
dokumentów,
badanie pisma
ręcznego
badania
31.12.2016r.
identyfikacyjne
pisma ręcznego
i podpisów,
badania treściowojęzykowe
dokumentów
ekspertyza pisma
31.12.2018r.
ręcznego, w tym
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97. mgr Karolina
Gorzkowska
98. mgr Górniak Lidia

tel. 505-842-830
mail:anilorak@onet.pl
tel. 601-448-067

-

99. mgr Graczak-Pachocka
Magdalena
100. mgr Hajduk Stanisław

tel. 41 368-50-91
tel. 608-686-532
tel. 693-422-442

-

101. mgr Imieło Katarzyna

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

-

-

102. mgr Kołbuc Dariusz

103. mgr Kordas Igor

tel. 41 302-55-74,
tel. 41 349-26-70,
tel. 536-703-036

-

tel. 603-802-947

-

-

104. mgr KowalKwaśniewska Anna

tel. 606-242-546

105. mgr Kuraś Tomasz

tel. 665-390-452

106. mgr Kutwin Jacek

tel. 34 362-84-66
tel. 504-625-767

107. mgr inż. Olejniczak Piotr tel. 600-190-601

108. mgr Robert Pachocki

tel. 41 368-50-91

podpisów
grafologia,
psychografologia
ekspertyza
dokumentów
związana
z badaniem
autentyczności oraz
autorstwa pisma
ręcznego
w tym podpisów
badanie
dokumentów
ekspertyza
dokumentów
ekspertyza
dokumentów,
badanie pisma
ręcznego
klasyczne badanie
dokumentów,
badania
daktyloskopijne
kryminalistyczna
ekspertyza
dokumentów
taktyka
kryminalistyczna

-

badania pisma
ręcznego,
- badania
transeologiczne
- ekspertyza
dokumentów,
- badanie
autentyczności
- dokumentów,
- badanie
identyfikacyjne
pisma ręcznego
i podpisów
- ekspertyza
dokumentów pisma
ręcznego
i podpisów
- klasyczne badanie
dokumentów
-

klasyczne badanie

31.12.2018r.
31.12.2018r.
Przerwa w
wykonywaniu
czynności do 30
czerwca 2015r.

31.12.2015r.
31.12.2017r.
31.12.2019r.

31.12.2018 r.

31.12.2017r.

31.12.2018r.

31.12.2015r.

31.12.2015r.

31.12.2018r.

31.12.2020r.
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tel. 668-802-146

dokumentów

109. inż. Plaza Waldemar

tel. 41 362-54-34,
tel. 505-307-308

-

badanie
dokumentów

31.12.2017r.

110. mgr Sadowska Ewa

tel. 41-349-26-70
tel. 503-549-268

-

klasyczne badania
dokumentów
badania
daktyloskopijne
badanie pisma
ręcznego i
dokumentów
badanie
dokumentów

31.12.2017r.

badanie
dokumentów

31.12.2015r.

111. mgr Solarz Liliana

tel. 698-079-422
e-mail:l.solarz@o2.pl

-

112. mgr Tośta Bartłomiej

tel. 41 307-22-32,
tel. 508-138-711

-

113. mgr Wodecki Paweł

tel. 501-773-090

-

31.12.2019r.

31.12.2017r.

KRYMINALISTYCZNE BADANIE
UKŁADU LINII PAPILARNYCH (DAKTYLOSKOPIA)
114. mgr Buras Dariusz

tel. 41-349-26-73
tel. 601-312-954
e-mail: d.buras@interia.pl

-

badania
daktyloskopijne

31.12.2019r.

115. mgr Kołbuc Dariusz

tel. 41 302-55-74,
tel. 41 349-26-70,
tel. 536-703-036

-

badania
daktyloskopijne,
klasyczne badanie
dokumentów
badania
daktyloskopijne
badania
daktyloskopijne
klasyczne badania
dokumentów

31.12.2018r.

116. mgr inż. KawulskaStępień Jolanta
117. mgr Sadowska Ewa

tel. 41 349-26-76,
tel. 41 332-30-37
tel. 41-349-26-70
tel. 503-549-268

-

31.12.2017r.
31.12.2017r.

KRYMINALISTYCZNE BADANIE ODCISKÓW
RÓŻNYCH NARZĘDZI NA TWARDYM PODŁOŻU
(MECHANOSKOPIA),
KRYMINALISTYCZNE BADANIE ŚLADÓW OBUWIA I ŚLADÓW OPON POJAZDÓW
(TRASEOLOGIA)
118. mgr inż. Fronczyk
Grzegorz
119. mgr inż. Kwapisz
Sergiusz

tel. 41 349-26-60,
tel. 503-546-219
tel. 41 369-72-85
tel. 604-529-377

-

mechanoskopia
kryminalistyczna

- kryminalistyczne
badania śladów

31.12.2018r.
31.12.2015r.

traseologicznych –

badanie śladów
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-

120. mgr inż. Stępień Tomasz tel. 602-774-195

-

121. dr Małgorzata Żołna

tel.692-419-713

-

obuwia
i śladów opon
pojazdów,
rekonstrukcja
wypadków
drogowych
mechanoskopia
31.12.2018r.
kryminalistyczna,
rekonstrukcja
wypadków
drogowych
kryminalistyczne
31.12.2019r.
rekonstrukcje
zdarzeń drogowych

KSIĘGOWOŚĆ, BANKOWOŚĆ, EKONOMIA, RACHUNKOWOŚĆ,
FINANSE, KOSZTY, ROZLICZENIA, PODATKI
122. mgr Marian Bęben

tel. 603-200-058

-

rachunkowość,

31.12.2018r.

123. mgr Chałan Władysław tel. 41 332-42-60

-

rachunkowość,
finanse
księgowość
audyt
audyt
wewnętrzny,
rachunkowość,
bankowość,
finanse
przedsiębiorstw
finanse
publiczne
księgowość
finanse
organizacja
i ekonomika
przedsiębiorstw
podatki,
rachunkowość,
finanse
badanie
sprawozdań
finansowych,
badanie
rozliczeń
finansowych,
opracowywanie
ekspertyz
i opinii
ekonomicznofinansowych,

31.12.2017r.

124. mgr Chęcińska-Dandyk tel. 609-478-090
Ewa
125. mgr Ciepiński Jacek
tel. 609-113-718

126. mgr Czekański Ryszard tel. 502-659-078
127. mgr Derela Edward

128. mgr Dobrzycki
Waldemar

tel. 602-343-334

tel.602-774-776,
tel.(32)256-44-84
e-mail:dobrzycki@poczta.onet.pl
129. mgr Fiałkowska Regina tel. 15 842-24-25
tel. 509-764-095
e-mail: fialkowskar@go2.pl

-

-

-

-

31.12.2017r.
31.12.2019r.

31.12.2015 r.
31.12.2017r.

31.12.2020r.

31.12.2019r.
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-

-

-

130. dr Gądek Ryszard

tel. 663-142-670

-

-

131. mgr Głodała Teodora

tel. 41 273-32-20
tel. 696-044-339

-

132. mgr Grzelka Damian

tel. 608-445-274

133. mgr Hyla Maria

tel. 603-185-306

-

134. mgr Jastrząb Irena
135. mgr Karkut Aneta

tel. 41 302-24-28
tel.533-772-133
tel. 506-141-206

136. mgr Karwecka Barbara

tel. 793-060-453

137. mgr KosińskaTrzebińska Janina
138. mgr Kromer –
Zembrzowska Justyna

tel. 41 331-64-63,
tel. 602-493-888
tel. 535-404-505
e-mail:lzembrzowska@interia.pl

-

-

kontrola ksiąg
podatkowych
i rachunkowych,
opiniowanie
wyceny akcji
i udziałów,
opiniowanie
planów
połączeń,
podziałów,
przekształceń
spółek
ekonomia,
31.12.2015 r.
finanse
przedsiębiorstw,
wycena akcji
i udziałów,
plany podziałów,
przekształceń,
połączeń spółek,
plany spółek
w ramach
postępowań
upadłościowego
i układowego
księgowość
31.12.2017r.

księgowość,
rachunkowość,
finanse
rachunkowości
i rozliczeń
finansowych
rachunkowość

31.12.2019r.

31.12.2017r.

31.12.2019r.

księgowość,
31.12.2017r.
finanse,
rachunkowość
rozliczenia
31.12.2017r.
finansowe
i rachunkowość
rachunkowość 31.12.2017r.
i finanse
księgowość,
bankowość,
ekonomia,,
rachunkowość,
finanse,
rozliczenia,
podatki w
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139. mgr Kwiecień
Stanisław

tel. 604-169-198

140. mgr inż. Lasota Jan

tel. 41 331-14-93,
tel. 502-522-021

141. mgr Lolo Sylwia

tel. 601-970-988

142. mgr Łucka Klementyna tel. 693-647-930

zakresie audytu
finansów
publicznych
− rachunkowość
− badanie
sprawozdań
założycieli
spółek
akcyjnych,
− wycena akcji nie
notowanych na
rynku
regulowanym,
− badanie planów
połączeń
i podziału
spółek
kapitałowych,
− badanie planów
przekształceń
spółek, wyceny
aktywów
i pasywów
przekształconych
spółek osobowych
w kapitałowe
- ekonomika
i finanse
przedsiębiorstw
drobnej
wytwórczości,
usług
inwestycyjnych
i handlu
- audyt,
- zamówienia
publiczne
- rachunkowość,
- badanie planów
podziału i
połączenia
spółek,
przekształcania
firm osób
fizycznych w
spółki
kapitałowe,
badania
kapitałów
własnych
nowopowsta-

31.12.2017r.

31.12.2017r.

31.12.2018r.

31.12.2017r.
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143. mgr Majkowska Ewa

tel. 41-368-30-17
tel. 601-480-898

-

144. mgr Markowska
Bożena

tel. 600-472-030
tel. 48-660-17-72
tel.512-224-207
e-mail:mar.ksiegi@interia.pl

-

145. dr Mielczarek Dominik

tel. 603-961-957

146. mgr Mucha Andrzej

tel. 603-116-093

-

łych podmiotów
prawa
handlowego.
rachunkowość, 31.12.2017r.
księgowość,
doradztwo
podatkowe
księgowość
31.12.2019r.

147. mgr Mucha Mirosława

tel. 501-260-774

-

148. mgr Napiórkowski
Andrzej
149. mgr Ochocka Dorota

tel. 501-123-678

-

informatyka,
komputeryzacja
księgowość,
rachunkowość,
finanse,
ekonomia
badanie
sprawozdań
założycieli
spółek
akcyjnych,
badanie planów
połączeń,
podziału,
przekształceń
spółek
księgowość
i finanse
podatki

tel. 602-386-922

150. mgr Owczarek
Kazimierz

tel. 41 343-25-80,
tel. 602-365-981
e-mail:k.owczarek@biurook.pl
tel. 601-146-216
tel. 41 273-16-81
e-mail: jacek.pastuszka@onet.pl

-

ekonomia,
finanse,
rachunkowość
księgowość,
finanse

-

rachunkowość, 31.12.2020r.
kontrola ksiąg
podatkowych i
rachunkowych,
ekonomika i
finanse
przedsiębiorstw,
podatki,
ekonomia
rachunkowość, 31.12.2017r.
księgowość,
rachunkowość
podatkowa,

-

151. dr Pastuszka Jacek

-

152. dr Piątek Edyta

tel. 606-431-696

-

31.12.2018r.

31.12.2020r.

31.12.2016r.

31.12.2019r.
31.12.2017r.

31.12.2017r.
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-

153. mgr Porada-Grębska
Agnieszka

tel. 605-295-165

-

badanie
sprawozdań
finansowych,
ekspertyzy
i opinie
ekonomicznofinansowe,
finanse
przedsiębiorstw
ekonomika
i organizacja
przedsiębiorstw
rachunkowość 31.12.2018r.

154. mgr Radek Zbigniew

tel. 607-502-102

-

31.12.2016r.

155. mgr Staniak Bożena

tel. 602-539-878

156. mgr StępniewskaRdzanek Agnieszka

tel. 792-141-012

157. mgr inż. Tyrcha
Bernadeta
158. mgr Waksmundzki
Leszek
159. mgr Walko Maria

tel. 14-621-01-14,
tel. 507-867-774
tel. 605-169-269

160. mgr Jacek Wiatrowski

tel. 602-754-733
e-mail: jacekwiatrowski@o2.pl

-

-

tel. 607-117-327, 536-525-377

badanie
sprawozdań
założycieli
spółek
akcyjnych,
- badanie planów
połączeń,
podziału,
przekształceń
spółek
- badanie
sprawozdań
rachunkowych
w zakresie
prawa
upadłościowego
i naprawczego
- księgowość
- rachunkowość
- finanse
- rachunkowość
przedsiębiorstw
- bankowość
i finanse
- badanie
sprawozdań
finansowych,
- ekspertyzy
ekonomicznofinansowe
- kontrola
zarządcza,
- audyt
wewnętrzny,
- księgowość
budżetowa,

31.12.2018r.

31.12.2017r.

31.12.2015 r.
31.12.2018r.
31.12.2016r.

31.12.2020r.
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161. mgr Wrona Waldemar

tel. 606-429-056

- bankowość,
- ekonomia,
- rachunkowość
budżetowa,
- finanse publiczne,
- podatki,
- gospodarka
mieniem
komunalnym.
- ekonomia,
31.12.2017r.
- finanse,
- rachunkowość

LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO
162. inż. Andrzejczak Jan

tel. 41 373-50-33,
tel. 600-877-258
tel. 519-350-507

-

leśnictwo,
łowiectwo
leśnictwo

31.12.2017r.

tel. 515-200-102

-

leśnictwo

31.12.2017r.

165. inż. Lisowski Jarosław

tel. 606-635-113

-

31.12.2018r.

166. mgr inż. Zbigniew
Mleczko

tel. 604-278-583

-

leśnictwo,
ochrona
środowiska
leśnictwo

167. mgr inż. Pargieła Henryk tel. 666-832-604

-

leśnictwo

31.12.2015r.

168. mgr inż. Pietrusik Piotr

tel. 515-247-645

-

leśnictwo

31.12.2016r.

169. mgr inż. Sołtykiewicz
Mariusz

tel. 668-112-760

-

leśnictwo

31.12.2016r.

163. mgr inż. Dziurzyński
Marek
164. inż. Lenartowicz Marek

31.12.2018r.

31.12.2019r.

e-mail: zbigniew.mleczko@wp.pl

MEBLARSTWO, WYCENA RUCHOMOŚCI
170. mgr inż. Bańko Michał

tel. 601-096-788

-

-

171. mgr inż. Bartoszewicz
Antoni

tel. 605-102-650

-

wycena
31.12.2020r.
ruchomości:
pojazdów,
maszyn,
urządzeń,
wyposażenia i
materiałów,
rekonstrukcja i
analiza zdarzeń
drogowych
obrabiarki,
31.12.2017r.
maszyny
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172. inż.Cwityński Tomasz

tel. 605-268-978
mail: cedrys@poczta.fm

-

173. inż. Gębura Kazimierz

tel. 41 274-80-03,
tel. 501-322-887
tel. 41 310-04-99

-

174. Łysak Witold

175. inż. Mikołajski Wojciech tel. 508-206-407

-

-

-

-

-

i urządzenia
technologiczne,
hydraulika,
szacowanie
nieruchomości,
wycena
ruchomości
meblarstwo,
31.12.2019r.
stolarstwo
( wyroby z
drewna,
wyroby z
materiałów
drewnopodobnych,
ergonomia
wnetrz)
wycena
31.12.2017r.
ruchomości
wycena
31.12.2017r.
ruchomości
w branżach:
meblarstwo,
sprzęt AGD,
sprzęt RTV,
artykuły
wchodzące
w zakres
wyrobów branży
włókienniczej
(dywany,
chodniki,
wykładziny)
meblarstwo (meble 31.12.2018 r.
kuchenne,
biurowe,
biblioteczne,
gabinetowe,
dziecięce, szafy
wnękowe)
wyroby z drewna
(stolarka meblowa
wyroby
z materiałów
drewnopodobnych
(stolarka meblowa)
wyroby
z materiałów
drewnopochodnych
(stolarka meblowa)
stolarka otworowa
drzwiowa
i okienna
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- drewniane wyroby
podłogowe
- drewnopochodne
wyroby podłogowe

176. mgr inż. Nowak
Stanisław

tel. 502-336-412

177. mgr inż. Robak Robert

tel. 502-604-536

- technologia
31.12.2017r.
i produkcja
drewna
i materiałów
drewnopochodny
ch
- stolarstwo
- meblarstwo
- projektowanie
mebli
i wyposażenia
wnętrz
- szacowanie
31.12.2017r.
nieruchomości,
- wycena
ruchomości
oraz
samochodów
osobowych
i ciężarowych,
- zarządzanie
bezpieczeństwem

i higieną pracy
wycena
ruchomości
(meblarstwo)

178. mgr inż. Rybczyński
Kazimierz

tel. 41 331-32-48
tel. 501-374-680

-

179. dr inż. Syrek Stanisław

tel. 604-706-188

-

technologia
31.12.2015r.
drewna,
produkcji mebli
i stolarki
budowlanej i jej
wycena

180. mgr inż. Szafrański Piotr tel. 41 273-18-80
tel. 505-292-780

-

wycena
31.12.2016r.
ruchomości
(maszyny,
urządzenia,
pojazdy)
technika
samochodowa
i ruch drogowy
szacowanie
nieruchomości

-

-

31.12.2018r.

MEDYCYNA
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181. lek. med. Obarzanowski
Tadeusz
182. lek. med. Piestrak Jerzy

183. lek. med.
Zwierzchowska Ewa

ALERGOLOGIA
tel. 666-539-838

-

tel. 41 368-77-44

tel. 501-555-575

-

alergologia,
pediatria
alergologia,
choroby
wewnętrzne
alergologia,
pulmonologia

31.12.2018r.
31.12.2017r.

31.12.2017r.

CHIRURGIA
(ogólna, dziecięca, urazowa, ortopedia)
184. lek. med. Brocki
Sebastian
185. dr n. med. Bukowski
Jerzy

tel. pr. 41 274-51-77

-

chirurgia ogólna

31.12.2017r.

tel. 601-477-222

-

31.12.2017r.

186. lek. med. Klepaczewski
Andrzej
187. dr hab. med. Leydo
Ryszard

tel. pr. 601-881-909

-

chirurgia ogólna
chirurgia
onkologiczna
chirurgia ogólna

tel. 41-342-23-95
tel. 602-750-598

-

31.12.2015r.

chirurgia ogólna 31.12.2017r.
przerwa w
chirurgia
wykonywaniu
urazowo-ortoped. czynności biegłego
do dnia 30.09.2015r.

188. lek. med. Piasek
tel.606-638-190
Blandyna
189. lek. med. Podesek Marcin tel. 600-934-773

-

chirurgia ogólna

-

chirurgia ogólna

31.12.2018r.
31.12.2017r.
Przerwa w
czynnościach od
15.06.2015 r. do 3
lipca 2015r., od 8
lipca.2015r. do 17
lipca 2015r.

190. lek. med. Siedlecki
Grzegorz

tel. d. 41 331-15-79

-

191. lek. med. Sitnik Wiesław

tel. 601-449-030

-

192. lek. med. Sura Krystyna

tel. 604-450-564

-

chirurgia
31.12.2017r.
urazowoortopedyczna
traumatologia
narządów ruchu
chirurgia ogólna, 31.12.2017r.
chirurgia
onkologiczna
chirurgia
31.12.2018r.
dziecięca

193. lek. med. Surowski Paweł tel. 501-006-046
tel. 41-251-27-44

-

chirurgia ogólna

31.12.2016r.

194. dr n. med. Surowski
Stanisław
195. lek. med. Szebla Jerzy

tel. 605-560-397

-

chirurgia ogólna

31.12.2017r.

tel. 41 346-55-67,
tel. 41-346-55-45,
tel. 603-050-533

-

chirurgia ogólna

31.12.2017r.
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196. lek. med. Wiater
tel.606-706-918
Mirosław
197. lek. med. Zapart Jerzy
tel. 602-197-851
198. lek. med. Zioło Stanisław tel. 603-342-142,
tel. 609-929-775

-

chirurgia ogólna

-

chirurgia ogólna 31.12.2016r.
chirurgia ogólna, 31.12.2017r.
chirurgia
onkologiczna,
medycyna
rodzinna,
organizacja
ochrony zdrowia

-

31.12.2018r

CHOROBY PŁUC
199. lek. med. Fiutowski Jan

tel. 602-244-778,

- pulmonologia,
- choroby
wewnętrzne
(z wyłączeniem
opiniowania
w sprawach
dotyczących
odwołania od
decyzji Zakładu
Ubezpieczeń
Społecznych)
- pulmonologia

200. lek. med. GłowickaPręgowska Lidia
201. lek. med. Lelas Anna

tel. 510-150-993

31.12.2015r.

31.12.2018r.

tel. 41 366-27-61
tel. 605-083-013

-

pulmonologia
dziecięca

31.12.2015r.

202. lek. med. Rentflejsz
tel. 603-898-673
Marzena
203. lek. med. Zwierzchowska tel. 501-555-575
Ewa

-

choroby płuc

31.12.2017r.

-

pulmonologia,
alergologia

31.12.2017r.

-

choroby
wewnętrzne,
nefrologia
choroby
wewnętrzne,
kardiologia

31.12.2017r.

CHOROBY WEWNĘTRZNE
204. dr n. med. DolińskaLaskoś Czesława
205. lek. med. Domżał Ewa

tel. 41 345-30-26
tel. 513-640-383
tel. 41 345-47-16,
tel. 604-983-317

-

206. lek. med. Fiutowski Jan

tel. 602-244-778,

- pulmonologia,
- choroby
wewnętrzne
(z wyłączeniem
opiniowania
w sprawach
dotyczących
odwołania od

31.12.2017r.

31.12.2015r.
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decyzji Zakładu
Ubezpieczeń
Społecznych)
- diabetologia,
- kardiologia
- choroby
wewnętrzne
- choroby
wewnętrzne,
- nefrologia
- choroby
wewnętrzne
- nefrologia
- diabetologia

207. lek. med. Forc-Biała
Maria

tel. 41 345-51-69,
tel. 606-634-272

208. lek. med. Gregorczyk
Tadeusz

tel. 601-468-954

209. lek. med. Gwóźdź
Grzegorz

tel. 601-475-774

210. lek. med. Matysiak
Elżbieta

tel. 602-312-809

211. lek. med. Markowski
Stanisław

tel. 41-331-59-09
tel. 608-432-240

-

212. lek. med. Piestrak Jerzy

tel. 41 368-77-44

-

213. lek. med. Strojnowski
Stanisław

tel. 602-355-820

-

31.12.2017r.

31.12.2017r.

31.12.2017r.

31.12.2019r.
Przerwa w
wykonywaniu
czynności od
15.05.15r. do
31.08.15r.

choroby
wewnętrzne
kardiologia
alergologia,
choroby
wewnętrzne
choroby
wewnętrzne

31.12.2017r.

- dermatologia

31.12.2015r.

31.12.2017r.

31.12.2017r.

31.12.2018r.

DERMATOLOGIA
214. lek. med. Bartos Anna

tel. 502-510-783
DIABETOLOGIA

215. lek. med. Forc-Biała
Maria

tel. 41 345-51-69,
tel. 606-634-272

-

216. lek. med. Matysiak
Elżbieta

tel. 602-312-809

-

diabetologia,
kardiologia
choroby
wewnętrzne
diabetologia,

tel. 604-575-780

-

endokrynologia, 31.12.2017r.
medycyna ogólna

tel. 41 346-54-45 w.189
tel. 602-330-654

-

endokrynologia

31.12.2015r.

położnictwo,

31.12.2018r.

31.12.2019r.

ENDOKRYNOLOGIA
217. dr n. med.
Majkowska-Młynarczyk
Amelia
218. lek. med. Sławeta-Pełka
Teresa

GINEKOLOGIA, POŁOŻNICTWO
219. lek. med. Lanckoroński

tel. 606-164-331

-
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Krzysztof

-

ginekologia

-

choroby
wewnętrzne,
kardiologia
kardiologia

KARDIOLOGIA
220. lek. med. Domżał Ewa

tel. 41 345-47-16,
tel. 604-983-317

221. lek. med. Dybich
Krzysztof
222. lek. med. Forc-Biała
Maria

tel. 41 368-70-15
tel. 41 345-51-69,
tel. 606-634-272

-

223. lek. med. Kaczmarzyk
Zdzisław

tel. 41 332-29-36,
tel. 604-095-063

224. lek. med. Kucharczyk
Anna
225. lek. med. Markowski
Stanisław

-

31.12.2017r.

31.12.2018r.
31.12.2017r.

-

kardiologia,
diabetologia
choroby
wewnętrzne
kardiologia

tel. 608-476-102

-

kardiologia

31.12.2017r.

tel. 41-331-59-09
tel. 608-432-240

-

31.12.2017r.

-

kardiologia
choroby
wewnętrzne
kardiologia

-

foniatria,
otolaryngologia

31.12.2017r.

226. lek. med.
tel. 502-565-799
Maroszyńska-Dmoch Ewa

31.12.2017r.

31.12.2018r.

LARYNGOLOGIA
227. lek. med.
Skrońska-Jachowicz
Beata

tel. 605-441-464

228. lek. med. Wiater Beata

tel. 608-58-17-85

przerwa od
1.10.15r. do
15.11.2015r.

-

laryngologia

31.12.2018r.

-

medycyna
31.12.2017r.
pracy,
reumatologia
medycyna pracy 31.12.2017r.

MEDECYNA PRZEMYSŁOWA,
MEDYCYNA PRACY
229. lek. med.
tel. 41 362-71-85
Grzęda-Ziembińska Zofia
230. lek. med. Mikołajczyk
Anna
231. lek. med. ŚciwiarskaWalczak Elżbieta

tel. 606-911-406

-

tel. 604-807-727

-

medycyna
31.12.2017r.
ogólna,
medycyna pracy

MEDYCYNA SĄDOWA,
PATOMORFOLOGIA, ANATOMOPATOLOGIA
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232. lek. med. Daniszewski
Krzysztof
233. lek. med. Głogowski
Waldemar
234. lek. med. Kubeczko
Witold
235. lek. med. Lembas
Grzegorz
236. lek. med. Rutkiewicz
Adam
237. lek. med. Sobol Lucjan

tel. 41 274-36-14,
tel. 695-644-986
tel. 602-388-172

-

patomorfologia

31.12.2017r.

-

31.12.2019r.

tel. 501-601-261

-

anatomia
patologiczna
patomorfologia

tel. 602-752-249

-

patomorfologia

31.12.2017r.

tel. 603-878-236

-

31.12.2017r.

tel. 601-388-546

-

medycyna
sądowa
patomorfologia

nefrologia,
choroby
wewnętrzne
choroby
wewnętrzne,
nefrologia

31.12.2017r.

31.12.2017r.

-

choroby
wewnętrzne
nefrologia

31.12.2017r.

31.12.2017r.

NEFROLOGIA
238. dr n. med.
Dolińska-Laskoś
Czesława
239. lek. med. Gregorczyk
Tadeusz

tel. 41 345-30-26,
tel. 513-640-383

-

tel. 601-468-954

-

240. lek. med. Gwóźdź
Grzegorz

tel. 601-475-774

-

31.12.2017r.

NEUROLOGIA
241. dr n. med.
Bałuka-Horecka Maria
242. lek. med. CebulaWidelska Anna
243. lek. med. Florin-Dziopa
Irena
244. dr n. med.
GniatkowskaNowakowska
Anna
245. lek. med. Latosińska
Aldona
246. lek. med. Marcinkowska
Jolanta
247. lek. med. Polakowska
Alina

tel. 41 366-41-01
tel. 604-905-484
tel. 604-45-38-70

-

neurologia

31.12.2017r.

-

neurologia

31.12.2019r.

tel. 691-375-015

-

neurologia

31.12.2019r.

tel. 604-091-678
e-mail: ankagn@wp.pl

-

neurologia
dziecięca

31.12.2019r.

tel. 41-364-13-99

-

neurologia

31.12.2016r.

tel. 600-496-230

-

neurologia

31.12.2017r.

tel. 41 362-10-13
tel. 602-367-883

-

neurologia

31.12.2018r.

248. lek. med.
Prędota-Panecka Helena

tel. 41 369-96-03,
tel. 600-361-634

-

neurologia

31.12.2019r.

249. lek. med. Sarnecka
Jolanta

tel. 41 344-71-17,
tel. 505-201-826

-

neurologia

31.12.2017r.
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250. lek. med. StępieńMarkowska Elżbieta
251. lek. med. Szatkowska
Irena
252. dr med. Szmatoła
Sławomir
253. lek. med. Tarach Anna
254. lek. med.
Toporska-Arendarska
Bożena
255. lek. med. Wichrowska
Marta
256. lek. med. Wójcik Jacek

tel. 41-331-59-09
tel. 602-212-008
tel. 41-361-33-11

-

neurologia

31.12.2017r.

-

neurologia

31.12.2017r.

tel. 41 362-61-84

-

neurologia

31.12.2017r.

tel. 41-367-13-04
tel. 605-273-494
tel. 603-769-223

-

neurologia

31.12.2016r.

-

neurologia

31.12.2017r.

tel. 503-175-709

-

neurologia

31.12.2017r.

tel. 602-552-431

-

neurologia

31.12.2018r.

OKULISTYKA
257. lek. med. Palonka
Elżbieta

tel. 506-020-244

-

okulistyka

31.12.2017r.

258. lek. med.
Śliwa-Gorazd Zdzisława

tel.696-262-513

-

okulistyka

31.12.2018r.

-

pediatria,
alergologia

31.12.2018r.

PEDIATRIA
259. lek. med. Obarzanowski
Tadeusz

tel. 666-539-838

PSYCHIATRIA
260. lek. med. Blejder Anna

tel. 41 364-13-64
tel. 509-645-005

-

psychiatria

31.12.2017r.

261. lek. med. Agnieszka
Buras- Plewka
262. lek. med. Chmolewski
Piotr
263. lek. med. Cholewicka
Marta
264. lek. med. Ćwiąkała Marek

tel. 660-417-172

-

psychiatria

31.12.2019r.

tel. 606-915-122

-

psychiatria

31.12.2017r.

tel. 41-364-13-14

-

psychiatria

31.12.2017 r.

tel. 41-364-13-99
tel. 605-311-588
tel. 41-366-35-06
tel. 605-736-355
tel. 604-755-212

-

psychiatria

31.12.2018r.

-

psychiatria

31.12.2017r.

-

psychiatria

31.12.2017r.

tel. 606-343-304
tel.602-782-620

-

psychiatria
psychiatria
dzieci i
młodzieży

31.12.2017r.
31.12.2019r.

265. lek. med. Ćwiąkała
Ryszard
266. lek. med. CzechowiczNieroda Anna
267. lek. med. Eder Waldemar
268. lek.med.Galikowska
Karolina

e-mail:karolina@galikowska.eu
daisy-the-cow@wp.pl
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269. lek. med. Grynda Paweł

tel. 602-127-594

270. lek. med. Kaczmarek
tel. 504-044-566
Anna
271. lek. med.
tel. 41-366-97-00,
Kaleta-Kupiecka Martyna tel. 604-267-821

-

psychiatria
seksuologia
psychiatria

31.12.2018r.

-

psychiatria

31.12.2017r.

31.12.2017r.

272. lek. med. JerzykKędzierska Dominika

tel. 608-318-003

-

psychiatria

31.12.2017r.

273. lek. med. Kopyciński
Zbigniew
274. lek. med. Kuduk
Agnieszka
275. lek. med. Kupiecki
Andrzej
276. dr n.med. Łoś Rafał
277. lek. med. MajLenartowicz Agnieszka
278. lek. med. Musiał Jacek

tel. 694-358-784

-

psychiatria

31.12.2018r.

tel. 601-846-833

-

psychiatria

31.12.2016r.

tel. 602-795-387

-

psychiatria

31.12.2018r.

tel. 604-083-334
tel. 791-583-532

-

psychiatria
psychiatria

31.12.2015r.
31.12.2018r.

tel. 41-364-13-99
tel. 513-957-812

-

psychiatria

31.12.2017r.

279. lek. med. Muszyński
Szymon
280. lek. Zofia ObarzanekMusiał
281. lek.med. OlawskaSzymańska Aleksandra

tel. 604-632-602

-

psychiatria

31.12.2016r.

tel.661524215

-

psychiatria

31.12.2019r.

tel.502-132-377

-

31.12.2019r.

31.12.2017r.

tel. 41-364-12-44
tel. 607-141-853
tel. 508-143-296

-

psychiatria
dorosłych
psychiatria
dzieci i
młodzieży
psychiatria

-

psychiatria

31.12.2017r.

tel. 41 364-13-02
tel. 604-199-035
tel. 602-705-991

-

psychiatria

31.12.2017r.

-

psychiatria

31.12.2015r.

-

psychiatria

31.12.2017r.

-

psychiatria

31.12.2017r.

-

psychiatria

31.12.2018r.

-

psychiatria

31.12.2017r.

-

psychiatria

31.12.2017r.

e-mail:olawskaa@poczta.onet.pl

-

282. lek. med. Palmowska
Renata
283. lek. med. Pastuszka
Zbigniew
284. lek. med. Piecewicz Ewa

285. dr n. med. Piecewicz
Michaił
286. lek. med. Plutecki Andrzej tel. 41 343-12-67,
tel. 602-370-374
287. lek. med. Plutecki
tel. 602-367-473
Krzysztof
288. lek. med. Podeszwa
tel. 601-980-972
Leszek
289. lek. med. Potocka Renata tel. 41 265-14-24
tel. 502-598-660
290. lek. med. Rybicki
Krzysztof

tel. 41 311-48-33
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291. lek. med. Sędek Justyna
292. lek. med. Siejka Ewa

tel. 41-364-13-24,
tel. 606-998-176
tel. 41-364-13-99
tel. 606-655-807

-

psychiatria

31.12.2018r.

-

psychiatria

31.12.2015r.

-

psychiatria

31.12.2017r.

293. lek. med. Skrzypczak
Sabina
294. lek. med. Wesołowski
Piotr

tel. 601-946-790
tel. 41-265-34-96
tel. 696-42-11-99

-

psychiatria

31.12.2015r.

295. lek. med. Wiśniewski
Stefan
296. lek. med. Wójcicka
Bożena
297. lek. med. Wróżek Monika

tel. 501-520-186

-

psychiatria

31.12.2017r.

tel. 41-366-97-55
tel. 604-588-789
tel. 509-091-041
e-mail: monikawrozek@o2.pl

-

psychiatria

31.12.2017r.

-

psychiatria

31.12.2020r.

-

reumatologia

31.12.2015r.

tel. 41 331-43-14

-

reumatologia,
31.12.2017r.
medycyna pracy
reumatologia
31.12.2017r.

tel. 663-088-677

-

reumatologia

31.12.2018r.

tel. 512-180-292

-

reumatologia

31.12.2016r.

seksuologia
psychiatria
medycyna
ogólna
radiologia

31.12.2018r.

e-mail:sabinas@poczta.onet.pl

REUMATOLOGIA
298. lek. med. Dziedzic
Wojciech
299. lek. med.
Grzęda-Ziembińska Zofia
300. lek. med.
Małkiewicz-Dytkowska
Zofia
301. lek. med. Piestrzyński
Lech
302. lek. med. WolnyNiedzielska Aleksandra

tel. 41 368-57-67
tel. 609-461-658
tel. 41 362-71-85

INNE SPECJALNOŚCI MEDYCYNY
303. lek. med. Grynda Paweł

tel. 602-127-594

304. lek. med. Kopiński
Romuald
305. dr n. med. Książkiewicz
Beata
306. dr n. med.
Majkowska-Młynarczyk
Amelia
307. mgr Paweł Musiał

tel. 41 377-90-83

-

tel. 41-362-92-91
tel. 880-283-148
tel. 604-575-780

-

tel.508-387-906

-

308. lek. med. Paluchowski
Marian

tel. 501-604-030

-

309. dr n. med. Sikora Maciej

tel. 41-343-15-19

-

-

endokrynologia,
medycyna
ogólna
ratownictwo
medyczne
anestezjologia
intensywna
terapia
chirurgia
szczękowo-

31.12.2017r.
31.12.2016r.
31.12.2017r.

31.12.2019r.
31.12.2018r.

31.12.2015r.
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310. lek. med. ŚciwiarskaWalczak Elżbieta
311. dr n. med. Anna UttechtPudełko
312. dr n. med. Wróbel Artur

tel. 604-807-727

-

tel. 888-769-181
e-mail:uttecht@poczta.fm
tel. 604-526-113
e-mail:wrobelius@neostrada.pl

twarzowa,
chirurgia
stomatol.
medycyna
31.12.2017 r.
ogólna,
medycyna pracy
genetyka
31.12.2020r.
sądowa
stomatologia
31.12.2018r.
ogólna
i protetyka
stomatologiczna
gastroenterologia 31.12.2016r.

313. lek. med.
tel. 41 344-03-47
Wrzesińska-Ambroż Ewa tel. 605-593-045
314. lek. stomat. Zemlik Joanna tel. 602-683-639

-

stomatologia
dziecięca

31.12.2016r.

315. lek. med. Zioło Stanisław

-

medycyna
rodzinna,
chirurgia
ogólna,
chirurgia
onkologiczna,
organizacja
ochrony
zdrowia

31.12.2017r.

ochrona
środowiska,
geologia
ochrona
środowiska,
gospodarka
wodnościekowa,
gospodarka
odpadami
chemia,
ochrona
środowiska,
toksykologia
chemiczna
ochrona
środowiska,
leśnictwo
geologia,
ochrona
środowiska,
górnictwo,
szkody górnicze

31.12.2016r.

tel. 603-342-142,
tel. 609-929-775

-

OCHRONA ŚRODOWISKA
316. mgr inż. Juszczyk Andrzej tel. 41-331-11-16
tel. 662-923-758
317. mgr inż. Kokoszka Marek tel. 606-906-379

-

e-mail:kokoszkaedu@interia.pl

-

318. mgr Kolber Mariusz

tel. 602-819-059

-

319. inż. Lisowski Jarosław

tel. 606-635-113

-

320. mgr inż. Skórski
Władysław

tel. 32 703-15-04
tel. 608-660-790

-

31.12.2015 r.

31.12.2016 r.

31.12.2018r.

31.12.2017r.
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321. mgr Świątek Andrzej

tel. 602-536-548

-

-

322. dr inż. Zych Stanisław

tel. 41 331-21-51
tel. 604-636-387

-

-

ochrona
31.12.2017r.
środowiska
chemia
ratownictwo
chemicznoekologiczne
ocena
projektów
w dziedzinie
ochrony
środowiska
realizowanych
w ramach
programów
operacyjnych
z udziałem
pomocy
finansowej Unii
Europejskiej
górnictwo
31.12.2017r.
(eksploatacja
złóż metodą
odkrywkową)
ochrona
środowiska
bezpieczeństwo
i higiena pracy)

POŻARNICTWO
323. mgr inż. Dąbrowski
Jarosław
324. inż. Jopek Zbigniew

tel. 606-804-154

-

pożarnictwo

31.12.2017r.

tel. 48-365-30-66
tel. 605-743-633

-

pożarnictwo

31.12.2016r.

325. inż. Kasperkiewicz
tel. 509-041-777
Ireneusz
326. mgr inż. Kępiński Ryszard tel. 604-119-869

-

pożarnictwo

31.12.2018r.

-

pożarnictwo

31.12.2018r.

327. mgr inż Lalewicz Czesław tel. 41-315-19-04
328. Pasternak Tadeusz
tel. 604-642-620
329. inż. Sapuła Lech
tel. 605-432-020
e-mail: lech58@tlen.pl
330. mgr Stasiewicz Michał
tel. 608-294-198

-

pożarnictwo
pożarnictwo
pożarnictwo

31.12.2018r.
31.12.2017r.
31.12.2017r.

-

pożarnictwo
bezpieczeństwo
i higiena pracy
pożarnictwo
pożarnictwo
pożarnictwo

31.12.2017r.

331. inż. Stępkowski Ryszard
332. mgr inż. Woś Stanisław
333. inż. Zawolski Leszek

tel. 509-339-019
tel. 604-955-998
tel. 602-710-889

-

31.12.2017r.
31.12.2018r.
31.12.2015r.
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PSYCHOLOGIA
334. mgr Czarnocka Hanna

tel. 664-714-664

335. mgr Domon Monika

tel. 603-114-748

336. mgr Dulęba Monika

tel. 606-722-118

337. mgr Gruba- Lubera Joanna tel. 692-215-797
e-mail: joannagruba@o2.pl
338. mgr Habuz Iwona
tel. 665-539-644

339. mgr Kaczmarczyk Justyna tel. 600-832-129
tel. 41-378-74-83

340. dr Kaleta Kinga
341. dr n. hum.
Kaleta-Witusiak
Małgorzata

tel. 41-349-67-25
tel. 606-174-583
tel. 602-625-368
e-mail:m.kaleta@wp.pl

- psychologia
(posiada
doświadczenie
w pracy z dziećmi)
- psychologia
(posiada
doświadczenie
w pracy z dziećmi)
- psychologia
(posiada
doświadczenie
w pracy z dziećmi)
- psychologia

31.12.2018r.

31.12.2018r.

31.12.2015r.

31.12.2019r.

- psychologia
31.12.2016r.
(posiada
doświadczenie
w pracy z dziećmi)
- psychologia
31.12.2018r.
(posiada
doświadczenie
w pracy z dziećmi)
- seksuologia
- psychologia
31.12.2015r.
-

psychologia
31.12.2019r.
kliniczna
(posiada
doświadczenie
w pracy z dziećmi)

342. mgr Klimaszewska
Jadwiga
343. mgr Korona Krzysztof

tel. 664-981-298

-

psychologia

31.12.2019r.

tel. 602-779-965
tel. 41-364-13-99
tel. 696-36-85-04
tel. 41-349-67-25
tel. 792-054-674
tel.888-310-124
e-mail:
agnieszka_marek@op.pl

psychologia
seksuologia
psychologia

31.12.2017r.

344. mgr Kudzia-Kotwica
Beata
345. dr Kurcbart Adrian

-

psychologia

31.12.2015r.

-

psychologia,
31.12.2020r.
psychologia w
przedmiocie
uzależnienia od
alkoholu
psychologia
31.12.2017r.
kliniczna

346. mgr Agnieszka Marek

347. mgr Morusiewicz
Stanisław

tel. 41-362-08-66

-

348. mgr Neugebauer Maciej

tel. 695-660-350

-

psychologia

31.12.2016 r.

31.12.2018r.

33

349. mgr Nowak Jerzy

tel. 41 252-46-45

350. mgr Pająk Renata

tel. 724-791-188
e-mail:r.pajak@poczta.onet.pl

351. dr n. med. Piłat Karolina
352. mgr Stojowska Mariola

tel. 506-107-941
tel. 41 352-17-35
tel. 509-097-015

353. mgr Strzeszyńska Joanna

-

31.12.2017r.

tel. 608-868-918

psychologia
kliniczna
(posiada
doświadczenie
w pracy z dziećmi)
- psychologia
(posiada
doświadczenie
w pracy z dziećmi)
- psychologia
- psychologia
(posiada
doświadczenie
w pracy z dziećmi)
- psychologia

354. mgr Anna Sularz

tel. 606-449-905
e-mail: annasularz@vp.pl

-

31.12.2019r.

355. mgr Supierz-Nowińska
Bogusława

tel. 41 386-15-79
tel. 692-451-057

356. mgr Szafirowska Urszula

tel. 41-247-35-20,
tel. 512-182-699

357. mgr Szproch-Gromada
Aleksandra

tel. 41 364-13-99
tel. 608-034-923

358. mgr Ścisłowska Irena

tel. 602-228-845

359. mgr Zięba Joanna

tel. 600-577-916

psychologia,
psychologia
dziecięca
- psychologia
(posiada
doświadczenie
w pracy z dziećmi)
- psychologia
(posiada
doświadczenie
w pracy z dziećmi)
- psychologia

31.12.2019r.

31.12.2019 r.
31.12.2017r.

31.12.2018r.

31.12.2015r.

31.12.2018r.

31.12.2017r.

- psychologia
31.12.2017r.
(posiada
doświadczenie
w pracy z dziećmi)
- psychologia
31.12.2018r.

ROLNICTWO, ZOOTECHNIKA, OGRODNICTWO,
MECHANIZACJA ROLNICTWA
360. inż. Adamczyk Zenon
361. mgr inż. Bachrij Jan
362. mgr inż. Duda Dariusz

tel. 41 386-16-06
tel. 504-509-334
tel. 600-288-609

-

rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo,
w tym:
- ekonomika
produkcji
rolnej,
- ekonomika
rolnictwa
i gospodarki
żywnościowej,

31.12.2017r.
31.12.2017r.
31.12.2018r.
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-

-

363. mgr inż. Domański Witold tel. 41-344-74-92
tel. 502-340-220

-

364. mgr inż. Gębura Jolanta
365. inż. Głowacka Grażyna
366. mgr inż. Justyna Kisiel

tel. 41 274-80-03
tel. 41 331-05-29
tel. 660-672-045
tel. 604 362 730
tel. (15) 833-22-24
e-mail: wyceny.kisiel @wp.pl

- organizacja
gospodarstwa
wiejskiego,
- szacowanie
szkód
w uprawach
rolnych,
wycena
produkcji rolnej
i pożytków,
maszyn
i urządzeń
rolniczych
oraz zwierząt,
mechanizacja
rolnictwa,
hodowla
zwierząt,
płatności
bezpośrednie,
inwestycje
unijne i
programy
pomocowe w
rolnictwie
31.12.2018r

-

rolnictwo,
zootechnika,
szacowanie
nieruchomości
rolnictwo
rolnictwo

-

szacowania

31.12.2020r.

31.12.2017r.
31.12.2017r.

nieruchomości
(wyceny
nieruchomości
mieszkaniowych,
komercyjnych,
wyceny

praw

ograniczonych

i

zobowiązaniowych,
w tym służebności
przesyłu, pożytków,
w pożytków prawa,
wyceny

nakładów

na nieruchomości),
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rolnictwa

-

(wycena
gospodarstw rolnych
i

ich

części

składowych)

367. mgr inż. Krężelewski
Jerzy

tel. 41-311-76-48
tel. 502-66-49-79
mail:tangere@ki.onet.pl

-

rolnictwo,
szacowanie
nieruchomości

31.12.2017r.

368. inż. Łochowski Marek

tel. 41 366-49-66
tel. 532-280-240

-

31.12.2018r.

369. inż. Otawski Bogdan

tel. 41 362-75-07
tel. 694-734-552
tel. 531-375-704
tel. 41 372-26-47,
tel. 501-555-569

-

tel. 41 372-58-39

-

mechanika
sprzętu
rolniczego
i środków
transportu
zootechnika
rolnictwo
rolnictwo
rolnictwo,
szacowanie
nieruchomości
produkcja
rolna,
ekonomika
produkcji
rolnej,
doradztwo
rolnośrodowiskowe
rolnictwo

370. inż. Paliborek Krzysztof
371. inż. Solarz Ludwik

372. mgr inż. Wiaderny Jan

-

-

373. inż. Ziental Krystyna

tel. 604-739-447

-

31.12.2017r.
31.12.2017r.
31.12.2017r.

31.12.2018r.

31.12.2018r.

SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI
374. mgr inż. Adamczyk
Wojciech

tel. 512-144-860

375. mgr inż. Bartoszewicz
Antoni

tel. 605-102-650

-

-

376. mgr inż. Bądel Krzysztof

tel. 41 344-44-19,
tel. 501-524-055

-

szacowanie
nieruchomości

31.12.2017r.
przerwa w
czynnościach
biegłego od
30.04.15r. do
31.10.15r.

obrabiarki,
31.12.2017r.
maszyny
i urządzenia
technologiczne,
hydraulika,
szacowanie
nieruchomości,
wycena
ruchomości
szacowanie
31.12.2017r.
nieruchomości
36

377. inż. Biernat Stanisław

tel. 15-832-37-15
tel. 502-746-974

-

378. mgr inż. Bojara Grzegorz

tel. 604-445-076

379. mgr Agnieszka
Dąbrowska
380. mgr Domagała Grzegorz

tel. 696-061-617
tel. 607-373-729

381. mgr inż. Domański Witold tel. 41-344-74-92
tel. 502-340-220

382. mgr inż. DubowikLewińska Anna

tel. 41-341-56-50
tel. 601-803-030

-

-

-

-

383. inż. Duda Andrzej

tel. 602-262-533

384. mgr Duda Joanna

tel. 602-458-136
e-mail:asia_duda@wp.pl

385. mgr Dziewoński Hubert

tel. 783-022-929

386. mgr inż. Fura Edward

tel. 41 361-59-98
tel. 605-420-999
tel. 537-443-974
e-mail: e.galinska@gmail.com
tel. 41 331-05-29
tel. 660-672-045

387. inż. Galińska Ewelina
388. inż. Głowacka Grażyna

389. mgr Gorycka Agata

tel. 15 823-11-48
tel. 509-829-096

-

szacowanie
nieruchomości,
budownictwo
ogólne,
budownictwo
mostowe,
ustalanie
kosztów
i rozliczeń
robót
budowlanych
szacowanie
nieruchomości
- szacowanie
nieruchomości
szacowanie
nieruchomości
oraz maszyn
i urządzeń
trwale
związanych
z gruntem
szacowanie
nieruchomości,
rolnictwo,
zootechnika
szacowanie
nieruchomości,
budownictwo
lądowe
szacowanie
nieruchomości,
budownictwo
szacowanie
nieruchomości,
szacowanie
nieruchomości
szacowanie
nieruchomości
szacowanie
nieruchomości
gospodarka
nieruchomościami
szacowanie
nieruchomości

31.12.2018r.

31.12.2018r.
31.12.2019r.
31.12.2018r.

31.12.2018r

31.12.2017r.

31.12.2017r.

31.12.2020r.

31.12.2018r.
31.12.2017r.
31.12.2019r
31.12.2020r.

31.12.2020r.

e-mail:ewa2005@poczta.onet.pl

390. mgr inż. Górecka Regina

tel. 601-864-063

-

szacowanie

31.12.2017r.
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391. mgr inż. Zofia Guła
392. mgr inż. Janowska Julita

393. mgr Karczewska Elżbieta
394. inż. Kasperek Józef

395. mgr inż. Justyna Kisiel

tel. 608-204-270
tel. 15 864-55-34
tel. 41-331-00-12,
tel. 607-260-270

-

tel. 41 362-94-50,
tel. 696-324-724
tel. 41-331-46-10
tel. 608-41-55-60

-

tel. 604 362 730
tel. (15) 833-22-24
e-mail: wyceny.kisiel @wp.pl

-

-

nieruchomości
szacowanie
nieruchomości
szacowanie
nieruchomości

31.12.2018r.
31.12.2015r.

szacowanie
nieruchomości
szacowanie
nieruchomości
budownictwo
szacowania

31.12.2017r.
31.12.2017r.

31.12.2020r.

nieruchomości
(wyceny nieruchomości
mieszkaniowych,
komercyjnych,

wyceny

praw ograniczonych i
zobowiązaniowych,
tym

w

służebności

przesyłu, pożytków, w
pożytków

prawa,

wyceny nakładów

na

nieruchomości),
-

rolnictwa
(wycena
rolnych

gospodarstw
i

ich

części

składowych)

396. mgr inż. Krężelewski
Jerzy
397. mgr inż. Kruczek Piotr
398. Krzeczkowska Krystyna

tel. 41-311-76-48
tel. 502-66-49-79
mail:tangere@ki.onet.pl
tel. 600-809-636

-

tel. 501-286-175

-

mail:krystyna.krzeczkowska@gmail.c
om
-

399. mgr Luty Tadeusz

400. mgr inż. Michał Kula
401. mgr Misiorek Elżbieta

402. mgr inż. Nowakowska
Alicja
403. mgr inż. Nurzyński

tel.605-557-256
tel. 12 411 25 41
e-mail:tal.krak@op.pl
tel. 601-294-672
tel. 41-331-32-22
tel. 509-787-585
e-mail:emisiorek@gmail.com
tel. 41 374-22-01
tel. 502-679-015
e-mail: alicja.nowakowska@vp.pl
tel. 601-97-06-46

-

szacowanie
nieruchomości
rolnictwo
szacowanie
nieruchomości
szacowanie
nieruchomości,
budownictwo,
architektura
szacowanie
nieruchomości,

31.12.2017r.

31.12.2017r.
31.12.2018r.

31.12.2020r.

szacowanie
nieruchomości
szacowanie
nieruchomości

31.12.2019r.

-

szacowanie
nieruchomości

31.12.2019r.

-

szacowanie

31.12.2017r.

-

31.12.2016r.
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Mariusz
404. mgr inż. Odziemczewska
Aneta
405. mgr inż. Papka Urszula
406. mgr inż. Robak Robert

-

tel. 601-434-578
e-mail: odziemczewska@wp.pl
tel. 41-315-43-65
tel. 608-30-77-83
tel. 502-604-536
-

-

nieruchomości
budownictwo
szacowanie
31.12.2020r.
nieruchomości
szacowanie
31.12.2015r.
nieruchomości
31. 12.2017r.
szacowanie
nieruchomości,
wycena
ruchomości
oraz
samochodów
osobowych
i ciężarowych,
zarządzanie
bezpieczeństwem

407. mgr inż. Senator
tel. 600-004-901
Agnieszka
408. mgr inż. Skoczylas Maciej tel. 666-818-484

-

-

409. inż. Solarz Ludwik

tel. 41 372-26-47,
tel. 501-555-569

410. mgr inż. Stachura
Mirosław
411. mgr inż. Szafrański Piotr

tel. 600-428-174
tel. 41 273-18-80
tel. 505-292-780

-

-

412. mgr inż. Andrzej Szmajda tel. 605-561-794
tel. 41 274-40-85

-

i higieną pracy
szacowanie
nieruchomości
szacowanie
nieruchomości
oraz wartości
maszyn
i urządzeń,
w tym trwale
związanych

31.12.2016r.
31.12.2018r.

z
nieruchomością,
wycena spółek
kapitałowych
(wycena akcji,
udziałów,
aktywów
niematerialnych)

szacowanie
nieruchomości,
rolnictwo
szacowanie
nieruchomości
szacowanie
nieruchomości
technika
samochodowa
i ruch drogowy,
wycena
ruchomości
(maszyny,
urządzenia,
pojazdy)
szacowanie
nieruchomości,

31.12.2017r.

31.12.2017r.
31.12.2016r.

31.12.2020r.

e-mail:andrzejszmajda@gmail.com
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413. mgr Śliwa Mirosław

tel.514-784-459

-

414. mgr inż. Świderski Maciej tel. 695-660-437

-

415. mgr Wawrzykowska
Monika
416. mgr Agata Wesołowska

tel. 660-078-396

-

tel. 693-284-196,
tel.(41)34-620-63
tel. 508-079-748,
tel. 41-332-20-05
tel. 602-525-201

-

417. mgr Wójcicka Danuta
418. mgr inż. Wójcicki
Zbigniew

-

szacowanie
nieruchomości
szacowanie
nieruchomości
szacowanie
nieruchomości
szacowanie
nieruchomości
szacowanie
nieruchomości
szacowanie
nieruchomości

31.12.2017r.
31.12.2016r.
31.12.2017r.
31.12.2019r.
31.12.2018r.
31.12.2017r.

TECHNIKA SAMOCHODOWA, RUCH DROGOWY,
REKONSTRUKCJA WYPADKÓW DROGOWYCH, MECHANIKA POJAZDÓW,
WYCENA WARTOŚCI POJAZDÓW, POMIAR PRĘDKOŚCI POJAZDÓW
419. mgr inż. Adrianowicz
Albert
420. mgr inż. Bartosik
Radosław Kajetan

tel. 602-339-435

421. inż. Stefan Bystrzyński

tel. 518-145-800

422. mgr inż. Cichoń Jacenty

tel. 601-313-805

tel. 506-055-253

- mechanika
pojazdów
- technika
motoryzacyjna,
- ruch drogowy
- technika
samochodowa,
- ruch drogowy i
rekonstrukcja
kolizji,
wypadków i
zdarzeń
drogowych
- technika
motoryzacyjna,
- ruch drogowy,
- rekonstrukcja
wypadków
drogowych,
- wycena wartości
pojazdów

31.12.2017r.
31.12.2017r.

31.12.2019r.
Przerwa w
czynnościach od
10.06.2015 r. do 31
grudnia 2015r.

31.12.2017r.

samochodowych

423. inż. Czerniachowicz
Bogusław
424. mgr inż. Domański
Włodzimierz

tel. 41 374-10-51
tel. 604-220-638
tel. 41 378-45-62
tel. 798-738-546

-

oraz kosztów
ich napraw
technika
31.12.2017r.
samochodowa,
ruch drogowy
technika
31.12.2017r.
samochodowa
wycena wartości
pojazdów oraz
kosztów ich
napraw
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425. dr hab. inż. Stanisław Gad tel. 501-097-283

426. mgr inż. Gajewski Piotr

tel. 12-637-89-89
tel. 601-462-455

- technika
31.12.2019r.
motoryzacyjna
(elektrotechnika
i elektronika
pojazdowa,
diagnostyka,
metrologia)
- technika
31.12.2016r.
samochodowa,
- ruch drogowy,
- rekonstrukcja
kolizji,
wypadków
i zdarzeń
drogowych,
- wycena wartości
oraz kosztów
i jakości napraw
pojazdów
samochodowych

427. mgr inż. Gaweł Czesław

tel. 41 386-53-59,
tel. 600-259-115

- mechanika
i eksploatacja
maszyn
i pojazdów

31.12.2017r.

samochodowych

428. mgr inż. Gąsiorek Artur

tel. 41-34-22-482
tel. 665-554-468

31.12.2015r.
- technika
samochodowa,
- ruch drogowy,
- rekonstrukcja
zdarzeń
drogowych,
- wycena wartości
oraz kosztów
i jakości napraw
pojazdów
samochodowych

429. mgr inż. Marcin
Hałuszczak

tel. 510-510-303

- ruch drogowy,
31.12.2020r.
prawo ruchu
drogowego,
- inżynieria ruchu
drogowego,
- opiniowanie i
analiza
projektów,
- audyt
organizacji
ruchu
drogowego,
- tymczasowe
roboty drogowe,
- zabezpieczenie

e-mail: mhaluszczak@audytor-brd.eu -
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-

-

430. mgr inż. Jama Janusz

tel. 41 274-74-86

-

431. mgr Kałuża Zygmunt

tel. 781-579-590

-

432. mgr inż. Kobiec
Arkadiusz

tel. 41 331-14-54,
tel. 604-279-498

433. mgr inż. Kosiarski Piotr

tel. 691-022-475
e-mail: p_kosiarski@wp.pl

-

robót
drogowych,
komunikacja
drogowa,
administracja
drogowa,
sygnalizacja
świetlna
urządzeń
bezpieczeństwa
ruchu
drogowego,
wpływ
istniejących
rozwiązań
komunikacyjnyc
h na
wypadkowość
na drogach
technika
31.12.2017r.
samochodowa,
ruch drogowy
technika
31.12.2018 r.
samochodowa
ruch drogowy
ogumienie
31.12.2017r.
samochodów
ciężarowych
i osobowych

- technika
31.12.2015 r.
samochodowa,
- wycena wartości
oraz kosztów
i jakości napraw
pojazdów
samochodowych

434. Kowalski Jerzy

tel. 41 274-76-24

435. mgr inż. Kwapisz Sergiusz tel. 41 369-72-85
tel. 604-529-377

- technika
samochodowa,
- ruch drogowy
- rekonstrukcja
wypadków
drogowych
- kryminalistyczne
badania śladów

31.12.2017r.

31.12.2015r.

traseologicznych

436. mgr inż. Leydo Grzegorz

tel. 792-338-470

– badanie
śladów obuwia
i śladów opon
pojazdów
- technika

31.12.2019r.
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e-mail:frigo@op.pl

437. mgr inż. Lenart Zbigniew

tel. 507-511-160

samochodowa,
- motoryzacja,
- rekonstrukcja
wypadków
drogowych
- technika
samochodowa,
- ruch drogowy,
- mechanika
pojazdów,
- wycena
pojazdów

31.12.2017r.

samochodowych

i kosztów
napraw,
- układy zasilania
silników
spalinowych
paliwami
niekonwencjonalnymi
LPG/CNG,
BIODIESEL

438. mgr inż. Marszałek
Bogdan

tel. 668-618-363

439. inż. Mirek Tadeusz

tel. 41 251-25-86

440. mgr inż. Mołdawa Artur

tel. 502-248-193

441. mgr inż. Pazdyk Szczepan tel. 604-843-764

442. mgr inż. Zbigniew Petryka tel. 602-104-884
e-mail: zp.zp@wp.pl

- technika
samochodowa,
- ruch drogowy
- technika
samochodowa,
- ruch drogowy
- technika
samochodowa
- rekonstrukcja
wypadków
drogowych,
- wycena wartości
pojazdów oraz
ich kosztów
napraw
- technika
samochodowa,
- kosztorysowanie
napraw
i wyceny
samochodów,
- rekonstrukcja
kolizji,
wypadków
i zdarzeń
drogowych
- technika
samochodowa,

31.12.2017r.

31.12.2017r.

31.12.2019r.

31.12.2018r.

31.12.2018r.
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443. inż. Podsiadło Jacek

444. inż. Rutczyński Tomasz

tel. 41 274-46-77,
tel. 510-070-233
tel. 41-345-29-17
tel.602-274-018

445. inż. Rutkowski Zygmunt

tel. 604-682-333

446. inż. Stachura Janusz

tel. 606-426-504

447. mgr inż. Stępień Krzysztof tel. 41 247-88-33
tel. 601-47-72-40

- ruch drogowy
- rekonstrukcja
wypadków i
kolizji,
drogowych,
- powypadkowe
badanie stanów
technicznych
osobowych i
dostawczych
pojazdów
samochodowych
, analiza śladów
wypadków na
pojazdach i na
obuwiu
- technika
motoryzacyjna,
- ruch drogowy
- eksploatacja,
budowa
i naprawa
pojazdów,
- ruch drogowy,
- wycena wartości
pojazdów
i maszyn,
jakości
i kosztów
napraw,
- budowa,
eksploatacja
i wycena
maszyn
roboczych
- technika
samochodowa,
- ruch drogowy
- wypadki
drogowe,
- technika
samochodowa
- technika
samochodowa,
- koszty i jakość
napraw
pojazdów
samochodowych
- ruch drogowy,
- rekonstrukcja
zdarzeń

31.12.2015r.

31.12.2016r.

31.12.2017r.

31.12.2018r.

31.12.2017r.
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drogowych
- wycena wartości
pojazdów
448. mgr inż. Stępień Tomasz

tel. 602-774-195

- rekonstrukcja
wypadków
drogowych,
- mechanoskopia

31.12.2018r.

kryminalistyczna

449. inż. Strzęp Wiesław

tel. 41 369-93-15,
tel. 600-750-352

450. mgr inż. Szafrański Piotr

tel. 41 273-18-80
tel. 505-292-780

451. mgr inż. Szulc Mariusz

tel. 603-343-404
e-mail: mariusz.szulc@vp.pl

452. mgr inż. Szumielewicz
Jacek

tel. 41 262-54-64,
tel. 666-864-357

453. inż. Szymański Dariusz

tel. 15 832-39-59,
tel. 502-695-566

- technika
samochodowa,
- ruch drogowy,
- ekonomika
transportu
- technika
samochodowa
i ruch drogowy,
- wycena
ruchomości
(maszyny,
urządzenia,
pojazdy)
- szacowanie
nieruchomości
- technika
samochodowa,
- ruch drogowy,
- rekonstrukcja
kolizji,
wypadków
i zdarzeń
drogowych,
- wycena wartości
oraz kosztów
napraw
pojazdów
samochodowych
- technika
samochodowa,
- ruch drogowy
- technika sam.
- ruch drogowy
i rekonstrukcja
wypadków
samochodowych
- wycena wartości
pojazdów sam.
oraz jakości
i kosztów
napraw

31.12.2017r.

31.12.2016r.

31.12.2019r.

31.12.2017r.

31.12.2016r.

powypadkowych
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454. mgr inż. Targowski
Dominik

tel. 603-935-690

455. Teterycz Jarosław

tel. 509-099-079

456. mgr inż. Tomaszewski
Kazimierz

tel. 604-421-811

457. mgr inż. Włodzimierz
Treter

tel. 602-354-228

458. inż. Warchałowski Piotr

tel. 41 362-05-45,
tel. 504-109-767

- technika
samochodowa,
- rekonstrukcja
wypadków
drogowych,
- wycena wartości
pojazdów oraz
jakości
i kosztów ich
napraw
- technika
pomiaru
prędkości
pojazdów
- technika
samochodowa,
- wycena wartości
pojazdów oraz
jakości
i kosztów
napraw
- technika
samochodowa,
ruch drogowy,
rekonstrukcja
kolizji i
wypadków
drogowych,
wycena wartości
oraz kosztów
napraw i jakości
napraw
pojazdów
samochodowych
, szacowanie
wartości
maszyn,
urządzeń oraz
pozostałych
środków
technicznych
- technika
samochodowa,
- ruch drogowy,
- rekonstrukcja
wypadków
drogowych,
- wycena wartości
pojazdów oraz
jakości
i kosztów

31.12.2017r.

31.12.2016r.

31.12.2017r.

31.12.2018r.

31.12.2015r.
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napraw
pojazdów
powypadkowych

459. mgr inż. Wawer Janusz

tel. 606-357-781

460. mgr inż. Wdowicz Jacek

tel./fax 41 368-08-60,
tel. 601-45-46-48

461. inż. Wiatr Antoni

tel. 602-739-382
e-mail:ZTS_wiatr@o2.pl

462. mgr inż. Wierzbiński
Tadeusz

tel. 696-416-110

463. mgr inż. Marek
Wierzchowski

tel.(81)527-52-39,
tel.607-939-509

464. dr Małgorzata Żołna

tel.692-419-713

e-mail: tadeuszwierzbinski@wp.pl

- technika
samochodowa,
- ruch drogowy,
- wycena wartości
oraz kosztów
i jakości napraw
pojazdów
samochodowych
- technika
samochodowa,
- ruch drogowy
- technika
samochodowa,
- gospodarka
samochodowa
- technika
samochodowa,
- ruch drogowy,
- rekonstrukcja
kolizji,
wypadków
i zdarzeń
drogowych
- inżynieria
ruchu
drogowego
- kryminalistyczn
e rekonstrukcje
zdarzeń
drogowych

31.12.2018 r.

31.12.2019r.

31.12.2019r.

31.12.2019r.

31.12.2018r.

31.12.2019r.

WETERYNARIA
31.12.2018r.

-

weterynaria
(choroby psów
i kotów)
weterynaria

-

weterynaria

31.12.2016r.

-

ochrona
własności
przemysłowej

31.12.2017r.

-

ochrona

31.12.2018r.

465. dr n. wet. Adamski
Wojciech

tel. 41 345-64-74

-

466. lek. wet. Cichoń
Remigiusz

tel. 41 251-55-00,
tel. 604-456-540

467. dr n. wet. Duda Maciej

tel. 41 300-34-05

31.12.2016r.

WYNALAZCZOŚĆ
468. mgr inż. Basa Grażyna

469. mgr inż. Fietko-Basa

tel. 41 366-28-06,
fax 41-366-11-09
tel. 601-551-691
email:kancelaria@basa.pl
tel. 41-366-28-06
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Sylwia

tel. 600-962-114

470. mgr inż. Flis Wit

tel. 602-158-875

-

471. mgr inż. Rosół Ryszard

tel. 41 345-50-77,
tel. 41 367-54-88,
tel. 603-847-566,
e-mail: r-rosol@o2.pl
tel. 602-518-461

-

472. mgr Zasada Józef

-

własności
przemysłowej
i intelektualnej
(znaki
towarowe,
wzory
przemysłowe,
wzory
użytkowe
i wynalazki)
wynalazczość,
ochrona
własności
intelektualnej
wynalazczość

31.12.2017r.

31.12.2017r.

wynalazczość,
ochrona
znaków
towarowych,
zapobieganie
nieuczciwej
konkurencji

31.12.2017r.

31.12.2018r.

-

badanie
zapisów
wizyjnych
obrabiarki,
maszyny
i urządzenia
technologiczne,
hydraulika,
szacowanie
nieruchomości,
wycena
ruchomości
pielęgniarstwo,
położnictwo
informatyka

-

neurologopedia

31.12.2015 r.

-

garbarstwo,
futrzarstwo,
czyszczenie

31.12.2017r.

-

INNE SPECJALNOŚCI
473. mgr Banyś Mariusz

tel. 661-428-775

-

474. mgr inż. Bartoszewicz
Antoni

tel. 605-102-650

-

475. dr n. o zdrowiu
Bąk Beata
476. mgr inż. Bilski Dariusz
477. dr n. hum. Boksa Beata

tel. 692-113-477
tel. 606-659-561
tel. 41-349-26-77
tel. 41-344-73-44
tel. 604-204-064

478. mgr inż. Brych Mirosław tel. 41 362-05-47,
tel./fax 41 345-58-43,
tel. 604-986-426

31.12.2017r.

31.12.2016r.
31.12.2016r.
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e-mail:brych@poczta.onet.pl

479. mgr Cichocki Grzegorz

tel. 41 271-23-34
tel. 606-420-368

-

480. mgr Cichoń Marian

tel. 506-784-567

-

-

i renowacja
odzieży
skórzanej
i wyrobów
ze skóry
fotografia
31.12.2015r.
i zapisy wizyjne

ochrona osób
i mienia,
ocena
zabezpieczenia
imprez
masowych,
organizacja
i ocena stanu
bezpieczeństwa
obiektów
i instytucji
informatyka
badanie śladów
zapachowych
ludzi
drobiarstwo
bezpieczeństwo
i higiena pracy
fonoskopia
analiza
kryminalna –
analiza
bilingów
telefonicznych
grafologia,
psychografologia
elektronika,

31.12.2018r.

481. mgr inż. Danieluk Artur
482. mgr Frańczak Marek

tel. 600-576-859
tel. 41 362-33-88
tel. 508-465-232

-

31.12.2016r.
31.12.2015r.

483. dr inż. Gilewski Ryszard
484. mgr Gogolewski Robert

tel. 602-229-321
tel. 518-579-230

-

485. dr Gonet Wiktor
486. mgr Goraj Dariusz

tel. 501-170-120
tel. 885-402-012

-

487. mgr Karolina
Gorzkowska

tel. 505-842-830
e-mail:karolina@kamargo.pl

-

488. dr inż. Gremba Jerzy

tel. 41-34-570-92
tel. 502-217-214
e-mail: j.gremba@interia.pl

31.12.2017r.
- radiokomunikacja
(analogowe
i cyfrowe
bezprzewodowe
systemy
transmisji
i odbioru
sygnałów wizji,
fonii i danych,
naziemne
i satelitarne),
- telekomunikacja
ruchoma

31.12.2018r.
31.12.2018r.
31.12.2018r.
31.12.2018r.

31.12.2018r.
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(systemy
telefonii
komórkowej
oraz inne
systemy oparte
na komunikacji
bezprzewodowej)

489. mgr Gulińska Barbara

tel. 608-763-580

490. mgr inż. Hampel Andrzej tel. 12-294-50-10
tel. 601-41-31-12
e-mail: andkrak@interia.pl
491. mgr Jaros Mariusz
tel. 608-874-653

-

logopedia

31.12.2017r.

-

architektura

31.12.2017r.

-

optyka
31.12.2015r.
okularowa,
refrakcja
wzroku,
budowa maszyn 31.12.2017r.

492. inż. Jasiński Bogdan

tel. 41 265-13-22
tel. 606-749-486

-

493. Kalinowski Dariusz

tel. 725-501-401
e-mail: kalinowski11@o2.pl

-

tel. 604-692-275
tel. 602-819-059

-

494. mgr Kędziora Dawid
495. mgr Kolber Mariusz

496. mgr inż. Kopeć Karol

tel. 600-456-865

-

-

informatyka

31.12.2017r.

(projekty i usługi
informatyczne,
tworzenie i
wdrożenie
systemów
informatycznych,
bezpieczeństwo
systemów
informatycznych,
weryfikacja
legalności
oprogramowania,
analiza nośników
danych)

przerwa w
czynnościach
biegłego do dnia
1 października
2016r.

informatyka
chemia,
ochrona
środowiska,
toksykologia
chemiczna

31.12.2017r.
31.12.2016 r.

technologia
drewna,
rzemiosło
artystyczne
i sztuka
użytkowa
w zakresie
drewna
zabytkowego,
badanie stanu
drewna
zabytkowego

31.12.2018r.

i konstrukcyjnego

przy pomocy
rezystografu
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497. mgr Kordas Igor

tel. 603-802-947

-

oporowego
kryminalistyczna 31.12.2017r.

-

ekspertyza
dokumentów
taktyka
kryminalistyczna

498. mgr inż. Korona Łukasz
499. inż. Kosiński Janusz
500. mgr Aleksander
Kowalczyk

501. dr Kowalczyk Stanisław
502. Kowal-Kwaśniewska
Anna

503. mgr inż. Kryczka
Krzysztof

504. Krzeczkowska Krystyna

505. mgr inż. Kubiszewski
Piotr

506. mgr inż. Kudełka
Sławomir
507. mgr inż. Łukasz Lipka
508. mgr Lolo Sylwia

tel. 695-721-726
e-mail:korona@datatec.pl
tel. 41 361-66-46
tel. 600-261-756
tel. 501-077-373
e-mail: oloostr1000@gmail.com

-

informatyka,
31.12.2020r.
programowanie
obuwnictwo
31.12.2017r.

-

31.12.2020r.

-

badania
fonoskopijne
(badanie
autentyczności
nagrań,
identyfikacja
mówców,
spisywanie
treści nagrań
tel. 606-403-523
- bezpieczeństwo
i higiena pracy
tel. 606-242-546
- badania
traseologiczne,
- badania pisma
ręcznego
tel. 41 362-68-07
- eksploatacja,
naprawa oraz
ocena stanu
technicznego
taboru
kolejowego –
wagonów
osobowych
i towarowych
tel. 501-286-175
- budownictwo,
mail:krystyna.krzeczkowska@gmail.co - szacowanie
m
nieruchomości,
- architektura
tel. 500-011-068
- media cyfrowe
e-mail:piotr.kubiszewski@gmail.com (publikacje
cyfrowe, serwisy
internetowe,
publikacje na
płytach CD/DVD)
tel. 607-443-298
- badanie broni,
- balistyka
tel. 693-298-568
- informatyka
kontakt@digitalintelligence.pl
tel. 601-970-988
- audyt,
- zamówienia
publiczne

31.12.2020r.
31.12.2018r.

31.12.2017r.

31.12.2018r.

31.12.2020r.

31.12.2016 r.
31.12.2019 r.
31.12.2018r.
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-

telekomunikacja

tel. 502-684-881

-

511. mgr inż. Jan Maciejewski tel. 882-410-520

-

512. inż. Matysek Krzysztof

tel. 41 343-01-25
tel. 41 368-49-48
tel. 506-180-779

-

biologia
31.12.2018r.
w zakresie
genetyki
sądowej
bezpieczeństwo 31.12.2019r.
i higiena pracy
informatyka
31.12.2017r.

tel. 14-625-08-10
tel. 506-199-679

-

509. mgr Łoś Piotr

tel. 501-100-670

31.12.2019r.

e-mail:piotr.los@m.kielce.pl

510. mgr Łuczak Wojciech

513. dr inż. Mazur Antoni

i teleinformatyka

-

514. dr Mielczarek Dominik

tel. 603-961-957

515. dr inż. Molasy Robert

tel. 664-733-373

-

516. mgr inż. Mozolewski
Krzysztof

tel. 601-088-954

-

urządzenie,
31.12.2018r.
wyposażenie
magazynów
i stacji paliw oraz
problematyka
jakościowoilościowa
produktów
materiałów
pędnych
i smarów
wytrzymałość
zmęczeniowa
w budownictwie
i eksploatacji
maszyn
i urządzeń

31.12.2018r.
informatyka,
komputeryzacja
księgowość,
rachunkowość,
finanse,
ekonomia
ratownictwo
31.12.2015r.
wodne,
sporty
motorowodne,
sporty wodne
sieci, instalacje, 31.12.2019r.
urządzenia
wodociągowe,
kanalizacyjne,
cieplne
i gazowe
oraz instalacje
przewodów
kominowych
wentylacji oraz
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517. mgr inż. Nowak Marcin

tel.506-078-192
e-mail:nowak.m@interia.eu

518. inż. Nowakowski Jarosław tel. 41-274-95-17,
tel. 511-666-806

-

-

spalin
informatyka
31.12.2019r.
(przestępczość
internetowa),
teleinformatyka
kominiarstwo
31.12.2015 r.
gazowe
urządzenia
grzewcze,
w tym:
- ustalanie
przyczyn
koncentracji
tlenku węgla
w pomieszczeniach,

-

-

ustalanie
ilościowego
zużycia gazu
przez gazowe
urządzenia
grzewcze,
bezpieczeństwa
eksploatacyjnego

urządzeń
grzewczych
ornitologia, 31.12.2020r.
ochrona ptaków
i ich hodowla

519. mgr Ociepa Roman

tel.604-591-706,
tel. (34) 328-38-11,
e-mail:romki11@wp.pl

-

520. dr Opara –Rak Anna

tel. 608-64-80-37
e-mail:oprak@wp.pl
tel. 605-78-78-39
opatowicz@wp.pl
info@survey.com.pl

- archiwistyka

31.12.2020r.

-

technologia
żywności
i żywienia
człowieka

31.12.2015r.

522. mgr Ostrowska-Lis
Małgorzata

tel. 41 344-35-83,
tel. 41 344-33-51

-

31.12.2015r.

523. inż. Paluch Zbigniew

tel. 41-372-25-77
tel. 604-503-455
tel. 15 836-40-86,
tel. 502-663-210
tel. 15 836-40-86,
tel. 604-968-410
tel. 515-123-418
e-mail:mpiskorczyk@gmail.com
tel. 502-237-148

-

wycena dziel
sztuki
(malarstwo,
rzeźba,
rzemiosło
artystyczne)
pszczelarstwo

521. mgr inż. Opatowicz
Adam

524. inż. Pięta Barbara
525. inż. Pięta Bogusław
526. inż. Piskorczyk Mariusz
527. mgr inż. Podniesiński

-

31.12.2015r.

bezpieczeństwo 31.12.2015r.
i higiena pracy
bezpieczeństwo 31.12.2015r.
i higiena pracy
informatyka
31.12.2017r.

- techniki

31.12.2017r.
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Kazimierz

informatyczne
w zarządzaniu
przedsiębiorstwem

528. mgr Prokuski Stanisław

tel. 17 85-43-222
tel.600-911-752

-

529. mgr Rabczyński Paweł

tel. 604-092-599
e-mail:rpmr@op.pl

-

-

530. mgr inż. Robak Robert

tel. 502-604-536

-

-

ichtiologia
i rybołówstwo
śródlądowe
badania
morfologiczne
włosów,
badania
biologiczne
plam krwi,
spermy, śliny
szacowanie
nieruchomości,
wycena
ruchomości
oraz
samochodów
osobowych
i ciężarowych,
zarządzanie

31.12.2019r.

31.12.2019r.

31.12.2017r.

bezpieczeństwem

531. mgr inż. Rozdziałowski
Dominik

tel. 796-201-280

-

i higieną pracy
informatyka,
przestępczość
internetowa,
ochrona
znaków
towarowych
i własności
przemysłowej
dietetyka
elektronika –
budowa
i eksploatacja
urządzeń
łączności
informatykainformatyka
techniczna
i Internet
analiza
kryminalna –
analiza
bilingów
telefonicznych
informatyka

-

informatyka

-

532. mgr Rudawska Edyta
533. mgr inż. Snoch Jerzy

tel. 503-118-783
tel. 531-041-441

-

-

-

534. mgr inż. Sobczyk
Andrzej
535. inż. Sroka Bartłomiej

tel. 501-069-852,
tel. 41-24-83-555
e-mail: andrzej@sobczyk.eu
tel. 888-138-550

31.12.2016r.

31.12.2018r.
31.12.2017r.

31.12.2015 r.

31.12.2019r.
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536. mgr Stasiewicz Michał

tel. 608-294-198

-

bezpieczeństwo
i higiena pracy
pożarnictwo
zarządzanie
i kontrola
projektów
oraz rozliczanie
wydatków
w ramach
funduszy
strukturalnych
Unii
Europejskiej
określanie stanu
technicznego
przewodów
kominowych,
pomiar
szczelności
instalacji
gazowych
bezpieczeństwo
i higiena pracy

31.12.2017r.

537. mgr Sułek Jacek

tel. 501-774-187

-

538. Szewczyk Mieczysław

tel. 41 274-41-21

-

-

informatyka

31.12.2016r.

-

chemia,
31.12.2017r.
ratownictwo
chemicznoekologiczne
ochrona
środowiska,
ocena
projektów
w dziedzinie
ochrony
środowiska
realizowanych
w ramach
programów
operacyjnych
z udziałem
pomocy
finansowej Unii
Europejskiej
melioracja
31.12.2018r.
i gospodarka
wodna

-

539. mgr Śliwa Wiesław

540. mgr inż. Śnioch Piotr

541. mgr Świątek Andrzej

tel. 32 798-39-50
tel. 605-258-467
e-mail:wieslaw.sliwa@poczta.
onet.pl
tel. 883-315-287
tel. 41-349-22-85

tel. 602-536-548

-

-

542. mgr inż. Taborski Jan

tel. 602-133-529
tel. 41-362-48-00
email: exwod@op.pl

-

31.12.2018r.

31.12.2015r.

31.12.2015r.
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543. mgr Terebka Paweł

tel. 500-752-780

-

544. mgr inż. Tokarzewski
Piotr
545. mgr inż. Paweł Trusz

tel. 666-348-348

-

546. inż. Turalski Robert

tel. 792-831-105
e-mail: pawel.trusz@gmail.com

tel. 730-008-301
e-mail: rturalski@gmail.com

-

547. mgr Wójcik Grzegorz
tel. 504-567-647
548. mgr Wyrostek Arkadiusz tel. 501-709-911
tel. 71-327-70-89
549. mgr inż. Zdeb Krzysztof tel. 517-593-808

-

550. dr inż. Zych Stanisław

-

tel. 41 331-21-51
tel. 604-636-387

551. inż. Żardecka Joanna

tel. 41 368-80-17
tel. 784-457-883

-

badanie
31.12.2020r.
militariów,
broni i amunicji
informatyka
31.12.2017r.
badania
fonoskopijne
(badanie
autentyczności
nagrań
cyfrowych oraz
analogowych,
spisywanie
treści nagrań,
poprawa
jakości nagrań
zwiększająca
wyrazistość i
zrozumiałość
mowy)
elektryka,
instalacje
elektryczne,
informatyka
informatyka
informatyka

31.12.2020r.

31.12.2018r.

31.12.2017r.
31.12.2018r.

badanie broni, 31.12.2017r.
amunicji
i badania
balistyczne
górnictwo
31.12.2017r.
(eksploatacja
złóż metodą
odkrywkową)
ochrona
środowiska,
bezpieczeństwo
i higiena pracy
technologia
31.12.2017r.
drewna

Kielce, dnia 6 listopada 2015 roku

Sporządziła:
inspektor Marzena Wrońska
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