Lista biegłych sądowych ustanowionych
przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy

L.p.
1.

Nazwisko, imię
Sierota Bartosz

ALPINIZM JASKINIOWY
Specjalność
ratownictwo

jaskiniowe;

wspinaczka;

Termin upływu kadencji
autoratownictwo;

31 grudnia 2023 r.

Tel. 603 384 081
poręczowanie; osadzanie stałej asekuracji w terenach skalnych
e-mail: bartosz.sierota@gmail.com oraz sprawowanie okresowej kontroli asekuracji osadzonej na

drogach wspinaczkowych; sportowe, eksploracyjne i
turystyczne przejścia jaskiń w terenach o charakterze górskim,
bezpieczeństwo posługiwania się technikami wysokościowoalpinistycznym
APARATURA ELEKTRYCZNA
1.
Kupracz Jan

elektronika i elektrotechnika (w szczególności opinie dot.
urządzeń elektronicznych powszechnego użytku, odbiorników
telewizyjnych, monitorów komputerowych, elektronicznych
urządzeń kontrolno pomiarowych, urządzeń telekomunikacji
analogowej i cyfrowej, określania stanu technicznego i wyceny
sprzętu elektronicznego, zarówno specjalistycznego jak i
powszechnego
użytku;
badania
efektywnej
gęstości
elektrostatycznego ładunku powierzchniowego zgromadzonego
w materiałach dielektrycznych oraz ocenę czasu jego zaniku;
uprawnienia do jakościowej oceny instalacji elektrycznej na
podstawie pomiarów rezystancji izolacji i impedancji pętli

31 grudnia 2018 r.

zwarciowej)
2.
Schmidt Tadeusz

aparatura elektryczna, w szczególności nielegalne pobory energii
elektrycznej związane z uszkodzeniami liczników energii
elektrycznej jak i uszkodzeniami przyłączy elektrycznych

31 grudnia 2020 r.

ARCHITEKTURA
1.
Bogacki Daniel
Tel. 515 317 110
e-mail:
danielbogacki@yahoo.pl

architektura i urbanistyka

31 grudnia 2021 r.

architektura

31 grudnia 2020 r.

2.
Boratyn Bartłomiej

AUDYT, KONTROLA
1.
dr nauk ekonomicznych
Paliwoda Krzysztof
Tel. 664 081 085
e-mail:
kancelaria.semperaudyt@gmail
.com

audyt wewnętrzny, kontrola państwowa (RIO, NIK, UZP,
CBA i in.) oraz z zakresy: samorząd terytorialny i finanse
publiczne: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarowanie
mieniem komunalnym, wodociągi i kanalizacja, lokalny
transport zbiorowy, pomoc społeczna, edukacja, oświata i kultura
(w tym dotacje dla jednostek niepublicznych), ochrona zdrowia,
cmentarze,
instytucje
kultury,
porządek
publiczny,
funkcjonowanie
jednostek
organizacyjnych
(tworzenie,

31 grudnia 2021 r.

przekształcenie, likwidacja), funkcjonowanie rad gmin i
powiatów, odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych, ocena prawidłowości zarządzania podmiotami
gospodarczymi z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek
samorządu terytorialnego (nadzór właścicielski); zamówienia
publiczne: wszczynanie i prowadzenie postępowań o udzielenie
zamówienia, dokumentowanie postępowań, umowy w sprawach
zamówień publicznych).
2.
Juszczyk Ryszard

audyt wewnętrzny i kontrola

31 grudnia 2022 r.

Tel 607 500 673
e-mail: rysza@tlen.pl

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
1.

31 grudnia 2020 r.
Kiczak Maciej

bezpieczeństwo i higiena pracy

2.

31 grudnia 2019 r.
Kmiecik Stanisław

bezpieczeństwo i higiena pracy, w szczególności badanie
wypadków przy pracy i ocena ryzyka zawodowego (oraz
techniczna eksploatacja złóż)

3.

31 grudnia 2019 r.
Kuska Andrzej

bezpieczeństwo i higiena pracy

Maciejewski Jan

bezpieczeństwo i higiena pracy

4.

5.

31 grudnia 2020 r.

dr nauk technicznych
Stawiarski Przemysław
Tel. 603 324 300
e-mail: biuro@opiniesadowe.pl

bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót
budowlanych (oraz budownictwo i materiały budowlane, w
szczególności z zakresu wykonawstwa, technologii i robót
budowlanych; wytwarzania konstrukcyjnych elementów
budowlanych i ich kontroli technicznej; nadzoru budowlanego;
obiektów i konstrukcji budowlanych; stanu technicznego,
zużycia, uszkodzenia konstrukcji i obiektów budowlanych oraz
materiałów budowlanych; kontroli technicznej utrzymania
obiektów budowlanych; materiałów budowlanych; zasadności
stosowania materiałów budowlanych, transportu materiałów
budowlanych)

31 grudnia 2021 r.

6.
bezpieczeństwo i higiena pracy
Stasiak Marek
Tel. 608 228 779
e-mail:
biuro@noproblem.walbrzych.pl
stasiakmarek53@o2.pl

31 grudnia 2022 r.

7.
Wawrzos Bolesław

bezpieczeństwo i higiena pracy

31 grudnia 2018 r.

BIOLOGIA – GENETYKA CZŁOWIEKA
1.
Łuczak Wojciech

genetyka człowieka

31 grudnia 2018 r.

BROŃ I AMUNICJA
1.
Królik Andrzej

badania broni i balistyka

31 grudnia 2021 r.

Tel. 605 406 020
e-mail: ankrol007@wp.pl
2.
Malik Zbigniew
Tel. 604 222 828
e-mail: zbigniew.malik@malikmalik.pl

broń i amunicja, w szczególności broń palna krótka ostra,
gazowa, myśliwska, sportowa bocznego i centralnego zapłonu,
czarnoprochowa
ładowana
odprzodowo,
maszynowa,
elektryczna, do usypiania zwierząt, amunicja centralnego i
bocznego zapłonu, tj. hukowa, gazowa, oświetlająca; miotacze
gazowe; koncesjonowanie obrotu bronią i amunicją;
ewidencjonowanie i kontrola obrotu bronią i amunicją; import i
eksport broni i amunicji; procedura przetargowa dla służb
mundurowych i specjalnych; wycena broni, ustalenia nazw
producentów, kraju pochodzenia, roku budowy

31 grudnia 2021 r.

broń i balistyka: broń, amunicja do broni, balistyka
Markiewicz Janusz
Tel. 505 501 020, 601 860 582 kryminalistyczna, rusznikarstwo, wypadki i przestępczość z
e-mail: biuro@wadera.org
użyciem broni (oraz informatyka: przestępczość komputerowa;
mechanoskopia: mechanoskopia klasyczna)

31 grudnia 2021 r.

3.

4.
Płusa Paweł
Tel. 508 109 402

broń palna i amunicja

31 grudnia 2020 r.

BUDOWNICTWO
1.
Anioł Mieczysław
Tel. 74 665 12 30

konstrukcje budowlane (oraz wycena nieruchomości)

31 grudnia 2022 r.

602 394 214
e-mail: mieczyslaw@aniol.com.pl

2.
Bartosik Kazimierz

budownictwo lądowe (oraz szacowanie nieruchomości)

31 grudnia 2022 r.

budownictwo ogólne

31 grudnia 2020 r.

Tel. 74 852 01 06
e-mail:
kazimierzbartosik@gmail.com

3.
Bawecki Marek
4.
Biały Longin

 ocena jakości wykonanych robót i elementów
budowlanych,
 kosztorysowanie w pełnym zakresie,
 rozliczenie
inwestycji
i
remontów
obiektów
budowlanych,
szkody górnicze:
 ustalenie zakresu szkód,
 wskazanie sposobu ich usunięcia,
 określanie wartości prac budowlanych niezbędnych do
usunięcia szkód,
 ocena projektów budowlanych

31 grudnia 2020 r.

5.
kosztorysowanie instalacji sanitarnych
Ciesielski Bartosz
Tel. 512 055 585
e-mail: antique4@wp.pl;
pogotowie.kosztorysowe@wp.pl

31 grudnia 2020 r.

6.
Czajka Jan
Tel. 667 393 363

budownictwo ogólne, ochrona biologiczna budynków,
kosztorysowanie robót budowlanych i bhp oraz szacowanie
nieruchomości

31 grudnia 2022 r.

konstrukcje budowlane

31 grudnia 2019 r.

Figiel Marcin

budownictwo, a w szczególności: budownictwo drogowe oraz
bezpieczeństwo ruchu drogowego (szczegółowa, techniczna
ocena cech projektowanej, budowanej, przebudowywanej lub
użytkowanej drogi publicznej pod względem bezpieczeństwa
uczestników ruchu drogowego)

31 grudnia 2019 r.

Gorski Witold

budownictwo ogólne, w szczególności kalkulacja robót
budowlanych
i konstrukcyjno-budowlanych

31 grudnia 2018 r.

budownictwo

31 grudnia 2022 r.

budownictwo ogólne i przemysłowe:
 określanie poprawności/zgodności wykonanych robót

31 grudnia 2022 r.

7.
Czempkowski Stanisław
8.

9.

10.
Jaróg Piotr
Tel. 691 841 575

11.
Jarząbek Adrian
Tel. 606 377 285
e-mail:

biuro@pracownia-jarzabek.pl

budowlanych z dokumentacją budowlaną/techniczną
(w specjalności konstrukcje budowlane) oraz z
obowiązującymi normami i wiedzą techniczną
 określanie przyczyn
uszkodzeń/zarysowań/odkształceń/wad/awarii
konstrukcji/elementów obiektów budowlanych
 kosztorysowa wycena robót budowlanych

12.
Kapturkiewicz Lesław

budownictwo ogólne

31 grudnia 2022 r.

budownictwo ogólne (kubaturowe); ekspertyzy ekonomicznofinansowe prac budowlanych; weryfikacja projektów
budowlanych pod kątem prawidłowości wykonawczej
zastosowanych rozwiązań projektowych; wycena i rozliczanie
prac budowlanych; organizacja procesu budowlanego; ocena
jakości wykonanych robót

31 grudnia 2019 r.

budownictwo ogólne (oraz rzeczoznawstwo majątkowe)

31 grudnia 2018 r.

budownictwo, w szczególności wykonywanie opinii i ekspertyz
technicznych dotyczących:
 stanu obiektów budowlanych,
 przeglądów okresowych,

31 grudnia 2018 r.

Tel. 513 019 049

13.
Kicaj Aleksandra

14.
Kotus Mirosław
15.
Kożuchowski Zbigniew

 oceny stopnia zużycia obiektów budowlanych,
 rozwiązań technicznych, projektowych obiektów
budowlanych,
 certyfikacji energetycznej obiektów budowlanych,
 sprawdzania projektów budowlanych,
 oceny stanu technicznego obiektów pod względem ich
przydatności do użytkowania,
 opracowywania i weryfikacji kosztorysów budowlanych,
 kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej,
 projektowania w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,
 prefabrykacji budowlanej
16.
Kurzewski Ireneusz
Tel. 698 562 210
e-mail: irekkasi@wp.pl

budownictwo,
kosztorysowanie,
fotowoltaika,
budynki
jednorodzinne i wielorodzinne, fundamenty, monolityczne
roboty betonowe i żelbetonowe, konstrukcje budowlane,
wykonawstwo robót budowlanych, konstrukcje drewniane,
prefabrykaty
budowlane,
technologia
i
organizacja
budownictwa, stany surowe otwarte i zamknięte, rozliczenie
robót, ocena techniczna budynków i lokali, badania i analizy
techniczne, ekspertyzy dotyczące wad i błędów w
budownictwie, wytwarzanie konstrukcyjnych elementów
budowlanych i ich kontrola techniczna, nadzór budowlany, stan
technicznego zużycia i uszkodzenia konstrukcji obiektów
budowlanych oraz materiałów budowlanych

31 grudnia 2021 r.

Mikołajczyk Roman

budownictwo ogólne, kosztorysowanie robót budowlanych i

31 grudnia 2021 r.

17.

Tel. 601 996 268
e-mail:
romekmik@poczta.onet.pl

wycena nieruchomości

18.
Miłkowski Tomasz

budownictwo

31 grudnia 2018 r.

Mitura Jan

budownictwo ze szczególnym uwzględnieniem instalacji i
urządzeń elektrycznych, kosztorysowanie i wycena robót
budowlanych

31 grudnia 2020 r.

Naskręt Zenon

budownictwo ogólne, bezpieczeństwo pracy i opiniowanie
dokumentacji projektowej pod względem bhp (oraz wycena
maszyn i urządzeń przemysłowych)

31 grudnia 2020 r.

Plak Dariusz

rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania oraz rozliczanie
kosztów pobranej wody i odprowadzonych ścieków w zasobach
mieszkaniowych

31 grudnia 2020 r.

budownictwo lądowe (oraz szacowanie nieruchomości)

31 grudnia 2021 r.

budownictwo ogólne

31 grudnia 2022 r.

19.

20.

21.

22.
Piwowarczyk Alina
Tel. 74 852 67 25
607 164 736

23.
Rabiniak Anna

Tel. 604 240 812
e-mail: annarabiniak@wp.pl
24.
Rutkowski Henryk
Tel. 605 328 740
e-mail: 02ruth@gmail.com

badanie i ocena jakości materiałów budowlanych, wycena
ruchomości, wycena maszyn i urządzeń, linii technologicznych
i mega układów technicznych oraz szacowanie nieruchomości

31 grudnia 2022 r.

rzeczoznawstwo budowlane w specjalności instalacyjnej
obejmującej projektowanie, kierowanie robotami budowlanymi,
nadzór i eksploatację bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych (służebność przesyłu), wentylacyjnych,
gazowych
(służebność
przesyłu),
wodociągowych
i
kanalizacyjnych (służebność przesyłu) dot. m. in. wskazania
zakresu strefy kontrolowanej – pasa technologicznego
(szerokości pasa eksploatacyjnego – ochronnego)

31 grudnia 2022 r.

budownictwo lądowe w specjalności konstrukcyjnobudowlanej; budownictwo miejskie i przemysłowe

31 grudnia 2020 r.

projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, kosztorysowanie robót
budowlanych oraz zamówienia publiczne

31 grudnia 2021 r.

25.
Siekanowicz Tomasz
ul. Cieszyńska 28
44-105 Gliwice
Tel. 603 033 779
e-mail: bzdok@tlen.pl

26.
Sikora Zbigniew
Tel. 602 774 356
zbigniew.sikora.kama@gmail.com

27.
Stankiewicz Grzegorz
Tel. 533 87 22 87
e-mail:
opiniebudowlanestankiewicz@gmail.com

28.

budownictwo i materiały budowlane:
w szczególności z zakresu wykonawstwa, technologii i robót
budowlanych; wytwarzania konstrukcyjnych elementów
budowlanych i ich kontroli technicznej; nadzoru budowlanego;
obiektów i konstrukcji budowlanych; stanu technicznego,
zużycia, uszkodzenia konstrukcji i obiektów budowlanych oraz
materiałów budowlanych; kontroli technicznej utrzymania
obiektów budowlanych; materiałów budowlanych; zasadności
stosowania materiałów budowlanych, transportu materiałów
budowlanych oraz bezpieczeństwo i higiena pracy przy
wykonywaniu robót budowlanych

31 grudnia 2021 r.

Strzelbicki Antoni

budownictwo ogólne (oraz szacowanie nieruchomości)

31 grudnia 2018 r.

Strzelbicki Radosław

budownictwo ogólne (oraz szacowanie nieruchomości)

31 grudnia 2018 r.

wykonawstwo i projektowanie
budynków i budowli

techniczna

31 grudnia 2020 r.

budownictwo, a w szczególności:
 budownictwo ogólne
 analizy ekonomiczno-finansowe robót budowlanych
 ocena jakości wykonanych robót budowlanych oraz
obiektów budowlanych

31 grudnia 2022 r.

dr nauk technicznych
Stawiarski Przemysław
Tel. 603 324 300
e-mail: biuro@opiniesadowe.pl

29.

30.

31.
Szumski Zbigniew
Tel. 504 158 443

oraz

ocena

32.
Wicher Marek
Tel. 505 097 014
e-mail: marek_wicher@op.pl







rozliczenie budów oraz zadania inwestycyjnego
koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
rozliczanie budów i zadań inwestycyjnych
organizacja procesu budowlanego
ocena stanu technicznego obiektów budowlanych

33.
Ziemczonek Stanisław

budownictwo

31 grudnia 2019 r.
DAKTYLOSKOPIA

1.
Budka Adrian

daktyloskopia (oraz kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków
drogowych)

31 grudnia 2020 r.

badania traseologiczne i klasyczne badanie dokumentów

31 grudnia 2020 r.

2.
Korczyński Marek

DROBIARSTWO
1.
dr nauk rolniczych
drobiarstwo
Gilewski Ryszard
Tel. 602 228 321
e-mail: ryszard-gilewski@wp.pl

31 grudnia 2021 r.

EKONOMIA
(KSIĘGOWOŚĆ, RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE,
OCENY ORGANIZACYJNO-PRAWNE I EKONOMICZNO-TECHNICZNE)
1. 1
.

Albrecht Marzena

 księgowość, audyt, podatki
 analiza ksiąg rachunkowych spółek i pozostałych podmiotów
pod kątem:
o oceny sytuacji majątkowo-finansowej i wyniku
finansowego
o oceny systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej
o zagrożenia upadłością i w upadłości, w tym działań
zarządu spółek w tym zakresie
 rachunkowość zarządcza i controlling

31 grudnia 2018 r.

Anisimowicz Małgorzata

analiza i wycena przedsiębiorstw oraz ich poszczególnych
składników. Ustalanie faktu i przyczyn zaistnienia
niewypłacalności oraz jej poziomu. Ocena propozycji
układowych i planów naprawczych. Ocena ekonomicznej
efektywności procedur upadłościowych i naprawczych oraz
prawidłowości czynności dokonanych przez ich uczestników.
Badanie i ocena ekonomiczna działań i zaniechań czynności
gospodarczych godzących w interesy uczestników obrotu
gospodarczego (działanie na szkodę)

31 grudnia 2018 r.

dr nauk ekonomicznych
Bagłaj Franciszek

rachunkowość: rachunkowość przedsiębiorstw i spółek,
rachunkowość spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot, bilanse i
sprawozdawczość finansowa, wycena udziałów spółek,
inwentaryzacja majątku

31 grudnia 2022 r.

2.

3.

4. .
Banasik Janusz

prawo podatkowe i księgowość

31 grudnia 2019 r.

analiza finansowo-ekonomiczna i organizacyjna przedsiębiorców

31 grudnia 2018 r.

rachunkowość i księgowość

31 grudnia 2021 r.

Borek Ryszard

księgowość: analiza i wycena przedsiębiorstw oraz ich
poszczególnych składników w tym na potrzeby postępowań
likwidacyjnych, upadłościowych oraz naprawczych

31 grudnia 2018 r.

Borkowska Małgorzata

ewidencja podatkowa małych i średnich podmiotów
gospodarczych
oraz
sprawy
pracownicze,
naliczanie
wynagrodzeń, naliczanie zasiłków, ubezpieczenia społeczne

31 grudnia 2018 r.

księgowość, rachunkowość finansowa pod kątem oszustw
Gwiazda Magdalena
Tel. 608 651 599
księgowych (oraz zamówienia publiczne)
e-mail: magdalena.sz4@wp.pl

31 grudnia 2021 r.

5. .
dr nauk matematycznych
Bernacki Włodzimierz
6. .
Bębas Elżbieta
Tel. 503 09 24 79
e-mail: elzbietapraca@vp.pl
7. .

8. .

9.

10. 1
3 Jaworski Adam Stanisław

ocena techniczna, ekonomiczna i organizacyjno – prawna

31 grudnia 2022 r.

. ul. Gen. Władysława Andersa 29/1 funkcjonowania przedsiębiorstwa
Tel. 605 737 001
e-mail: akjaworscy@onet.pl

11.
wycena aktywów niematerialnych oraz przedsiębiorstw

31 grudnia 2019 r.

finanse i rachunkowość, a w szczególności rachunkowość
podatkowa ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez
osoby fizyczne (oraz: przeliczanie i ustalanie wysokości
świadczeń emerytalnych; ustalanie wysokości kapitału
początkowego; zagadnienia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych dotyczące ustalania wysokości podstaw wymiaru
należnych składek z tytułu należności wynikających ze stosunku
pracy i innych tytułów, tym w ramach zawieranych umów
cywilnoprawnych)

31 grudnia 2020 r.

wycena przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych (oraz
szacowanie nieruchomości)

31 grudnia 2022 r.

Kowalczyk Gabriela

księgowość, płace
gospodarczych

31 grudnia 2018 r.

Kowalewska Teresa

księgowość i finanse

dr nauk ekonomicznych
Kaczmarska Agnieszka
12. 1
4 Korzeniowska Krystyna
.

13.
Kot Krystyna
Tel. 785 410 333
e-mail: krystyna.kot@vp.pl

14. 1
5
.
15. 1
6
.

i

rozliczenia

podatkowe

podmiotów

31 grudnia 2020 r.

16. 1
7
.
17. 1
8
.
18.

Kowalski Tadeusz

Kozub Sonia
Kret Arkadiusz
Tel. 530 209 220
e-mail:
arkadiusz.kret@bwnrzeczoznawca.pl

19. 1
9
.

dr nauk ekonomicznych
Kruk-Ołpiński Marian

finanse, weryfikacja oraz rozliczenia finansowe przedsiębiorstw
państwowych, spółdzielni i spółek

31 grudnia 2018 r.

księgowość, rachunkowość, podatki i audyt

31 grudnia 2018 r.

ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, wycena
przedsiębiorstw, wycena aktywów niematerialnych, wycena
instrumentów finansowych (oraz wycena nieruchomości)

31 grudnia 2021 r.

ocena
organizacyjno-prawna
podmiotów gospodarczych

31 grudnia 2022 r.

i

ekonomiczno-techniczna

Tel. 600 243 483
e-mail: kruk@data.pl

20. 2
0
.

Krypel Krzysztof
Tel. 510 672 372

finanse i księgowość

31 grudnia 2021 r.

21.
Kurowska Magdalena
Tel. 512 726 678
e-mail:
magdakurowska22@wp.pl

 gospodarka finansowa podmiotów gospodarczych tj.
planowanie finansowe, w tym: rachunkowość zarządcza i
controlling,
gromadzenie
środków
pieniężnych
(pozyskiwanie kredytów i dotacji unijnych, w tym ich
prawidłowe księgowanie i rozliczanie), wydatkowanie

31 grudnia 2021 r.

środków pieniężnych przez firmy np. ocena projektów
inwestycyjnych
 rachunkowość, tj. analiza sprawozdań finansowych
podmiotów gospodarczych, ocena sytuacji ekonomicznofinansowej firm, w tym np.: w zagrożeniu upadłością,
rozliczanie umów cywilno-prawnych
22. 2
3
.

Nowak Krystyna

księgowość i finanse

31 grudnia 2022 r.

księgowość i prawo podatkowe

31 grudnia 2019 r.

Pawłowska Teresa

rachunkowość

31 grudnia 2019 r.

Perlikowski Marcin

podatki i rozliczenia podatkowe

31 grudnia 2019 r.

wycena przedsiębiorstw, wycena wartości niematerialnych i
Tel. 601 948 573, 74 855 55 08 prawnych, analiza finansowo-ekonomiczna (oraz wycena
604 517 987
nieruchomości; wycena ruchomości, a w szczególności:
e-mail: arenda.biuro@gmail.com wyposażenia, maszyn, pojazdów, urządzeń oraz środków
trwałych)

31 grudnia 2022 r.

Tel. 661 534 733

23.
Pacyniak Ilona
24. 2
5
.
25. 2
6
.
26.

Przytuła Janusz

27. 2
8
.

Sakaluk Witold

transakcje wewnątrzwspólnotowe oraz kasy rejestrujące

31 grudnia 2018 r.

28.
Sierzputowska Dorota
Tel. 609 22 18 15
e-mail:
dorota.sierzputowska@interia.pl

29. 3
0
.

30. 3

Szuba Wanda
Tel. 600 795 816
e-mail: wandaszuba@wp.pl

• wycena i analiza przedsiębiorstw na potrzeby postępowań:
 upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych,
 w przedmiocie odpowiedzialności zarządu w związku z
art. 299 k. s. h.
• ocena
ekonomicznej
efektywności
procedur
upadłościowych
i
restrukturyzacyjnych
oraz
prawidłowości czynności dokonanych przez jej
uczestników lub zaniechań czynności
• ustalenie daty i przyczyny zaistnienia niewypłacalności
oraz jej poziomu. Formułowanie propozycji układowych
oraz planów restrukturyzacyjnych
• analiza efektywności ekonomicznej przedsięwzięć
inwestycyjnych. Ocena sytuacji majątkowo - finansowej i
wyniku finansowego. Rachunkowość zarządcza i
kontroling
oraz wycena nieruchomości: wycena przedsiębiorstw,
ograniczonych praw rzeczowych, maszyn i urządzeń
trwale z gruntem związanych, aktywów niematerialnych

31 grudnia 2022 r.

ocena gospodarcza, ekonomiczna, organizacyjna i techniczna
przedsiębiorstw

31 grudnia 2021 r.

1
.

Szwarcberg Krystyna

finanse i rachunkowość (oraz zagadnienia z zakresu prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych)

31 grudnia 2019 r.

ekonomia, ze specjalnością zrządzanie i marketing

31 grudnia 2022 r.

31.
Waligóra Ewa
Tel. 692 422 272
e-mail:
waligoraewaela@gmal.com

32.
Wichrowski Grzegorz
Tel. 502 255 308
e-mail: biuro@syndykowie.pl

 ekonomii: ocena proporcji układowych i planów
naprawczych; ocena ekonomicznej efektywności procedur
upadłościowych i naprawczych oraz prawidłowości
dokonanych w tym zakresie czynności; analiza i wycena
przedsiębiorstw oraz poszczególnych składników; badanie
i ocena ekonomiczna działań i zaniechań czynności
gospodarczych godzących w interesy uczestników obrotu
gospodarczego (działanie na szkodę);
 zarządzania:
zarządzanie
przedsiębiorstwem,
marketingiem,
finansami,
ryzykiem
prowadzenia
działalności gospodarczej, kontrolą zarządzania i jakości
produkcji.

31 grudnia 2021 r.

33.
Wszelaka Marta

rachunkowość
i
księgowość,
analiza
ekonomiczna
przedsiębiorstw, kadry, płace i świadczenia z tyt. ubezpieczeń
społecznych, rozliczenia podatkowe z budżetem w zakresie
podatków dotyczących osób fizycznych i prawnych

31 grudnia 2018 r.

34. 3
2
.
35. 3
3
.
36. 3
4
.

Zajączkowska Teresa
Zaleska Stanisława

bankowość

31 grudnia 2019 r.

rachunkowość i finanse

31 grudnia 2020 r.

Zieleń Sławomir

zobowiązania podatkowe i ich ewidencjonowanie,
prowadzenie działalności gospodarczej w tym rozliczeń
między wspólnikami razem prowadzącymi działalność
gospodarczą,
- odpowiedzialność podmiotów usługowo prowadzących
rozliczenie podatkowe,
odpowiedzialność za popełnienie wykroczeń
–
przestępstw skarbowych

31 grudnia 2019 r.

dr w dziedzinie nauk
ekonomicznych
w dyscyplinie ekonomia
Żabski Łukasz

ekonomia: analiza efektywności ekonomicznej podmiotów
gospodarczych; zarządzanie: metody organizacji i zarządzania
w podmiotach gospodarczych; ocena organizacyjno-prawna
podmiotów gospodarczych; marketing w przedsiębiorstwach,
nadzór i kontrola; samorząd terytorialny: organizacja i
funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu
terytorialnego; nadzór właścicielski i nadzór korporacyjny nad
spółkami z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu
terytorialnego; działalność organów spółek komunalnych;
kontrakt menedżerski w spółkach komunalnych

31 grudnia 2022 r.

-

37.

Tel. 667 989 612
e-mail: l.zabski@gmail.com

ELEKTROENERGETYKA
1.
Gabrowski Roman
Tel. 601 540 733
e-mail: gabroman@interia.pl

elektroenergetyka, a w szczególności:
- projektowanie sieci i instalacji elektrycznych i
wykonawstwo w zakresie instalacji elektrycznych oraz
napowietrznych i kablowych linii energetycznych, stacji
i urządzeń elektroenergetycznych;
- ocena
techniczna
instalacji
elektrycznych,
napowietrznych i kablowych linii energetycznych, stacji
i urządzeń elektroenergetycznych;
- rozliczanie kosztów robót budowlanych energetycznych;
- bezpieczna praca przy urządzeniach energetycznych;
- stosowanie taryf opłat energetycznych;
- jakość energii elektrycznej;
- nielegalny pobór energii elektrycznej
-

31 grudnia 2021 r.

ELEKTRONIKA
1.
Kupracz Jan

elektronika i elektrotechnika (w szczególności opinie dot.
urządzeń elektronicznych powszechnego użytku, odbiorników
telewizyjnych, monitorów komputerowych, elektronicznych
urządzeń kontrolno pomiarowych, urządzeń telekomunikacji
analogowej i cyfrowej, określania stanu technicznego i wyceny
sprzętu elektronicznego, zarówno specjalistycznego jak i
powszechnego użytku; badania efektywnej gęstości
elektrostatycznego
ładunku
powierzchniowego
zgromadzonego w materiałach dielektrycznych oraz ocenę
czasu jego zaniku; uprawnienia do jakościowej oceny
instalacji elektrycznej na podstawie pomiarów rezystancji

31 grudnia 2018 r.

izolacji i impedancji pętli zwarciowej)
ELEKTROTECHNIKA
1.
Kupracz Jan

elektrotechnika i elektronika (w szczególności opinie dot.
urządzeń elektronicznych powszechnego użytku, odbiorników
telewizyjnych, monitorów komputerowych, elektronicznych
urządzeń kontrolno pomiarowych, urządzeń telekomunikacji
analogowej i cyfrowej, określania stanu technicznego i wyceny
sprzętu elektronicznego, zarówno specjalistycznego jak i
powszechnego
użytku;
badania
efektywnej
gęstości
elektrostatycznego ładunku powierzchniowego zgromadzonego
w materiałach dielektrycznych oraz ocenę czasu jego zaniku;
uprawnienia do jakościowej oceny instalacji elektrycznej na
podstawie pomiarów rezystancji izolacji i impedancji pętli
zwarciowej)

31 grudnia 2018 r.

Schmidt Tadeusz

aparatura elektryczna, w szczególności nielegalne pobory
energii elektrycznej związane z uszkodzeniami liczników
energii elektrycznej jak i uszkodzeniami przyłączy
elektrycznych

31 grudnia 2020 r.

Warowny Dawid

elektrotechnika (oraz maszynoznawstwo)

31 grudnia 2018 r.

2.

3.

FOTOGRAFIA
1.

Zieliński Waldemar
Tel. 607 928 651
e-mail: zielwal@o2.pl

fotografia i badania zapisów wizualno-komputerowych

31 grudnia 2021 r.

GAZOWNICTWO
1.
Górowicz Andrzej
Tel. 605 440 636
e-mail:
andrzej.gorowicz@neostrada.pl

organika gazowa, eksploatacja urządzeń gazowniczych i
przemysłu gazowniczego

31 grudnia 2022 r.

użytkowanie gazu przewodowego, eksploatacja instalacji i
urządzeń gazowych oraz energetyka cieplna w budowie i
eksploatacja obiektów budowlanych

31 grudnia 2021 r.

gazownictwo: organika gazowa, eksploatacja urządzeń
gazowniczych, systemów instalacji gazowych, spalinowych i
wentylacyjnych, a także systemów wodociągowych,
kanalizacyjnych i wentylacyjnych

31 grudnia 2020 r.

2.
Janowski Tadeusz
Tel. 600 493 608
e-mail:
janowski.tadeusz@gmail.com
3.
Zięba Jacek

GEODEZJA
1.
Bugiel Janusz
Tel. 500 283 573
e-mail: bugiel@geopol.biz

geodezja i kartografia

31 grudnia 2022 r.

2.
Cecot Stanisław

geodezja i kartografia

31 grudnia 2018 r.

Kaśków Paweł

geodezja i kartografia

31 grudnia 2020 r.

geodezja

31 grudnia 2022 r.

geodezja i kartografia (oraz szkody górnicze)

31 grudnia 2020 r.

Kowalczyk Artur

geodezja i kartografia

31 grudnia 2020 r.

Magdzińska Justyna

geodezja i kartografia

31 grudnia 2021 r.

geodezja i kartografia (gospodarka nieruchomościami)

31 grudnia 2022 r.

3.

4.
Kłączyński Edward
5.
Kłyż Józef
6.

7.
8.
Mikołajczak Małgorzata
9.
geodezja
(oraz
Niżyński Zefiryn
Tel. 74 852 91 45, 511 553 033 nieruchomościami)

urządzenia

rolne,

gospodarka

31 grudnia 2022 r.

10.
Plata Zdzisław

geodezja i kartografia

31 grudnia 2019 r.

Zielińska Aleksandra

geodezja i kartografia

31 grudnia 2023 r.

11.

Tel 693 075 645
e-mail: azgeo@azgeo.pl

12.
Ziobrowski Andrzej

geodezja (oraz wycena nieruchomości)

31 grudnia 2022 r.

GEOLOGIA (HYDROGEOLOGIA)
1.
dr nauk o Ziemi
Gurwin Piotr Jacek

geologia oraz hydrogeologia

31 grudnia 2022 r.

Tel. 71 375 92 42
e-mail: fazer8.jg@gmail.com

GÓRNICTWO
1.
Dylewicz Eugeniusz

szkody górnicze

31 grudnia 2022 r.

górnictwo odkrywkowe, rekultywacja gruntów i terenów
poeksploatacyjnych, inżynieria ochrony środowiska, wycena
złóż kopalin

31 grudnia 2022 r.

szkody górnicze (oraz geodezja i kartografia)

31 grudnia 2020 r.

techniczna eksploatacja złóż (oraz bezpieczeństwo i higiena

31 grudnia 2019 r.

Tel. 509 779 813
e-mail: edylewicz@wp.pl

2.

dr nauk technicznych
Wojciech Glapa
Tel. 602 787 208
e-mail: wglapa@op.pl

3.
Kłyż Józef
4.
Kmiecik Stanisław

pracy, w szczególności badanie wypadków przy pracy i ocena
ryzyka zawodowego)
5.
Winnicki Andrzej

górnictwo, techniczna eksploatacja złóż, likwidacja zakładów
górniczych i zwalczanie zagrożeń związanych z pracami
likwidacyjnymi zakładów górniczych

31 grudnia 2020 r.

GRAFOLOGIA
1.
Frąszczak Jerzy
Tel. 601 774 175
e-mail: labgraf@wp.pl

grafologia oraz kryminalistyczne badanie dokumentów

31 grudnia 2021 r.

psychografologia, grafologia, badanie pisma ręcznego
(ekspertyzy
autentyczności
próbek
pisma,
analizy
psychografologiczne, tworzenie portretów osobowościowych i
okoliczności sporządzania notatki na podstawie próbek pisma
ręcznego)

31 grudnia 2021 r.

badanie pisma ręcznego i dokumentów

31 grudnia 2018 r.

klasyczne badanie dokumentów, badania traseologiczne

31 grudnia 2020 r.

ekspertyzy pisma ręcznego i dokumentów

31 grudnia 2020 r.

2.
Gorzkowska Karolina
Tel. 505 842 830
e-mail: anilorak@onet.pl

3.
Karnasiewicz Adam
4.
Korczyński Marek
5.
Kowalczyk Agnieszka

Tel. 694 739 007
6.
Kwiatkowska Emilia

ekspertyza dokumentów (związana z badaniem autentyczności
oraz autorstwa pisma ręcznego i podpisów)

31 grudnia 2019 r.

badanie porównawcze pisma ręcznego

31 grudnia 2022r.

badanie porównawcze pisma ręcznego

31 grudnia 2021 r.

Szewczyk Tomasz

badanie porównawcze pisma ręcznego i podpisów

31 grudnia 2018 r.

Śmigielska Lucyna

badanie pisma ręcznego i dokumentów

31 grudnia 2022 r.

Urbańska Jolanta

badanie pisma ręcznego i dokumentów

31 grudnia 2020 r.

Walewski Piotr

badanie pisma ręcznego i dokumentów

31 grudnia 2020 r.

Zamiara Adam

grafologia

31 grudnia 2021 r.

7.
Kudela Grzegorz
Tel. 889 526 645
e-mail: kgregk@op.pl

8.
Libura Grzegorz
Tel. 602 125 659
e-mail: g.libura@interia.pl
9.

10.
Tel. 601 190 061

11.

12.

13.

Tel. 603 997 865
e-mail:
adam.zamiara@interia.pl
14.
Zamiara Bożenna

badanie pisma i dokumentów

31 grudnia 2020 r.

KAMIENIARSTWO
1.
kamieniarstwo
Firlej Michał
Tel. 695 164 288
e-mail: firlej@stoneconsulting.pl

31 grudnia 2021 r.

2.
Sitarz Stanisław

kamieniarstwo

31 grudnia 2022 r.

Tel. 691 782 717

e-mail:
stanislaw.sitarz@gmail.com

KASY PANCERNE
1.
Matyjas Józef
Tel. 601 752 137
e-mail: matyjasjozef@wp.pl

technika zabezpieczeń, otwieranie zamków, sejfów, kas
pancernych i drzwi skarbcowych

KOLEJNICTWO

31 grudnia 2022 r.

1.
Potoczny Roland
e-mail: rolekkp@wp.pl

kolejnictwo

31 grudnia 2022 r.

KOMINIARSTWO
1.
Krzemiński Paweł

kominiarstwo oraz zagrożenia pożarowe od urządzeń grzewczokominowych, wentylacja oraz przyczyny zatruć tlenkiem węgla

31 grudnia 2020 r.

Siara Jerzy

kominiarstwo, zagrożenia pożarowe od urządzeń grzewczokominowych oraz zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla od
urządzeń grzewczych

31 grudnia 2020 r.

2.

KOMPUTERY/INFORMATYKA
1.
Bogucki Krzysztof

piractwo: komputerowe i internetowe, techniczny aspekt
ochrony praw autorskich i własności intelektualnej w internecie,
informatyka śledcza
technologii informatycznych: internet, sieci komputerowe,
komputery, oprogramowanie
teleinformatyka: telekomunikacja

31 grudnia 2018 r.

informatyka i teleinformatyka

31 grudnia 2018 r.

2.
Chodasiewicz Waldemar
3.

Czetyrkowski Ryszard
Tel. 537 572 703
e-mail: czetyrko@gmail.com

informatyka

31 grudnia 2021 r.

4.
przestępczość komputerowa (oraz: broń i balistyka: broń,
Markiewicz Janusz
Tel. 505 501 020, 601 860 582 amunicja do broni, balistyka kryminalistyczna, rusznikarstwo,
e-mail: biuro@wadera.org
wypadki i przestępczość z użyciem broni; mechanoskopia:
mechanoskopia klasyczna)

31 grudnia 2021 r.

5.
Niemiec Andrzej

informatyka i oprogramowanie komputerów

31 grudnia 2022 r.

informatyka, a w szczególności: bezpieczeństwo informatyczne,
bezpieczeństwo danych, bezpieczeństwo sieci informatycznych,
bezpieczeństwo
systemów
operacyjnych
Microsoft,
bezpieczeństwo e-gospodarki, ochrona i bezpieczeństwo danych
w
systemach
informatycznych,
audyt
legalności
oprogramowania, bezpieczeństwo wydruku

31 grudnia 2019 r.

informatyka

31 grudnia 2021 r.

Biuro: ul. B. Prusa 65/1
50-316 Wrocław
Tel. 601 967 014
e-mail: ani@prim.com.pl
a.niemiec@prim-it.pl

6.
Olejniczak Krzysztof

7.
Pietrzak Krzysztof
Tel. 606 444 361
e-mail: krpietrzak@gmail.com

8.
Stroński Roman
Tel. 502 301 063
e-mail: romekdzi@poczta.onet.pl

Komputery, sieci komputerowe, oprogramowanie, telefony i
sieci telekomunikacyjne

31 grudnia 2022 r.

informatyka: najnowsze technologie, technika komputerowa,
zabezpieczenia
systemów
teleinformatycznych,
telekomunikacja,
telefonia
cyfrowa
i
analogowa,
oprogramowanie, licencjonowanie, prawa autorskie, fotografia
przestępczość
cyfrowa i wideogramy, karty płatnicze,
komputerowa i oparta na najnowszych technologiach

31 grudnia 2020 r.

informatyka

31 grudnia 2018 r.

9.
Wyrostek Arkadiusz

10.
Żubrycki Grzegorz

KRYMINOLOGIA
1.
Gałek Jan

odtwarzanie wyglądu osób i przedmiotów

31 grudnia 2020 r.

KRYMINALISTYKA
1.
Kwaśnica Andrzej

chemia kryminalistyczna, badania materiałów i urządzeń
wybuchowych, badania toksykologiczne

31 grudnia 2019 r.

Tragarz Agnieszka

badania chemiczne

31 grudnia 2018 r.

2.

LEŚNICTWO
1.
Białek Andrzej
Tel. 664 963 850
e-mail:

leśnictwo oraz łowiectwo, w sprawach związanych m. in. ze
szkodnictwem leśnym i łowieckim

31 grudnia 2020 r.

andrzej.bialek@wroclaw.lasy.gov.pl

LOGOPEDIA
1.
Lesińska Katarzyna

logopedia – neurologia kliniczna (specjalista zaburzeń mowy i
komunikacji); pedagogika – specjalista ds. rozwiązywania
problemów wychowawczych, rozwojowych i rodzinnych

31 grudnia 2019 r.

MASZYNOZNAWSTWO
1.
Fraj Ryszard
Tel. 74 833 44 12

mechanika, eksploatacja maszyn i urządzeń oraz wycena
maszyn, urządzeń, maszyn włókienniczych, obrabiarek i
narzędzi

31 grudnia 2022 r.

 oceny, opinie techniczne co do efektywności
energetycznej obiektów budowlanych
 wyceny wartości maszyn i urządzeń technicznych
 oceny co do bezpieczeństwa maszyn i urządzeń w tym
bezpiecznego ich użytkowania


31 grudnia 2021 r.

2.
Korluk Zbigniew
Tel. 601 565 293
e-mail:
z.korluk@labotech.swidnica.pl

3.

Kostka Józef
Tel. 608 63 18 61
e-mail: jokostka@gmail.com

technika samochodowa (kosztorysy - kalkulacje, jakość i
technologia napraw, ocena stanu technicznego i wycena
wartości rynkowej pojazdów/; maszynoznawstwo /eksploatacja,
ocena stanu technicznego oraz wycena maszyn i urządzeń nie
związanych trwale z gruntem)

31 grudnia 2021 r.

dr nauk technicznych
Lachowicz Maciej

budowa i eksploatacja maszyn, konstrukcje maszyn i urządzeń
(oraz materiałoznawstwo: mechanika i wytrzymałość
materiałów, badanie materiałów, korozja materiałów; technika
samochodowa: budowa i eksploatacja pojazdów i silników,
ocena jakości napraw, ocena wad ukrytych)

31 grudnia 2019 r.

dr nauk technicznych
Łomot Marek
Tel. 601 85 89 50
e-mail: marekrblom@wp.pl

analiza wypadków w użytkowaniu maszyn (oraz wypadki
drogowe, technika motoryzacyjna)

31 grudnia 2021 r.

wycena wartości maszyn i urządzeń technicznych

31 grudnia 2021 r.

wycena maszyn i urządzeń przemysłowych (oraz budownictwo
ogólne, bezpieczeństwo pracy i opiniowanie dokumentacji
projektowej pod względem bhp)

31 grudnia 2020 r.

4.

5.

6.
Młodawski Bartłomiej
Tel. 601 060 670
e-mail:
mlodawskibartlomiej@gmail.com

7.
Naskręt Zenon

8.
Rutkowski Henryk
Tel. 605 328 740
e-mail: 02ruth@gmail.com

wycena maszyn i urządzeń, linii technologicznych i mega
układów technicznych (oraz badanie i ocena jakości materiałów
budowlanych, wycena ruchomości, szacowanie nieruchomości)

31 grudnia 2022 r.

maszynoznawstwo (oraz elektrotechnika)

31 grudnia 2018 r.

9.
Warowny Dawid

MATERIAŁOZNAWSTWO
1.
dr nauk technicznych
Lachowicz Maciej

mechanika i wytrzymałość materiałów, badanie materiałów,
korozja materiałów (oraz maszynoznawstwo: budowa i
eksploatacja maszyn, konstrukcje maszyn i urządzeń; technika
samochodowa: budowa i eksploatacja pojazdów i silników,
ocena jakości napraw, ocena wad ukrytych)

31 grudnia 2019 r.

MECHANOSKOPIA
1.
Brych Leszek

badania mechanoskopijne: badanie pól numerowych
samochodów, silników i innych znakowanych urządzeń,
badanie kluczy, zamków, kłódek oraz mechanizmów
zamykających mających na celu stwierdzenie obecności śladów
innych kluczy lub narzędzi na elementach wewnętrznych
mogących służyć do otworzenia tych urządzeń; identyfikacja
narzędzi
z
materiałem
dowodowym;
identyfikacja
plombownictwa, badania na całość stwierdzające czy dwa
elementy przed rozdzieleniem stanowiły całość (oraz

31 grudnia 2020 r.

kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych)
2.
Waldemar Kinicki
Tel. 602 100 296
e-mail: w.kinicki@interia.pl

badania mechanoskopijne, rekonstrukcja wypadków drogowych
i technika samochodowa

31 grudnia 2022 r.

Lewandowski Krzysztof
Tel. 601 566 221
e-mail:

badania mechanoskopijne, obejmujące:
 identyfikację narzędzi oraz innych przedmiotów, na
podstawie pozostawionych przez nie śladów w czasie
mechanicznego działania;
 badania mechanicznych urządzeń zamykających
(zaników drzwiowych, samochodowych, kłódek, kaset
itp.) mające na celu stwierdzenie ich sprawności
technicznej, obecności śladów innych kluczy lub
narzędzi oraz identyfikację (grupową lub indywidualną)
tych narzędzi;
 badania rozbitych szyb okiennych pod kątem ustalenia
strony, z której działała siła niszcząca oraz sposobu ich
stłuczenia lub uszkodzenia;
 ustalenie czy przedmioty rozcięte, oderwane lub w inny
sposób rozdzielone - stanowiły uprzednio jedną całość
lub pochodzą z tej samej produkcji;
 badania falsyfikatów monet oraz narzędzi (przyrządów,
urządzeń) służących do ich wykonania;
 badania plomb oraz plombownic i innych narzędzi
używanych do zaciskania;
 identyfikację znaczników i numeratorów stosowanych do

31 grudnia 2022 r.

3.

biegly-lewandowskikrzysztof@wp.pl

trwałego znakowania przedmiotów (wyrobów
jubilerskich, drewna w lesie, silników i nadwozi
samochodowych itp.);
 badania pól numerowych samochodów i innych
urządzeń;
 badania uszkodzonych opon samochodowych
4.
mechanoskopia klasyczna (oraz informatyka: przestępczość
Markiewicz Janusz
Tel. 505 501 020, 601 860 582 komputerowa; broń i balistyka: broń, amunicja do broni,
e-mail: biuro@wadera.org
balistyka kryminalistyczna, rusznikarstwo, wypadki i
przestępczość z użyciem broni)

31 grudnia 2021 r.

MEDIA
1.
Gałązka Wiesław

prawo i etyka mediów oraz reklamy, public relations oraz
kreowanie wizerunku publicznego i medialnego

31 grudnia 2020 r.

MEDYCYNA
1.
Bartkowicz Agata
Tel. 604 515 612
e-mail: bartkowicz13@wp.pl

kardiologia

31 grudnia 2021 r.

Błaszkiewicz Renata
Wojewódzkie Centrum

psychiatria

31 grudnia 2022 r.

2.

Psychiatrii Długoterminowej
Stronie Śląskie
3.
medycyna sądowa
Borowik Mariusz
e-mail: marbo1963@qmail.com

31 grudnia 2022 r.

4.
Bronowicz Ryszard

ortopedia i traumatologia narządu ruchu

31 grudnia 2020 r.

psychiatria

31 grudnia 2022 r.

5.
Bróż Wacław
6.
Drozdowski Piotr

chirurgia plastyczna i medycyna estetyczna,
rekonstrukcyjna, chirurgia wad wrodzonych

chirurgia

31 grudnia 2019 r.

7.
Gruszczyńska – Sobiech Anna pulmonologia

31 grudnia 2019 r.

8.
Idczak Wojciech
e-mail: psychiatra@vp.pl

psychiatria

31 grudnia 2022 r.

otolaryngologia

31 grudnia 2021 r.

9.
Jurkanis Iwona
10.
Kondusz-Szklarz Małgorzata chirurgia i gastroenterologia

31 grudnia 2019 r.

11.
choroby wewnętrzne i gastroenterologia

31 grudnia 2018 r.

Lewandowski Józef

chirurgia ogólna

31 grudnia 2019 r.

Mazurek Jarosław

medycyna sądowa

31 grudnia 2018 r.

Myszka Bijak-Krystyna
Tel. 603 69 69 42

nefrologia

31 grudnia 2021 r.

Ostapiński Jerzy

okulistyka

31 grudnia 2019 r.

dr nauk med.
Leśniakowski Konrad
12.

13.

14.

15.

16.
prof. dr hab. n. med.
Patrzałek Dariusz
Tel. 602 615 437

chirurgia ogólna,
kliniczna

chirurgia

naczyniowa,

transplantologia

31 grudnia 2022 r.

17.
dr nauk med.
Początek Karol

choroby wewnętrzne, kardiologia

31 grudnia 2021 r.

chirurgia ogólna

31 grudnia 2021 r.

19
dr nauk med.
Rychlewski Dariusz
20.

Skrzypek Jolanta

neurologia

31 grudnia 2019 r.

chirurgia ogólna

31 grudnia 2019 r.

Wąsowicz Maciej

psychiatria

31 grudnia 2018 r.

Wieruszewski Tomasz

neurologia

31 grudnia 2018 r.

prof. dr hab.
Wołowiec Dariusz

choroby wewnętrzne i hematologia

31 grudnia 2021 r.

Zieliński Tadeusz

chirurgia ogólna

31 grudnia 2019 r.

Żerebecki Maciej

psychiatria

31 grudnia 2019 r

21.
Szczygieł Eugeniusz
22.

23.

24.

25.

26.

OCHRONA DÓBR KULTURY
1.
Młodecka Alicja
Tel. 695 459 494
e-mail:
dyrektor@bwa.walbrzych.pl

ochrona dóbr kultury z uwzględnieniem ocen i wycen
zabytkowego rzemiosła artystycznego,
zabytkowej i
współczesnej sztuki użytkowej (ze szczególną specjalizacją w
meblach, szkle artystycznym i użytkowym, ceramice
artystycznej i użytkowej oraz zabytkowego i współczesnego
malarstwa i grafiki oraz zabytkowej rzeźby i detalu

31 grudnia 2021 r.

architektonicznego)
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
1.
Bodnar Andrzej

ochrona przeciwpożarowa oraz zarządzanie kryzysowe

31 grudnia 2020 r.

ochrona przeciwpożarowa

31 grudnia 2018 r.

2.
Wątrucki Tadeusz

OCHRONA ŚRODOWISKA
1.
Kazek – Wyrwał Anna
Tel. 514 014 243
e-mail:
kazekanna@poczta.onet.pl

ochrona środowiska, a w szczególności gospodarka odpadami i
gospodarka wodna

31 grudnia 2021 r.

ochrona środowiska

31 grudnia 2022 r.

2.
Okrasiński Krzysztof
Tel. 502 171 323
e-mail: okrasinski@zieloneoko.pl

PRAWA AUTORSKIE/NIEUCZCIWA KONKURENCJA
1.
Sawicki Bronisław

 prawo wynalazcze (uznanie rozwiązania za projekt
Tel. 74 853 38 23
racjonalizatorski, ustalanie efektów projektów wynalazczych,
e-mail: b.sawicki@rzecznik.lex.pl
ustalanie wynagrodzeń twórców projektów wynalazczych,
wyceny dokumentacji technicznych dołączanych do projektów

31 grudnia 2022 r.








wynalazczych, ustalanie współautorstwa projektu wynalazczego),
problemy naruszeń praw wyłącznych (patentów na wynalazki,
praw ochronnych na wzory użytkowe, rejestracje wzorów
przemysłowych, naruszenia praw ochronnych na znaki
towarowe (rejestracja krajowa i wspólnotowa),
prawo autorskie i prawa pokrewne (dokumentacja techniczna
jako utwór, własność fonogramów, wideogramów, utworów
muzycznych i słowno-muzycznych),
zwalczanie nieuczciwej konkurencji (czyny nieuczciwej
konkurencji i naruszenie zasad uczciwej konkurencji),
know-how (naruszenia, umowy)

PSYCHOLOGIA
1.
Border Mariusz
Tel. 604 229 668
e-mail: border1@wp.pl

psychologia

31 grudnia 2022 r.

psychologia, seksuologia

31 grudnia 2020 r.

2.
Breuer Anna
3.
psychologia
Grębski Marek
Tel. 600 262 782
e-mail: grebski@poczta.onet.pl

31 grudnia 2022 r.

4.
Hołowacz Wiesława

psychologia kliniczna dzieci i dorosłych

31 grudnia 2018 r.

Iwaszkiewicz Karolina
Tel. 796 416 123
e-mail: kiwaszkiewicz@tlen.pl

psychologia

31 grudnia 2022 r.

Kasprzyk Jacek
Tel. 531 72 61 61
e-mail:
psychologlegnica@gmail.com

psychologia – w szczególności sprawy z udziałem dzieci,
młodzieży oraz sprawy dot. funkcjonowania rodziny

31 grudnia 2020 r.

Kołt Lidia
Tel. 509 086 599
E-mail: lidiakolt2@gmail.com

psychologia

31 grudnia 2022 r.

Kot-Strzelecka Grażyna

psychologia

31 grudnia 2021 r.

Koziarski Adam
Tel. 693 082 510
e-mail:
koziarskiadam@gmail.com

psychologia

31 grudnia 2022 r.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Kulczycka Luiza

psychologia

31 grudnia 2019 r.

Kuśmierek Małgorzata
ul. Hotelowa 1
58-260 Bielawa
Tel. 698 815 811
e-mail:
gosia.psycholog@onet.eu

psychologia

31 grudnia 2022 r.

Litwin Monika
Tel. 796 795 249
e-mail: m.litwin@onet.pl

psychologia

31 grudnia 2021 r.

Miszkiewicz Marzena

psychologia

31 grudnia 2022 r.

psychologia

31 grudnia 2018 r.

Oktobrowicz Jolanta

psychologia

31 grudnia 2022 r.

Wojciechowski Bartosz

psychologia

31 grudnia 2020 r.

Wójcik Daniel

psychologia

31 grudnia 2018 r.

11.

12.

13.

14.
Okalska Sandra
15.

16.

17.

18.
Zawistowska Magdalena

psychologia

31 grudnia 2018 r.

Zgodzaj Weronika

psychologia

31 grudnia 2018 r.

19.

ROLNICTWO
1.
Augustynik Jan

szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną w
uprawach i płodach rolnych

31 grudnia 2019 r.

Chudzińska Emilia

wycena szkód rolniczych (oraz melioracje wodne - projektowanie
i wykonawstwo robót, szacowanie nieruchomości)

31 grudnia 2022 r.

Dynowski Zygmunt
Tel. 601 769 767
e-mail: dynowskizygmunt@wp.pl

mechanizacja rolnictwa z elementami organizacji i zarządzania,
szacowania produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz wyceny maszyn
i urządzeń rolniczych

31 grudnia 2021 r.

wycena szkód rolniczych (oraz szacowanie nieruchomości)

31 grudnia 2022 r.

2.

3.

4.
Foszcz – Pączek Kazimiera
Tel. 600 554 365
5.
rolnictwo (oraz szacowanie nieruchomości)
Kowalewski Krzysztof
Tel. 602 505 224, 74 853 94 51

31 grudnia 2022 r.

e-mail: operatkk@poczta.fm
6.
Magdziarczyk Dariusz

technika i mechanizacja rolnictwa, w szczególności: budowa
silników i podwozi ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych

31 grudnia 2018 r.

7.
urządzenia rolne (oraz geodezja, gospodarka nieruchomościami)
Niżyński Zefiryn
Tel. 74 852 91 45, 511 553 033

31 grudnia 2022 r.

8.
Oczkowicz Jan

szacowanie produkcji roślinnej, technologia i uprawa roślin,
wycena szkód oraz utraty pożytków w uprawach rolnych i
ogrodniczych

31 grudnia 2022 r.

Olak Jan

szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną w
uprawach i płodach rolnych

31 grudnia 2018 r.

Podgórski Lesław
Tel. 608 216 772
e-mail:
leslawpodgorski@interia.pl

produkcja rolnicza, mechanizacja rolnictwa (oraz szacowanie
nieruchomości)

31 grudnia 2022 r.

dr nauk rolniczych
Steblik Tadeusz

rolnictwo, w tym agrotechnika i nawożenie, nasiennictwo i
ochrona roślin, gospodarka paszami i nawozami, gospodarka na
użytkach zielonych, szacowanie szkód i strat w zasiewach

31 grudnia 2020 r.

9.

10.

11.

12.
Wala Józef

rolnictwo i wycena składników majątkowych oraz szacowanie
szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych

31 grudnia 2020 r.

SAMORZĄD TERYTORIALNY
1.
dr nauk ekonomicznych
Paliwoda Krzysztof
Tel. 664 081 085
e-mail:
kancelaria.semperaudyt@gmail.
com

samorząd terytorialny i finanse publiczne: zagospodarowanie
przestrzenne, gospodarowanie mieniem komunalnym, wodociągi
i kanalizacja, lokalny transport zbiorowy, pomoc społeczna,
edukacja, oświata i kultura (w tym dotacje dla jednostek
niepublicznych), ochrona zdrowia, cmentarze, instytucje kultury,
porządek publiczny, funkcjonowanie jednostek organizacyjnych
(tworzenie, przekształcenie, likwidacja), funkcjonowanie rad
gmin i powiatów, odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych, ocena prawidłowości zarządzania
podmiotami gospodarczymi z udziałem Skarbu Państwa lub
jednostek samorządu terytorialnego (nadzór właścicielski) oraz
zakresy: zamówienia publiczne: wszczynanie i prowadzenie
postępowań o udzielenie zamówienia, dokumentowanie
postępowań, umowy w sprawach zamówień publicznych; audyt
wewnętrzny, kontrola państwowa (RIO, NIK, UZP, CBA i in.)

31 grudnia 2021 r.

dr w dziedzinie nauk
ekonomicznych
w dyscyplinie ekonomia
Żabski Łukasz

samorząd terytorialny: organizacja i funkcjonowanie spółek z
udziałem jednostek samorządu terytorialnego; nadzór
właścicielski i nadzór korporacyjny nad spółkami z udziałem
Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego;
działalność organów spółek komunalnych; kontrakt menedżerski
w spółkach komunalnych; ekonomia: analiza efektywności

31 grudnia 2022 r.

2.

Tel. 667 989 612
e-mail: l.zabski@gmail.com

ekonomicznej podmiotów gospodarczych; zarządzanie: metody
organizacji i zarządzania w podmiotach gospodarczych; ocena
organizacyjno-prawna podmiotów gospodarczych; marketing w
przedsiębiorstwach, nadzór i kontrola
STOLARSTWO
1.
Cwityński Tomasz

meblarstwo (meble kuchenne, biurowe, biblioteczne, gabinetowe,
dziecięce, szafy wnękowe...), wyroby z drewna (stolarka
meblowa), wyroby z materiałów drewnopodobnych (stolarka
meblowa), wyroby z materiałów drewnopochodnych (stolarka
meblowa), ergonomia wnętrz (w zakresie poprawności
projektowej wystroju wnętrz - bezpieczeństwa, ergonomii oraz
funkcjonalności); analiza realizacji przetargowych opartych na
Prawie o Zamówieniach Publicznych (stolarka meblowa)

31 grudnia 2018 r.

2.
meblarstwo i wyroby z drewna
Kołodziejczyk Marian
Tel. 508 151 416, 74 647 23 18
e-mail:
mkolodziejczyk@poczta.onet.eu

31 grudnia 2022 r.

3.
Żurawski Janusz
Tel. 603 263 346

obróbka drewna, meblarstwo, tartacznictwo, stolarka budowlana
(oraz wycena ruchomości)
SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI

1. 1

31 grudnia 2022 r.

Anioł Mieczysław

wycena nieruchomości (oraz konstrukcje budowlane)

31 grudnia 2022 r.

szacowanie nieruchomości

31 grudnia 2022 r.

szacowanie nieruchomości (oraz budownictwo lądowe)

31 grudnia 2022 r.

rzeczoznawstwo majątkowe

31 grudnia 2018 r.

wycena nieruchomości i przedsiębiorstw

31 grudnia 2022 r.

wycena nieruchomości

31 grudnia 2018 r.

szacowanie nieruchomości

31 grudnia 2020 r.

Tel. 74 665 12 30
602 394 214
e-mail: mieczyslaw@aniol.com.pl
2. 2

Bagiński Ryszard
Tel. 603 951 381
e-mail: agprobud@interia.pl
3. 3

Bartosik Kazimierz
Tel. 74 852 01 06
e-mail:
kazimierzbartosik@gmail.com
4.

Bednarek Elżbieta
5.

Brodziak Jan
Tel. 691 770 660
e-mail:
procjonkons@poczta.onet.pl
6.

Brodziak Przemysław
7.

Bubińska Kamilla

8.

Chudzińska Emilia

szacowanie nieruchomości (oraz melioracje wodne projektowanie i wykonawstwo robót, wycena szkód rolniczych)

31 grudnia 2022 r.

Czajka Jan
Tel. 667 393 363

szacowanie nieruchomości (oraz budownictwo ogólne, ochrona
biologiczna budynków, kosztorysowanie robót budowlanych i
bhp)

31 grudnia 2022 r.

szacowanie nieruchomości

31 grudnia 2021 r.

szacowanie nieruchomości (oraz wycena szkód rolniczych)

31 grudnia 2022 r.

szacowanie wartości nieruchomości

31 grudnia 2020 r.

szacowanie nieruchomości

31 grudnia 2020 r.

9.

10.

Dziubek – Sikora Elżbieta
Tel. 600 55 63 11
e-mail: nieruchomoscieds2@o2.pl

11.

Foszcz - Pączek Kazimiera
Tel. 600 554 365
12.

Gałka Bartosz
13.

Garbicz Tadeusz
14.

wycena nieruchomości
Grzegorzewska Krystyna
Tel. 74 852 22 97
e-mail: k.grzegorzewska@onet.pl

31 grudnia 2022 r.

15.

Hak Barbara

wycena nieruchomości

31 grudnia 2018 r.

szacowanie wartości nieruchomości

31 grudnia 2020 r.

szacowanie nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale
związanych z gruntem (oraz ruchomości, które mogą być
przedmiotem obrotu rynkowego)

31 grudnia 2019 r.

wycena nieruchomości lokalowych oraz nieruchomości
gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, wycena
ograniczonych praw rzeczowych, a także maszyn i urządzeń
trwale związanych z nieruchomością

31 grudnia 2023 r.

wycena nieruchomości

31 grudnia 2018 r.

16.

Halicki Mirosław
17.

Hubisz Ryszard

18.

Hucał Anna
Witków 30A
58-140 Jaworzyna Śląska
tel. 881 536 756
e-mail:
rzeczoznawcahucal@gmail.com

19.

Kasjan Grażyna
20.

szacowanie nieruchomości oraz:
Konieczna Maria
Tel. 600 760 253
 znoszenie współwłasności nieruchomości
e-mail: maria.konieczna@wp.pl  określanie samodzielności lokali, rozliczeń udziałów w
częściach wspólnych i innych spraw związanych ze
wspólnotami
 szacowanie nakładów na nieruchomościach
 szacowanie ograniczonych praw rzeczowych

31 grudnia 2022 r.

21.

Kot Krystyna
Tel. 785 410 333
e-mail: krystyna.kot@vp.pl

szacowanie nieruchomości (oraz wycena przedsiębiorstw i
aktywów niematerialnych)

31 grudnia 2022 r.

rzeczoznawstwo majątkowe (oraz budownictwo ogólne)

31 grudnia 2018 r

szacowanie wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń
trwale związanych z nieruchomością

31 grudnia 2022 r.

22.

Kotus Mirosław
23.

Kowalczyk Jadwiga
Tel. 608 374 773
e-mail: biuro@falkona.pl
24.

szacowanie nieruchomości (oraz rolnictwo)
Kowalewski Krzysztof
Tel. 602 505 224, 74 853 94 51
e-mail: operatkk@poczta.fm

31 grudnia 2022 r.

25.

Kret Arkadiusz
Tel. 530 209 220
e-mail:

wycena nieruchomości (oraz ocena sytuacji ekonomicznofinansowej przedsiębiorstw, wycena przedsiębiorstw, wycena
aktywów niematerialnych, wycena instrumentów finansowych)

31 grudnia 2021 r.

arkadiusz.kret@bwnrzeczoznawca.pl
26.

wycena nieruchomości
Krukowska-Zdanowicz
Bożena
Tel. 74 845 01 60, 506 021 760
e-mail: bokanet@poczta.onet.pl
27.

31 grudnia 2022 r.

Krzewski Tadeusz

szacowanie nieruchomości

31 grudnia 2019 r.

Kubiak Remigiusz
Tel. 889 235 309

wycena nieruchomości

31 grudnia 2022 r.

Malczak Ireneusz

szacowanie nieruchomości

31 grudnia 2019 r.

wycena nieruchomości (oraz budownictwo ogólne,
kosztorysowanie robót budowlanych)

31 grudnia 2021 r.

wycena nieruchomości lokalowych, gruntowych zabudowanych,
gruntowych niezabudowanych, ograniczonych praw rzeczowych

31 grudnia 2023 r.

Olejnik Romana

szacowanie nieruchomości

31 grudnia 2021 r.

Pitala Piotr

szacowanie nieruchomości

31 grudnia 2020 r.

szacowanie nieruchomości (oraz budownictwo lądowe)

31 grudnia 2021 r.

28.

29.

30.

Mikołajczyk Roman
Tel. 601 996 268
e-mail:
romekmik@poczta.onet.pl
31.

Niedośpiał Monika
Tel. 663 565 819
e-mail:
monika.niedospial@o2.pl
32.

33.

34.

Piwowarczyk Alina
Tel. 74 852 67 25
607 164 736

35.

Podgórski Lesław
e-mail:

szacowanie nieruchomości (oraz produkcja rolnicza i
mechanizacja rolnictwa)

31 grudnia 2022 r.

leslawpodgorski@interia.pl
36.

Przytuła Janusz

wycena nieruchomości (oraz wycena ruchomości, a w
Tel. 601 948 573, 74 855 55 08 szczególności: wyposażenia, maszyn, pojazdów, urządzeń oraz
604 517 987
środków trwałych; wycena przedsiębiorstw, wycena wartości
e-mail: arenda.biuro@gmail.com niematerialnych i prawnych, analiza finansowo-ekonomiczna)

31 grudnia 2022 r.

37.

Rutkowski Henryk

szacowanie nieruchomości (oraz wycena maszyn i urządzeń, linii
technologicznych i mega układów technicznych, badanie i ocena
jakości materiałów budowlanych, wycena ruchomości)

31 grudnia 2022 r.

Sawski Mariusz

szacowanie nieruchomości

31 grudnia 2020 r.

Schönborn Jerzy

wycena nieruchomości, ich podział i zarządzanie

31 grudnia 2018 r.

wycena nieruchomości: wycena przedsiębiorstw, ograniczonych
praw rzeczowych, maszyn i urządzeń trwale z gruntem
związanych, aktywów niematerialnych oraz ekonomii:
• wycena i analiza przedsiębiorstw na potrzeby postępowań:
 upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych,

31 grudnia 2022 r.

Tel. 605 328 740
e-mail: 02ruth@gmail.com
38.

39.

40.

Sierzputowska Dorota
Tel. 609 221 815
e-mail:
dorota.sierzputowska@interia.pl

 w przedmiocie odpowiedzialności zarządu w związku z art.
299 k. s. h.
• ocena
ekonomicznej
efektywności
procedur
upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz prawidłowości
czynności dokonanych przez jej uczestników lub zaniechań
czynności
• ustalenie daty i przyczyny zaistnienia niewypłacalności
oraz jej poziomu. Formułowanie propozycji układowych
oraz planów restrukturyzacyjnych
• analiza
efektywności
ekonomicznej
przedsięwzięć
inwestycyjnych. Ocena sytuacji majątkowo - finansowej i
wyniku finansowego. Rachunkowość zarządcza i
kontroling
41.

Skobało Andrzej

wycena nieruchomości

31 grudnia 2018 r.

Strzelbicki Antoni

szacowanie nieruchomości (oraz budownictwo ogólne)

31 grudnia 2018 r.

Strzelbicki Radosław

szacowanie nieruchomości (oraz budownictwo ogólne)

31 grudnia 2018 r.

42.

43.

44.

Ślusarek-Furgalska Mariola rzeczoznawstwo majątkowe
45.

31 grudnia 2019 r.

Walkowska Grażyna

rzeczoznawstwo majątkowe

31 grudnia 2022 r.

e-mail:

grazynawalkowska@onet.pl
46.

Wyrwa Cezary
Tel. 501 567 155
e-mail: cwyrwa@wp.pl

szacowanie nieruchomości

Ziobrowski Andrzej

wycena nieruchomości (oraz geodezja)

31 grudnia 2021 r.

47.

31 grudnia 2022 r.

48.

szacowanie nieruchomości
Żelezik Krzysztof
Tel. 501 313 039
e-mail: proximus.wycena@wp.pl

31 grudnia 2022 r.

SZACOWANIE RUCHOMOŚCI
1.
dr nauk technicznych
Białczak Jerzy

wycena wartości maszyn i urządzeń technicznych (oraz technika
samochodowa, wycena wartości pojazdów oraz kosztów
naprawy, elektrotechnika motoryzacyjna)

31 grudnia 2019 r.

Fraj Ryszard
Tel. 74 833 44 12

mechanika, eksploatacja maszyn i urządzeń oraz wycena maszyn,
urządzeń, maszyn włókienniczych, obrabiarek i narzędzi

31 grudnia 2022 r.

szacowanie wartości pojazdów samochodowych, maszyn

31 grudnia 2022 r.

2.

3. 1
Gut Zbigniew

rolniczych i urządzeń roboczych; obrabiarek mechanicznych i
innych śr. obrotowych (oraz rekonstrukcja wypadków drogowych
oraz ocena techniczna pojazdów samochodowych)
4. 2
Hubisz Ryszard

wycena ruchomości, które mogą być przedmiotem obrotu
rynkowego (oraz szacowanie nieruchomości, a także maszyn i
urządzeń trwale związanych z gruntem)

31 grudnia 2019 r.

wycena wartości maszyn i urządzeń technicznych

31 grudnia 2021 r.

5. 3
Młodawski Bartłomiej
Tel. 601 060 670
e-mail:
mlodawskibartlomiej@gmail.com

6. 4
Przytuła Janusz

wycena ruchomości, a w szczególności: wyposażenia, maszyn,
Tel. 601 948 573, 74 855 55 08
pojazdów, urządzeń oraz środków trwałych (oraz wycena
604 517 987
nieruchomości; wycena przedsiębiorstw, wycena wartości
e-mail: arenda.biuro@gmail.com niematerialnych i prawnych, analiza finansowo-ekonomiczna)

31 grudnia 2022 r.

7.
Rutkowski Henryk
Tel. 605 328 740

wycena ruchomości, wycena maszyn i urządzeń, linii
technologicznych i mega układów technicznych, badanie i ocena
jakości materiałów budowlanych (oraz wycena nieruchomości)

31 grudnia 2022 r.

wycena ruchomości (oraz obróbka
tartacznictwo, stolarka budowlana)

31 grudnia 2022 r.

e-mail: 02ruth@gmail.com
8. 5
Żurawski Janusz
Tel. 603 263 346

drewna,

meblarstwo,

SZTUKI WALKI
1.
Dubicki Tadeusz

stosowanie i używanie sztuk walki, systemy walki i techniki
walki (w tym samoobrona)

31 grudnia 2020 r.

SZKLARSTWO
(HUTNICTWO SZKŁA)
1.
Cecotka Ryszard
Tel. 74 841 53 82
601 797 414

hutnictwo szkła i szklarstwo

31 grudnia 2022 r.

TECHNICZNE BADANIA DOKUMENTÓW
1.
Bodzek Aleksander
e-mail: amquatro@wp.pl

kryminalistyczne badania odcisków stempli i pieczęci,
poligraficzne metody powielania, badanie autentyczności
dokumentów

31 grudnia 2022 r.

TECHNIKA SAMOCHODOWA (W TYM RUCH DROGOWY)
1.
Bąk Roman
Tel. 518 404 484
e-mail: roman-bak@wp.pl

ruch drogowy oraz kryminalistyczne rekonstrukcje wypadków
drogowych

31 grudnia 2021 r.

dr nauk technicznych

technika samochodowa, wycena wartości pojazdów oraz

31 grudnia 2019 r.

2.

Białczak Jerzy

kosztów naprawy, elektrotechnika motoryzacyjna (oraz wycena
wartości maszyn i urządzeń technicznych)

Bierc Emanuel

technika samochodowa - wycena wartości oraz kosztów i
jakości napraw pojazdów samochodowych

31 grudnia 2018 r.

Bodzek Aleksander
e-mail: amquatro@wp.pl

kryminalistyczne badania odcisków stempli i pieczęci,
poligraficzne metody powielania oraz badania autentyczności
dokumentów

31 grudnia 2022 r.

Bogacki Michał
Tel. 881 449 771

ruch drogowy, technika samochodowa, kryminalistyczna
rekonstrukcja zdarzeń drogowych oraz oznakowanie dróg

31 rudnia 2022 r.

kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych (oraz
badania mechanoskopijne: badanie pól numerowych
samochodów, silników i innych znakowanych urządzeń,
badanie kluczy, zamków, kłódek oraz mechanizmów
zamykających mających na celu stwierdzenie obecności śladów
innych kluczy lub narzędzi na elementach wewnętrznych
mogących służyć do otworzenia tych urządzeń; identyfikacja
narzędzi
z
materiałem
dowodowym;
identyfikacja
plombownictwa, badania na całość stwierdzające czy dwa
elementy przed rozdzieleniem stanowiły całość)

31 grudnia 2020 r.

3.

4.

5.

e-mail:
rekonstrukcja.zdarzen@gmail.com

6.
Brych Leszek

7.
Budka Adrian

kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych (oraz
daktyloskopia)

31 grudnia 2020 r.

Cieśliński Jan

techniczna i kryminalistyczna rekonstrukcja
drogowych oraz technika motoryzacyjna

31 grudnia 2021 r.

8.
wypadków

9.
Cudzik Stanisław
Tel. 601 882 041
e-mail: csk051144@wp.pl

technika samochodowa i ruch drogowy

31 grudnia 2021 r.

Chmielowski Mieczysław

rekonstrukcja wypadków drogowych

31 grudnia 2018 r.

10.

11.
Gajewski Krzysztof

-

ruch drogowy oraz rekonstrukcja wypadków drogowych
i kolizji;
- ocena techniczna oraz wycena wartości rynkowej
pojazdów w oparciu o program Info-Ekspert;
- kalkulacja warsztatowa kosztów naprawy pojazdów w
oparciu o program Audatex;
- analiza zapisów analogowych oraz cyfrowych urządzeń
rejestrujących

31 grudnia 2020 r.

 kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych z
udziałem pieszych i pojazdów;

31 grudnia 2020 r.

12.
Gałka Adam
Tel. 883 011 122

 ocena stanu technicznego pojazdów;
 energetyczne metody rekonstrukcji zderzeń pojazdów
13.
Garbera Grzegorz

technika motoryzacyjna i bezpieczeństwo ruchu drogowego,
rekonstrukcja zdarzeń drogowych oraz wycena wartości
pojazdów

31 grudnia 2019 r.

Gil Łukasz
Tel. 604 362 477
e-mail: lukasgil@tlen.pl

ruch drogowy i kryminalistyczna rekonstrukcja kolizji i
wypadków drogowych

31 grudnia 2020 r.

Glabisz Tomasz
Tel. 601 726 618
e-mail: tglabisz@tlen.pl

technika pojazdów samochodowych, kalkulacja warsztatowa,
analiza rachunków i kosztorysów oraz wycena pojazdów

31 grudnia 2022 r.

rekonstrukcja wypadków drogowych

31 grudnia 2021 r.

kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków i kolizji drogowych,
ruch drogowy, ocena stanu technicznego pojazdów

31 grudnia 2022 r.

14.

15.

16.
Głąb Marcin
17.
Głowacz Bartłomiej
Tel. 887 286 491
e-mail: bartek_glowacz@o2.pl
18.
rekonstrukcja wypadków drogowych
Gremski Marek
Tel. 607 705 001
e-mail: biegly.gremski@onet.pl

31 grudnia 2021 r.

19.
Gut Zbigniew

rekonstrukcja wypadków drogowych oraz ocena techniczna
pojazdów samochodowych (oraz szacowanie wartości
pojazdów samochodowych, maszyn rolniczych i urządzeń
roboczych; obrabiarek mechanicznych i innych śr. obrotowych)

31 grudnia 2022 r.

Guzek Hubert
Tel. 608 500 463
e-mail: hguzek@wp.pl

technika samochodowa, wycena wartości oraz kosztów i jakości
napraw pojazdów samochodowych

31 grudnia 2022 r.

wypadki drogowe

31 grudnia 2020 r.

20.

21.
Janicki Jacek
22.
dr nauk technicznych
Kardasz Piotr
Tel. 793 064 933

 budowa i eksploatacja maszyn; silniki spalinowe i
syntetyczne źródła energii
 technika samochodowa
 paliwa ciekłe
 transport drogowy; logistyka
 ocena innowacyjności

31 grudnia 2022 r.

23.
Kinicki Waldemar
Tel. 602 100 296
e-mail: w.kinicki@interia.pl
24.

rekonstrukcja wypadków drogowych, technika samochodowa,
badania mechanoskopijne

31 grudnia 2022 r.

Klimczak Rafał

bezpieczeństwo ruchu drogowego
rekonstrukcja wypadków drogowych

Konik Waldemar

rekonstrukcja wypadków drogowych

31 grudnia 2020 r.

Kostka Józef
Tel. 608 63 18 61
e-mail: jokostka@gmail.com

technika samochodowa (kosztorysy – kalkulacje, jakość i
technologia napraw, wycena stanu technicznego i wycena
wartości rynkowej pojazdów); maszynoznawstwo

31 grudnia 2021 r.

dr nauk technicznych
Lachowicz Maciej

budowa i eksploatacja pojazdów i silników, ocena jakości
napraw, ocena wad ukrytych (oraz mechanika i wytrzymałość
materiałów, badanie materiałów, korozja materiałów;
maszynoznawstwo: budowa i eksploatacja maszyn, konstrukcje
maszyn i urządzeń)

31 grudnia 2019 r.

Ładak Marek
Tel. 609 259 900
e-mail: marekladak@wp.pl

kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych z
udziałem pieszych i pojazdów, bezpieczeństwo ruchu
drogowego, ocena stanu technicznego pojazdów

31 grudnia 2022 r.

dr nauk technicznych
Łomot Marek
Tel. 601 85 89 50
e-mail: marekrblom@wp.pl

wypadki drogowe, technika motoryzacyjna, analiza wypadków
w użytkowaniu maszyn

31 grudnia 2021 r.

oraz

kryminalistyczna

31 grudnia 2020 r.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
Nowaczyk Jarosław

rekonstrukcja wypadków drogowych

31 grudnia 2020 r.

ocena stanu technicznego pojazdów i jakości napraw,
szacowanie wartości pojazdów, maszyn i urządzeń oraz
szacowanie szkód powypadkowych, rekonstrukcja wypadków
drogowych

31 grudnia 2018 r.

rekonstrukcja wypadków drogowych

31 grudnia 2021 r.

kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków komunikacyjnych,
technika samochodowa oraz elektryczne i elektroniczne
urządzenia samochodowe

31 grudnia 2020 r.

technika ruchu i rekonstrukcja wypadków drogowych

31 grudnia 2021 r.

31.
Nowak Leszek

32.
Patrzykąt Tomasz
Tel. 793 432 028
e-mail: t.pat3kat@gmail.com
33.
Piechota Eligiusz

34.
Pietrykiewicz Stefan
Tel. 501 151 078
e-mail:
stefanpietrykiewicz59@gmail.com

35.
Radwan Piotr
Tel. 601 703 418
e-mail: radwan@ghz.pl

technika samochodowa,
komunikacyjne

ruch

drogowy

oraz

szkody

31 grudnia 2021 r.

36.
Rafałko Daniel
Tel. 607 277 460

technika samochodowa i rozliczenia kosztorysów naprawczych

31 grudnia 2022 r.

Rakoczy Zygmunt
Tel. 602 492 112

technika samochodowa, wycena wartości oraz kosztów i jakości
napraw pojazdów samochodowych

31 grudnia 2022 r.

Sałbut Mariusz
Tel. 736 761 447
e-mail: adam_kotys@o2.pl

kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych z
udziałem pieszych i pojazdów, energetyczne metody
rekonstrukcji zderzeń pojazdów

31 grudnia 2022 r.

Stemplewski Janusz
ul. Patronacka 4/8
58-160 Świebodzice
Tel. 696 437 615
e-mail:
janusz.stemplewski@interia.pl

rekonstrukcja wypadków drogowych, technika samochodowa,
bezpieczeństwo ruchu drogowego

31 grudnia 2022 r.

kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych

31 grudnia 2020 r.

technika pojazdów samochodowych, maszyny i urządzenia,
kalkulacja warsztatowa, analiza rachunków, kosztorysów,
wycena oraz technologia napraw i eksploatacji

31 grudnia 2021 r.

37.

38.

39.

40.
Szczepaniak Szymon
41.
Urbański Rafał
Tel. 668 815 353
e-mail:
rafalurbanski@gmail.com

42.
Urbański Zdzisław
Tel. 607 921 767

technika pojazdów samochodowych, maszyn i urządzeń,
kalkulacja warsztatowa, analiza rachunków, kosztorysów,
wycena oraz technologia napraw i eksploatacji

31 grudnia 2021 r.

kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych

31 grudnia 2020 r.

Zdziennicki Janusz
Tel. 74 853 66 31
e-mail: janusz088@wp.pl

technika samochodowa: pojazdów samochodowych, kalkulacji
warsztatowej, analizy rachunków i kosztorysów oraz wyceny
wartości samochodów; rekonstrukcja wypadków drogowych

31 grudnia 2022 r.

Ziemianek Wiesław

analiza zapisów analogowych oraz cyfrowych urządzeń
rejestrujących (tachografów samochodowych) odnośnie:
- prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw w
prowadzeniu i gwarantowanych okresów odpoczynku
oraz czasu pracy kierowców, a także innych
dokumentów stosowanych przy zatrudnianiu kierowców;
- prędkości pojazdu i przebytej drogi, a także czasu w
jakim droga ta została przebyta

31 grudnia 2019 r.

43.
Włodyga Tomasz
44.

45.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
1.
Korzeniowska Krystyna

przeliczanie i ustalanie wysokości świadczeń emerytalnych;
ustalanie wysokości kapitału początkowego; zagadnienia z
zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczące
ustalania wysokości podstaw wymiaru należnych składek z tytułu

31 grudnia 2020 r.

należności wynikających ze stosunku pracy i innych tytułów, w
tym w ramach zawieranych umów cywilnoprawnych (oraz
finanse i rachunkowość, a w szczególności rachunkowość
podatkowa ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez
osoby fizyczne)
2.
Kruszko Danuta

przeliczanie oraz ustalanie świadczeń emerytalnych

31 grudnia 2018 r.

zagadnienia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
(oraz finanse i rachunkowość)

31 grudnia 2019 r.

3.
Szwarcberg Krystyna

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1.
Gwiazda Magdalena
Tel. 608 651 599
e-mail: magdalena.sz4@wp.pl

zamówienia publiczne (oraz księgowość,
finansowa pod kątem oszustw księgowych)

rachunkowość

31 grudnia 2021 r.

2.
Harhala Barbara
Tel. 505 794 828
e-mail: biuro@dgbh.pl

zamówienia publiczne

31 grudnia 2020 r.

Kosarzewski Zbigniew

funkcjonowanie systemu zamówień publicznych.
Ekspert w obszarze zamówień publicznych

31 grudnia 2019 r.

3.

4.

zamówienia publiczne: wszczynanie i prowadzenie postępowań
o udzielenie zamówienia, dokumentowanie postępowań, umowy
w sprawach zamówień publicznych oraz zakresy audyt
wewnętrzny, kontrola państwowa (RIO, NIK, UZP, CBA i in.);
kancelaria.semperaudyt@gmail.com samorząd terytorialny i finanse publiczne: zagospodarowanie
przestrzenne, gospodarowanie mieniem komunalnym, wodociągi
i kanalizacja, lokalny transport zbiorowy, pomoc społeczna,
edukacja, oświata i kultura (w tym dotacje dla jednostek
niepublicznych), ochrona zdrowia, cmentarze, instytucje kultury,
porządek publiczny, funkcjonowanie jednostek organizacyjnych
(tworzenie, przekształcenie, likwidacja), funkcjonowanie rad
gmin i powiatów, odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych, ocena prawidłowości zarządzania
podmiotami gospodarczymi z udziałem Skarbu Państwa lub
jednostek samorządu terytorialnego (nadzór właścicielski)

31 grudnia 2021 r.

zamówienia publiczne; projektowanie i kierowanie robotami
Stankiewicz Grzegorz
Tel. 533 87 22 87
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
e-mail:
kosztorysowanie robót budowlanych
opiniebudowlanestankiewicz@g
mail.com

31 grudnia 2021 r.

dr nauk ekonomicznych
Paliwoda Krzysztof
Tel. 664 081 085
e-mail:

5.

ZMECHANIZOWANY SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO
1.
Czech Mirosław

serwisowanie i diagnostyka sprzętów gospodarstwa domowego

31 grudnia 2018 r.

