
 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE BIEGŁYCH SĄDOWYCH USTANOWIONYCH PRZY SĄDZIE OKRĘGOWYM W RADOMIU 2022 

NAWIGACJA 
Aby wyszukać hasło, naciśnij Ctrl+F , wprowadź hasło i wciśnij Enter 

 

ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO 

 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

 dr inż. Abu Mizer Sameh 
budownictwo 

ogólne 
603 703 288 sameh.mizer@gmail.com 31.12.2025r.   

Bińkowski Sławomir 
produkcja  

i montaż kamienia 
naturalnego 

608 090 605 slawekbinkowski9@gmail.com  31.12.2024r.   

Ciesielski Bartosz 

budownictwo - 
kosztorysowanie 

instalacji 
sanitarnych 

512 055 585 antique4@wp.pl 31.12.2023r.  

Firysiuk Krzysztof budownictwo 602 735 689 kf-biuro@wp.pl 31.12.2023r.  



 

 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Flak Dariusz 

budownictwo 
drogowe- 

projektowanie i 
budowa dróg, ulic i 

mostów oraz 
innych obiektów 

budownictwa 
komunikacyjnego, 

wyceny i 
kosztorysowania 
robót w zakresie 

budownictwa  
komunikacyjnego, 

geotechnika i 
geologia 

inżynierska, 
budownictwo 

ziemne, 
fundamentowanie 

602247637 dariuszflak@hotmail.com 31.12.2026r.  

Flak Edward 

budownictwo 
drogowe, normy, 

ceny, 
kosztorysowanie  
i rozliczanie robót 
budowlanych w 

warunkach 
ofertowych 

 i przetargowych 
oraz prawidłowość 
przeprowadzania 

przetargów 

602 443 316 maciekflak777@gmail.com 31.12.2024r.   



 

 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Gołębiewski Jan 

sieci, instalacji 
i urządzeń 

sanitarnych, 
wentylacyjnych, 
gazowych oraz 

wodociągowych 
i kanalizacyjnych 

507 569 637 golebiewskij@gmail.com 31.12.2025r.  

Grochowina Krzysztof 

budownictwo 
lądowe - ocena 

technologii i jakości 
materiałów oraz 

robót 
ogólnobudowlanych, 

ocena stanu 
technicznego 

budynków i budowli, 
podziały fizyczne 
budynków przy 

znoszeniu 
współwłasności, 

rozliczenia 
kosztorysowe robót 

budowlanych, 
kosztorysowanie i 

szacowanie 
odszkodowań z 

tytułu wad i usterek 
budowlanych, szkód 

majątkowych; 
weryfikacja i 
sporządzanie 

kalkulacji 
kosztorysowych w 

szkodach 
majątkowych, ocena 

dokumentacji 
budowlanej 

601 307 061 aik@grochowina.net 31.12.2024r. 
wpisany także 

w zakres 
nieruchomości 

mailto:golebiewskij@gmail.com


 

 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Jamroż Sławomir 
budownictwo 

wodno - 
melioracyjne 

603 946 703 unimel.radom@onet.pl 31.12.2023r.  

Janeczek Adam 

budownictwo 
ogólne, 

wykonywanie prac 
w obiektach 
zabytkowych 

605 310 900 Janeczek.adam@wp.pl 31.12.2024r.  

Justyniak Wojciech 

inżynieria 
sanitarna, o 
specjalności: 

projektowanie, 
sprawdzanie 
projektów, 

sprawowanie 
nadzoru  

autorskiego 
obiektu 

budowlanego 
takiego jak: sieci, 

instalacje i 
urządzenia 

wodociągowe i 
kanalizacyjne 

 

668 693 483 w.justyniak@poczta.fm 31.12.2026r.  

Komorowski Marek budownictwo 603 371 683   31.12.2024r.   



 

 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Lachor Jan 

budowa i 
utrzymanie linii, 
stacji, węzłów 
kolejowych, 

oszacowania lub 
weryfikacji 

kosztów naprawy, 
odtworzenia 
nawierzchni 
kolejowej po 
wypadkach 

komunikacyjnych 

512 626 860 jlachor@gmail.com 31.12.2022r.  

Lewit Monika 
budownictwo 

ogólne 
501 839 897 m.bud.investment@gmail.com 31.12.2023r. 

przerwa w 
wykonywaniu 

czynności 
biegłego od 
1.03.2022r. 

do 
31.12.2022r. 

Lidner Michał 

budownictwo – 
oddziaływanie 

wybuchu na 
obiekty 

budowlane 

 michał.lidner@gmail.com 31.12.2022r.  

Moskal Jan  
budownictwo - 

konstrukcje 
budowlane 

(48) 331 42 80  
606 825 161 

janmoskal@poczta.onet.pl  31.12.2022r.    

Moskwa Paweł  

budownictwo 
ogólne, 

kosztorysowanie 
robót 

budowlanych, 
podział fizyczny 
budynków przy 

znoszeniu 
współwłasności 

502 292 502 pawel-moskwa@wp.pl 31.12.2025r.   

mailto:m.bud.investment@gmail.com


 

 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Rybicki Stanisław 

budownictwo 
ogólne 

i kosztorysowanie 
robót 

budowlanych 

607 562 707 stach16@onet.eu 31.12.2025r.  

Sadurski Grzegorz 

budownictwo 
ogólne i 

zabytkowe; 
budownictwo 

drewniane; roboty 
wykończeniowe, 

organizacja 
procesu 

inwestycyjnego  
i zamówień 
publicznych; 

budowa boisk 
sportowych, boisk 
piłkarskich, bieżni, 

i nawierzchni 
poliuretanowych, 

stadionów 
lekkoatletycznych, 
placów zabaw, hal 
sportowych i hal 
przemysłowych 

607 998 442  
 

sadurski.grzegorz@gmail.com 31.12.2023r.   



 

 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Siekanowicz Tomasz 

budownictwo i 
rzeczoznawstwo 

budowlane  
w specjalności 
instalacyjnej 
obejmującej 

projektowanie,  
kierowanie 
robotami 

budowlanymi, 
nadzoru i 

eksploatacji bez 
ograniczeń w 
zakresie sieci, 

instalacji i 
urządzeń 
cieplnych, 

wentylacyjnych, 
gazowych, 

wodociągowych i 
kanalizacyjnych 

603 033 779 bzdok@tlen.pl 31.12.2022r.  

Sieredziński Tomasz Paweł budownictwo 726 807 033 tsbiegly@wp.pl 31.12.2027r.  



 

 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Staszewski Tomasz 

specjalność 
konstrukcyjno- 

budowlana i 
elektryczna: 

kosztorysowanie 
robót 

budowlanych, 
rozlicznie budów i 

procesów 
inwestycyjnych, 
wykonywanie 

nadzoru 
inwestorskiego, 

kierowanie i 
nadzorowanie 
budów i  prac 
budowlanych, 
ocena stanu 
technicznego 

obiektów 
budowlanych, 

kierowanie 
wytwarzaniem 

konstrukcyjnych 
elementów 

budowlanych oraz 
nadzór i kontrola 
techniczna nad 
wytwarzaniem 

tych elementów 

787 868 558 staszewski-tomasz999@wp.pl 31.12.2027r. 

wpisany także 
w zakres 

elektrotechni
ka 



 

 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Talarczyk Juliusz 

kosztorysowanie i 
wycena robót 
budowlanych i 
instalacyjnych, 

projektowanie w 
wykonywanie prac 

w obiektach 
zabytkowych 

501 146 346 info@rzeczoznawcybudowlani.com.pl 31.12.2023r. 

wpisany także 
w zakres bhp, 

elektryka i 
gospodarka 

energetyczna 

Wachowicz Marian 

budownictwo 
ogólne i 

budownictwo 
drogowe 

602 285 375 zbudm@onet.eu 31.12.2024r.  

mailto:zbudm@onet.eu


 

 

BEZPIECZEŃSTWO 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Cichoń Marian 

ochrona osób i 
mienia, ocena 

bezpieczeństwa 
obiektów i 
instytucji, 

bezpieczeństwo 
imprez masowych 

506 784 567 mcichon@vp.pl 31.12.2024r.  

Sobstel Jerzy 

ochrona osób i 
mienia (systemy 

alarmowe, 
elektroniczne 

systemy i urządzenia 
zabezpieczeń 
technicznych i 

ochrony 
przeciwpożarowej; 

systemy 
monitoringu, 

transmisji i odbioru 
alarmów, dozoru 

wizyjnego; usługi w 
ochronie osób i 
mienia, ochrona 

infrastruktury 
krytycznej, szkolenie 

i walidacja 
kwalifikacji 

pracowników w 
ochronie osób i 

mienia), systemy 
elektroniczne i 

teleinformatyczne 
instalowane w 

obiektach (systemy 
BMS, systemy 
inteligentnego 

budynku) 

601 969 111 jsobstel@sostel.pl 31.12.2025r.  



 

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Dmuch Artur 

bezpieczeństwo 
i higiena pracy, 
w tym wypadki 

przy pracy 

606 576 292 artur.dmuch@lublin.pip.gov.pl 31.12.2025r.  

Kawalec Waldemar 

bezpieczeństwo 
i higiena pracy, 
w tym wypadki 

przy pracy 

663 260 662 wkawalec.62@gmail.com 31.12.2025r.  

Maciejewski Jan 
bezpieczeństwo 
 i higiena pracy 

882 410 520 jan.maciejewski@workmax.pl 31.12.2024r.  

Talarczyk Juliusz 
bezpieczeństwo i 
higiena pracy w 
budownictwie 

501 146 346  31.12.2023r. 

wpisany także 
w zakres 

architektura i 
budownictwo 

elektryka i 
gospodarka 

energetyczna 



 

 

BROŃ I AMUNICJA 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Terebka Paweł 
badanie 

militariów, broni i 
amunicji 

500 752 780 pawel1182@wp.pl 31.12.2026r.  

dr Urbański  Łukasz broń i amunicja 501 357 856 bieglysadowybron@wp.pl 31.12.2023r.  

  



 

 

EKONOMIA 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

dr Bezat Piotr 

ustalanie przyczyn i daty 
zaistnienia 

niewypłacalności na 
potrzeby prawa 

upadłościowego i prawa 
restrukturyzacyjnego 
oraz postępowań w 

przedmiocie 
odpowiedzialności osób 

trzecich, zaistnienia i 
wysokości szkody po 

stronie wierzycieli, ocena 
sytuacji ekonomicznej 
przedsiębiorców oraz 
działań i zaniechań w 

zakresie czynności 
gospodarczych 

godzących w interesy 
uczestników obrotu 

gospodarczego, wycena 
spółek, przedsiębiorstw i 
zorganizowanych części 
przedsiębiorstw - w tym 

również dla potrzeb 
wniosków o 

zatwierdzenie warunków 
sprzedaży 

przedsiębiorstwa 
dłużnika w toku 
postępowania 

upadłościowego 
(przygotowana 

likwidacja art. 56a-56h 
prawa upadłościowego) 

794 297 925 poczta@bezat.pl 31.12.2026 r.  



 

 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Ciepiński Jacek 

audyt, doradztwo 
podatkowe, 

rachunkowość, 
bankowość, finanse 

publiczne i 
przedsiębiorstw 

609 113 718 Audytor2@onet.pl 31.12.2024r.  

Dudkiewicz Arkadiusz podatki 662 245 246 arkadiusz.dudkiewicz@dudkiewicz.com.pl 31.12.2026r. 
wpisany  także 

w zakres 
nieruchomości 

Frączek Rafał 

audyt funduszy 
unijnych, analiza 

ekonomiczna 
przedsiębiorstw, 

księgowość, finanse, 
podatki, 

rachunkowość; 
rozliczanie i kontrola 

funduszy 
strukturalnych; 

kwalifikowalność 
wydatków w ramach 

funduszy 
strukturalnych 

662 262 080 rafal.fraczek@rffc.pl 31.12.2023r.  

dr Fuks Jan 

ekonomia, 
zarządzanie, 
marketing, 

rachunkowość i 
finanse 

502 691 585 janfuks@wp.pl 31.12.2023r.  

Kurczaba Marcin 

księgowość, 
rachunkowość, 

podatki i kontrola 
skarbowa 

502 125 083 marciok.km@gmail.com 31.12.2023r.  



 

 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Maj Jerzy 

ubezpieczenia, w 
szczególności ocena 

poprawności likwidacji 
ubezpieczeniowych 
szkód majątkowych 
oraz sporządzania i 

weryfikacji kalkulacji 
kosztorysowych w 

szkodach majątkowych 

605 162 237 kosztobud1@gmail.com 31.12.2024r.   

Makuć Wojciech 
rachunkowość i finanse 

przedsiębiorstw 
(22) 121 11 48 wmakuc@synpro.pl 31.12.2025r. 

wpisany także 
w zakres 

organizacja i 
zarządzanie  

Pytlarz Maciej podatki 508 000 180 maciekbiuro@gmail.com 31.12.2022r.  

Pytlarz  Marek 
księgowość, 

rachunkowość i 
finanse 

602 772 149 mp.marek@vp.pl 31.12.2023r.   

Ratuszyńska Marta 
księgowość, 

ekonomika, finanse i 
rachunkowość  

509 225 282 marta@ratuszynska.pl 31.12.2022r. 

wpisana także 
w zakres 

organizacja  
i zarządzanie 

 
przerwa w 

wykonywaniu 
czynności 
biegłego 

sądowego od 
10.03.2022r 

do 
10.09.2022r.   

dr Sikora Justyna 

finanse i 
rachunkowość 

(finanse publiczne i 
rachunkowość 

budżetowa 

603 832 213 MAIL@JUSTYNASIKORA.COM 31.12.2023r.  

mailto:mp.marek@vp


 

 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Sołtys – Majewska Katarzyna 

finanse i 
rachunkowość małych 

i średnich 
przedsiębiorstw, 

znajomość ewidencji 
VAT, orzekanie o 

płynności finansowej i 
kondycji firm, 
poprawność 

ewidencjonowania 
środków trwałych i 

tabele amortyzacyjne 

606 529 294 katarzyna.majewska@majkon.pl 31.12.2023r.  

dr n. tech. Terlecki Bogusław 
rachunkowość, 

księgowość, finanse 
605294807 b.terlecki@kancelaria-adw.eu 31.12.2024r. 

wpisany także w 
zakres 

elektrotechnika 
i energetyka 

Wall Tomasz 
kadry i płace, 

księgowość, analiza 
finansowa, dotacje 

791 077 077 tomasz_w@o2.pl 31.12.2024r.  

  

mailto:katarzyna.majewska@majkon.pl
mailto:b.terlecki@kancelaria


 

 

ELEKTROTECHNIKA 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Antoszewski Marian 
instalacje 

elektryczne 
601 392 233 porajx@wp.pl 31.12.2022r.   

Pawelec Marian 

instalacje  
i urządzenia 
elektryczne i 

energetyczne; 
ocena 

skuteczności 
ochrony 

przeciwporażenio
wej BHP przy 
instalacjach, 
urządzeniach 

energetycznych; 
sporządzanie 

kosztów 
rozliczania robót 
energetycznych 

790 816 288 marian_pawelec@go2.pl   31.12.2024r.  



 

 

Staszewski Tomasz 

instalacje i sieci 
elektryczne w 

specjalności sieci, 
urządzenia i 

instalacje 
elektryczne i 

teletechniczne 
wewnętrzne i 
zewnętrzne: 

kosztorysowanie 
robót 

elektrycznych, 
rozliczanie budów 

i procesów 
inwestycyjnych, 
wykonywanie 

nadzoru 
inwestorskiego, 

kierowanie i 
nadzorowanie 
budów i prac 

elektrycznych, 
ocena stanu 
technicznego 

urządzeń sieci i 
instalacji, ustalanie 

obszarów i 
rodzajów 

służebności 
przesyły dla sieci 

elektrycznych 

787 868 558 staszewski-tomasz999@wp.pl 31.12.2027r. 

wpisany także w 
zakres 

architektura i 
budownictwo 

Talarczyk  Juliusz 

projektowanie, 
wykonawstwo i 

eksploatacja 
urządzeń i sieci 
elektrycznych 

501 146 346  31.12.2023r. 

wpisany także w 
zakres 

architektura i 
budownictwo, 

bhp i gospodarka 
energetyczna 



 

 

dr n. tech. 
Terlecki 

Bogusław elektrotechnika 605 294 807 b.terlecki@kancelaria-adw.eu 31.12.2024r. 
wpisany także w 
zakres ekonomia 

i energetyka 

  

mailto:b.terlecki@kancelaria


 

 

ENERGETYKA 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Pietraszko Mariusz 

sporządzanie 
świadectw 

charakterystyki 
energetycznej 

budynków, 
pomiary zużycia 

ciepła na potrzeby 
centralnego 
ogrzewania i 
ciepłej wody 
użytkowej, ze 
szczególnym 

uwzględnieniem 
indywidualnego 

rozliczenia 
kosztów, zużycia 

ciepłe i zimnej 
wody 

698 748 094 pietraszko.m@tlen.pl 31.12.2024r.   



 

 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Ratuszyński Marek 

instalacje, sieci i 
urządzenia 

energetyczne, 
gospodarka 

energetyczna, 
rozliczanie dostaw 
energii, bhp przy 

pracach 
energetycznych, 

auditing 
energetyczny, 
świadectwa 

charakterystyki 
energetycznej 

budynków, 
energetyka 
odnawialna  

602 245 924 marat54@tlen.pl 31.12.2022r.   

Talarczyk  Juliusz elektroenergetyka 501 146 346  31.12.2023r. 

wpisany także 
w zakres 

architektura i 
budownictwo 
bhp, elektryka  

dr n. tech. Terlecki Bogusław 

energetyka 
przemysłowa, 

energetyka 
odnawialna, w tym 

turbozespoły do 
produkcji energii 

elektrycznej z 
wykorzystaniem 

siły wiatru 

605 294 807 b.terlecki@kancelaria-adw.eu 31.12.2024r. 

wpisany także 
w zakres 

ekonomia i 
elektrotechnika 

  

mailto:b.terlecki@kancelaria


 

 

GEODEZJA I KARTOGRAFIA 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Bednarz Jerzy geodezja 605 659 448 Jerzy.bednarz2019@gamil.com 31.12.2026r.   

Ciupa Arkadiusz 
geodezja  

i kartografia 
601 793 783 ar-geo@o2.pl 31.12.2022r. 

przerwa w 
wykonywaniu 

czynności 
biegłego 

sądowego od 
26.08.2021r 

do 
31.12.2022r 

Dębowski Sławomir 
geodezja  

i kartografia 
603 690 688 geodeta-debowski@wp.pl 31.12.2026r.   

Folga Wanda geodezja 
(48) 363 23 33 
660 933 356 

folga.wanda@onet.pl  31.12.2022r.   

Kisiel Beata 
geodezja i 
kartografia 

500 610 242 beatakisiel1@interia.pl 31.12.2024r.  

Lech Józef 

geodezja – 
rozgraniczanie 

 i podziały 
nieruchomości 
(gruntów) oraz 
sporządzanie 

dokumentacji do 
celów prawnych 

(48) 345 96 36 
600 441 380 

lech.geo@wp.pl 31.12.2024r.   



 

 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Maciejczyk Łukasz 

geodezja i 
kartografia, 

pomiary 
sytuacyjne, 

rozgraniczenia 
nieruchomości 
oraz podziały, 
wznowienie 

znaków 
granicznych 

507 113 438 lukaszmaciejczyk@o2.pl 31.12.2024r.  

Mikocki Jarosław geodezja 516 735 507 geotech.radom@wp.pl 31.12.2022r.   

Nowicki Jerzy 
geodezja i 
kartografia 

606 347 057 jnowicki.45@o2.pl 31.12.2023r.  

Palmer Barbara geodezja 48 613 27 96 barbara@zasowski.pl 31.12.2025r.  

Szewczak Tadeusz 

geodezja  
i kartografia – 

podziały 
nieruchomości, 
ustalanie granic 
nieruchomości, 
rozgraniczenia 
nieruchomości, 

opracowania 
geodezyjne do 

celów prawnych 

608 065 938 t.szewczak@op.pl 31.12.2024r.  

Zasowski Jan  geodezja 605 047 574 biuro@zasowski.pl   31.12.2025r.   

  

mailto:geotech.radom@wp
mailto:jnowicki.45@o2.pl
mailto:t.szewczak@op


 

 

 

HISTORIA SZTUKI 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Gryczko  Anna 

sztuki plastyczne 

(malarstwo, rzeźba 

i historia sztuki), 

literatura(poezja), 

przekaz i 

komunikat 

artystyczny 

medialny 

 

608 872 586 

 

anna.gryczko@op.pl 

 

31.12.2027r. 

 

wpisana także w 

zakres 

kryminalistyka i  

ekspertyzy 

dokumentów 

dr n. hum. 
Pierzyńska – Jelska 

Ewelina 

zabytkowe: 
architektura, 

rzeźba, malarstwo 
i rzemiosło 
artystyczne 

(48) 344 22 73   31.12.2022r.   

 



 

 

INFORMATYKA I TELEKOMUNIKACJA 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email   Ustanowiony do  Adnotacje 

Galicki Grzegorz 

informatyka i 
technika 

komputerowa, 
technika 

telekomunikacyjna 
(nawigacje GPS, 

tablety), 
informatyka śledcza, 

legalność 
oprogramowania 
komputerowego, 

odzyskiwanie, 
zabezpieczanie i 

usuwanie danych, 
przestępczość 
komputerowa, 

bezpieczeństwo 
systemów 

informatycznych, 
publikacje w 
internecie, 
zarządzanie 
projektami 

informatycznymi, 
automaty 

elektroniczne do 
gier zabawowych, 
zręcznościowych i 

losowych 

507 860 930 1grzegorz.galicki@gmail.com 31.12.2024r. 

wpisany także 
w zakres 

kryminalistyk
a i ekspertyzy 
dokumentów 



 

 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email   Ustanowiony do  Adnotacje 

Klochowicz Arkadiusz 

telekomunikacja i 
sieci 

telekomunikacyjne, 
sieci radiowe, sieci 
teleinformatyczne, 

badanie sprzętu 
komputerowego, 
badanie nośników 

danych, analiza 
legalności 

oprogramowania 
komputerowego 
oraz naruszania 
praw własności 
intelektualnej 

506 327 047 a@klochowicz.pl 31.12.2024r. 

wpisany 
również w 

zakres 
własność 

przemysłowa 

Kwiatkowski Michał 
badania 

informatyczne 
605 923 983 michal.kwiatkowski@int.pl 31.12.2024r.  

Matysek Krzysztof 
informatyka i 

teleinformatyka 
506 180 779 k.matysek@tlen.pl 31.12.2023r.  

Pokorski Michał 

informatyka, 
informatyka śledcza, 

odzyskiwanie i 
analiza informacji 

zawartych na 
cyfrowych 

nośnikach danych 

500 590 806 michal.pokorski.mp@gmail.com 31.12.2022r.  

Wiraszka Piotr informatyka 604 065 788 piotr.wiraszka@rozki.net  31.12.2023r.   

mailto:michal.kwiatkowski@int
mailto:k.matysek@tlen
mailto:michal.pokorski.mp@gmail


 

 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email   Ustanowiony do  Adnotacje 

Wojtowicz Arkadiusz 

elektronika, 
informatyka, 

badanie  
i odzyskiwanie 

danych zawartych 
na cyfrowych 

nośnikach oraz 
naruszenia praw 

własności 
intelektualnej  

i przemysłowej, 
ochrona znaków 

towarowych  

604 434 095 arkadiuszw@wp.pl 31.12.2026r.   

 

  



 

 

JĘZYKOZNAWSTWO 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Borowska Marzena 

językoznawstwo 
języka polskiego 

oraz języka 
angielskiego 

882 188 806   31.12.2025r.   

Siennicka Anna  
językoznawstwo 

języka rosyjskiego 
534 678 985 anna.siennicka1@onet.pl 31.12.2024r.  

Węglicka Aleksandra 

językoznawstwo 
języka polskiego 

oraz języka 
angielskiego 

789 283 820 weglicka09@gmail.com 31.12.2023r.  

  



 

 

KRYMINALISTYKA I EKSPERTYZY DOKUMENTÓW 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Chełstowski Piotr 
badanie 

dokumentów 
601 089 197 piotrchelstowski@wp.pl 31.12.2023r.   

Chęcielewski Dariusz 
kryminalistyczne 

badanie 
dokumentów 

507 015 522 dariusz.checielewski@gmail.com 31.12.2022r.   

mailto:dariusz.checielewski@gmail


 

 

Czepiel Andrzej 

analizy 
kryminalnej, a w 

szczególności: 
wyłudzeń podatku 

VAT w obrocie 
krajowym i 

zagranicznym, 
analizy tzw. 

przestępczości 
„karuzelowej”  

i struktury 
powiązań, analizy 
relacji rachunków 

bankowych, 
analizy powiązań i 

transferów 
finansowych 
podmiotów, 

odnajdywania 
związków 
łączących 

różnorodne źródła 
dowodowe, 

rekonstrukcji 
ścieżek przepływu 

towarowego i 
finansowego, 
odtwarzania i 
porównania 

obrotu 
towarowego z 
finansowym, 
odtwarzania 
chronologii 

zdarzeń, 
transferów, 

kontaktów, analizy 
baz danych i 

dokumentów, oraz 

694 409 903 listy@biuroanaliz.pl 31.12.2022r.  



 

 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

innych zachowań 
sprawczych w 

zorganizowanej 
przestępczości 
gospodarczej i 
ekonomicznej 

Dec Marek 
badanie pisma 

ręcznego i 
dokumentów 

604 235 157 marek.dec@onet.eu 31.12.2024r.  

Duraziński Marcin 
badanie śladów 
traseologicznych 

661 765 660 dyzioo997@wp.pl 31.12.2024r.  

Galicki Grzegorz 

analiza kryminalna 
(w szczególności 
analiza wyciągów 

bankowych, 
bilingów 

telefonicznych, 
skrzynek e-mail), 

badanie telefonów 
komórkowych 

507 860 930 1grzegorz.galicki@gmail.com 31.12.2024r. 

wpisany 
także w 
zakres 

informatyka i 
telekomunik

acja 

Goc Beata 

kryminalistyczne 
badania pisma 

ręcznego i 
podpisów 

697 537 967, 733 
537 967 

bege2006@gmail.com 31.12.2026r.  

mailto:marek.dec@onet


 

 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Gorzkowska Karolina 

grafologia, 
psychografologia, 

klasyczne i 
kryminalistyczne 
badanie pisma 

ręcznego, badanie 
pisma ręcznego 
patologicznego, 
badanie pisma 

osób chorych i po 
urazach, badanie 

pisma z kopii, 
badanie 

dokumentów, 
lingwistyka 

kryminalistyczna 

505 842 830 biuro@nrp.com.pl 31.12.2023r.  

Gryczko Anna 

portret 

pamięciowy 

(portret 

rysunkowy, analiza 

odtwórcza) 

 

608 872 586 

 

anna.gryczko@op.pl 

 

31.12.2027r. 

wpisana 

także w 

zakres 

historia 

sztuki 

Jabłońska Magdalena 
kryminalistyczne 
badanie pisma 

609 228 161 m.jablonska@gazeta.pl 31.12.2026r.  

Knuta-Bron Magdalena 

kryminalistyczna 
ekspertyza pisma i 

dokumentów, 
badanie 

autentyczności 
pisma, zapisów, 

podpisów i 
testamentów 

669 368 329 magda.knuta@wp.pl 31.12.2022r.  

Mleczkowski Piotr 
badanie 

dokumentów 
728 763 348 piotrek.m001@gmail.com 31.12.2022r.   

mailto:piotrek.m001@gmail


 

 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Olejniczak Piotr 
klasyczne badanie 

dokumentów 
600 190 601 p.olejniczak@interia.pl 31.12.2024r.  

Orzechowska Renata 

klasyczne badanie 
dokumentów oraz 

badania 
daktyloskopijne 

505 244 212 rorzechowska5@gmail.com 31.12.2024r.  



 

 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Parcheta  Michał 

analiza kryminalna  
oraz kompleksowa 

analiza danych 
telekomunikacyjny
ch z logowaniami 

(bilingi, IP), analiza 
danych 

dotyczących 
poczty email, 

analiza 
przepływów 
kryptowalut 

między portfelami, 
analiza przepływu 
towarów, analiza 

przepływu 
środków 

finansowych 
pomiędzy 

rachunkami 
bankowymi, w tym 

analiza logowań, 
analiza hierarchii i  

sposobu 
funkcjonowania 

grup 
przestępczych, 

analiza powiązań 
osobowo-

przedmiotowych, 
analiza przebiegu 

zdarzeń, 
kompleksowej 

analiza akt sprawy 

508 349 811  parchet@wp.pl  31.12.2027 r.   

mailto:parchet@wp.pl


 

 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Patejuk Adam 

badanie 
identyfikacyjne 
pisma ręcznego, 

podpisów, 
ekspertyza 

dokumentów, 
badanie 

autentyczności 
dokumentów i 

pieczątek 

881 213 806 ekspertyzadokumentow@malaj.pl 31.12.2022r.  

dr n. med. 
Pawlińska 

Aneta 
traseologia i 

klasyczne badanie 
dokumentów 

602 610 714 pawlinska@op.pl  31.12.2024r.   

dr Prymak-Sawic Agnieszka 

kryminalistyczne 
badania 

dokumentów i 
pisma ręcznego 

607 793 217 agnieszka.prymaksawic@vp.pl 31.12.2027r.  

Skrzetuski Janusz 
badanie 

porównawcze 
pisma ręcznego 

508 845 574 skrzejan@o2.pl 31.12.2025r.  

Szaran Robert 
badanie 

dokumentów 
662 878 369 robert.szaran@gmail.com 31.12.2022r.  

 



 

 

LEŚNICTWO 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Antoniewski Paweł 

Łowiectwo - 

gospodarka 

łowiecka, 

wykonywanie 

polowań, odstrzał 

sanitarny i  

redukcyjny, koła 

łowieckie , 

szacowanie szkód 

w uprawach i 

płodach rolnych 

 

601 666 000 pawelantoniewski0@gmail.com 31.12.2027 r.   

dr inż. Maślanko Weronika 
Łowiectwo – 

szacowanie szkód 
łowieckich 

516 174 714 maslankoweronika@gmail.com 31.12.2024r. 

wpisana także 
w zakres 
ochrona 

środowiska i 
rolnictwo 

Witczak Michał leśnictwo 690 071 395 michalwitczak@interia.pl 31.12.2024r.  

 

LOGOPEDIA 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Jankowska Magdalena 
logopedia i 

neurologopedia 
509 504 196 maggda.p@poczta.fm 31.12.2024r.   

Sulich-Parzonko Magdalena 
logopedia i 

neurologopedia 
501 541 082 magdask22@o2.pl 31.12.2026r.  

  

mailto:maggda.p@poczta


 

 

MEBLARSTWO I TECHNOLOGIA DREWNA 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Cwityński Tomasz 

meblarstwo, wyroby 
z drewna, wyroby z 

materiałów 
drewnopodobnych i 
drewnopochodnych, 

ergonomia wnętrz 

605 268 978 cedrys@poczta.fm 31.12.2024r.  

Ozimski Roman 

stolarstwo, 
technologia drewna, 

montaż stolarki 
otworowej 

604 559 535 romanozim5@gmail.com 31.12.2024r.  

Raszczuk Jarosław 

meble i meblarstwo, 
technologia drewna 
oraz uszlachetnianie 
powierzchni drewna, 
stolarka otworowa 

drewniana i 
drewnopochodna, 

inne wyroby z 
drewna i materiałów 
drewnopochodnych, 

renowacja mebli i 
wyrobów z drewna, 

bezpieczeństwo i 
ergonomia mebli, 

wycena mebli, 
ocena SIWZ 
zamówień 

przetargowych na 
meble 

603 756 565 biuro@rzeczoznawca-meble.com.pl 31.12.2022r.  

 



 

 

MEDYCYNA 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Grudzień Klaudia 
fizjoterapia 

i rehabilitacja 
796 193 893 surusklaudia@wp.pl 31.12.2025r  

Buczyński Dariusz 
kariologii i chorób 

wewnętrznych 
603 752 877 darek.j.buczynski@gmail.com 31.12.2027r.  

Krawczyk Robert 
ortopedia i 

traumatologia 
608 652 030  robkraw@op.pl 31.12.2024r.  

Łopuszańska Halina psychiatria 48 332 47 02   31.12.2022r. 

przerwa w 
wykonywaniu 

czynności 
biegłego 

sądowego od 
1.08.2019r do 
31.12.2022r.   

Noll Ewa psychiatria 602 329 011   31.12.2022r.   

Owsiński Wojciech patomorfolog 603 940 092 wojciech.owsinski@vp.pl 31.12.2025r.  

Piotrowicz Jolanta otolaryngologia 600 074 537  31.12.2024r.   

Radziejowska – 
Wach 

Ewa psychiatria 606 216 235 ewa.radziejowska@gmail.com  31.12.2025r.   

Wielorańska Małgorzata psychiatria 606 232 572  31.12.2024r.   

 

mailto:surusklaudia@wp.pl


 

 

MOTORYZACJA 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Adamczuk  Łukasz 

technika 
motoryzacyjna, 

budowa i 
eksploatacja 

pojazdów 
samochodowych, 

ocena wartości 
pojazdów i 
kalkulacja 

warsztatowa, 
technologia i 

kosztorysowanie 
napraw pojazdów, 

szacowanie 
wartości maszyn 

rolniczych i 
pojazdów 

samochodowych, 
wycena wartości 

pojazdów i jakości 
napraw, kalkulacja 
kosztów napraw 

pojazdów i maszyn 
oraz likwidacja 

szkód na 
samochodach i 

środkach 
technicznych 

669 428 607 l_adamczuk@wp.pl 31.12.2023r.  



 

 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Bańko Michał 

rekonstrukcja i 
analiza zdarzeń 

drogowych, 
pomiar prędkości 

pojazdów za 
pomocą 

technologii 
radarowych 

(radary, 
fotoradary), 
laserowych 

(lasery, 
fotolasery), 

prędkościomierzy 
kontrolnych 

(wideo 
rejestratorów) 

601 096 788 michal.banko@interia.pl 31.12.2024r. 

wpisany także 
w zakres 

ruchomości 
 

Czaj Tomasz 

technika 
samochodowa, 
wycena szkód 

komunikacyjnych i 
bezpieczeństwo w  
ruchu drogowym 

603 584 325  31.12.2024r.   

mailto:michal.banko@interia


 

 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Dulęba Robert 

technika 
samochodowa, 
ruch drogowy, 
odtwarzanie 

przebiegu 
wypadków i kolizji 

drogowych, 
wycena wartości 

pojazdów 
samochodowych 

oraz jakości i 
kosztów napraw 

powypadkowych, 
analiza możliwości 

powstania 
uszkodzeń 

pojazdów przy 
użyciu programu 
komputerowego 
V-SIM, odczytu i 
analiz danych z 
elektronicznych 

układów pojazdu, 
weryfikacja w 

zakresie wynajmu 
pojazdu 

zastępczego, 
ustalania kosztów 

wynajmu 

502 072 160 autokomplex@autorzeczoznawcy.eu 31.12.2026r.  



 

 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Fundowicz Piotr 

technika 
samochodowa  
i ruch drogowy 

oraz rekonstrukcja 
zdarzeń 

drogowych, 
wypadków i kolizji 

drogowych, 
określanie 
wartości 

pojazdów, 
kalkulacja napraw 

samochodów 

502 100 088 piotr.fundowicz@wp.pl 31.12.2026r.   

Gola Marek 
technika 

samochodowa i 
ruch drogowy 

(48) 331 49 16 gola_marek@wp.pl 31.12.2023r. 

przerwa w 
wykonywaniu 

czynności 
biegłego 

sądowego od 
2.12.2021r do 
2.04.2022r.  

Guzal Cezary 

technika 
samochodowa, 
ruch drogowy, 
rekonstrukcja 

kolizji i  wypadków 
drogowych, 

wycena  kosztów 
napraw pojazdów, 
wycena wartości 

pojazdów 

600 458 478 kompleks-car@poczta.ats.pl 31.12.2026r.   

Iwański Marcin 

technika 
samochodowa, 

ruch drogowy oraz 
rekonstrukcja 

wypadków 
drogowych 

664 490 491 
(48) 360 70 03 

biuro@emotoekspert.pl 31.12.2022r.   



 

 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Jankowski Artur 

wycena wartości 
pojazdów, 

kalkulacja kosztów 
naprawy 

pojazdów, 
techniczna 

likwidacja szkód 
komunikacyjnych 

508 035 555 artur.jankowski76@wp.pl 31.12.2026r.  

Kilijański Janusz 

technika 
samochodowa i 
ruch drogowy, 
rekonstrukcja 

kolizji i  wypadków 
drogowych, 

wycena kosztów 
napraw pojazdów, 
wycena wartości 

pojazdów 

503 073 840 janusz.kilijanski@wp.pl 31.12.2026r.   

Lewicka Marianna 

technika 
samochodowa, 

ruch drogowy oraz 
rekonstrukcja 

wypadków i kolizji 
drogowych 

501 545 499 maryla_lewicka@wp.pl 31.12.2022r.   

Ługowski Jerzy 

technika 
samochodowa i 

ruch drogowy oraz 
rekonstrukcji 

wypadków 
drogowych 

603 296 979 jlugowski@op.pl 31.12.2025r.   

Małek Roman 
technika 

samochodowa i 
ruch drogowy 

601 324 337 starszy@op.pl  31.12.2022r.   



 

 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Olszowski Sławomir 

elektronika i 
elektrotechnika w 

pojazdach, 
maszynach i 

urządzeniach, w 
tym elektroniczny 
dowód, informacje 

zapisane w 
sterownikach, 

technika 
samochodowa, 

ruch drogowy, w 
tym rekonstrukcja 

zdarzeń 
drogowych, 

wycena wartości 
oraz koszty i 

jakości napraw 
pojazdów, 

eksploatacja, 
naprawa oraz 
ocena stanu 
technicznego 

taboru i sprzętu 
komunikacyjnego - 

sprzęt specjalny, 
obiekty zaplecza 

technicznego 
transportu - 

pojazdy 
samochodowe 

oraz 
bezpieczeństwo 

ruchu drogowego 

513 15 44 25 s.olszowski@ekspertyzy-szkolenia.pl 31.12.2026r.   

mailto:s.olszowski@ekspertyzy


 

 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Orzeł Michał 

mechanika 
pojazdów i 

urządzeń; ocena 
stanu 

technicznego 
pojazdów, ocena 

wartości pojazdów 
i kalkulacja 

warsztatowa, 
technologia i 

kosztorysowanie 
napraw pojazdów, 
wycena wartości 

pojazdów i jakości 
napraw, kalkulacja 
kosztów napraw 

pojazdów i maszyn 
oraz likwidacja 

szkód na 
samochodach, 
weryfikacja w 

zakresie wynajmu 
pojazdu 

zastępczego, 
ustalania kosztów 

wynajmu 

785 240 202 orzelmichal@op.pl 31.12.2025r.  

Pazdyk Szczepan 

technika 
samochodowa, 

kosztorysowanie 
napraw i wyceny 

samochodów, 
rekonstrukcji 

kolizji, wypadków i 
zdarzeń 

drogowych 

604 843 764 rzeczoznawca.pazdyk@wp.pl 31.12.2024r.   



 

 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Piątek Krzysztof 

technika 
samochodowa, 
ruch drogowy i 
rekonstrukcja 

kolizji i wypadków 
drogowych, 

wycena pojazdów 
oraz kosztów i 
jakości napraw 

pojazdów 
samochodowych, 

analiza uszkodzeń i 
okoliczności szkód 
komunikacyjnych 

509 174 758 krzysztof.piatek@poczta.fm  31.12.2025r.  

Pilip Wojciech  

budowa i 
eksploatacja 
pojazdów i 

urządzeń, oceny 
wartości pojazdów 

i kalkulacji 
warsztatowej, 

techniki pojazdów 
samochodowych, 
wyceny wartości 

pojazdów i jakości 
napraw, ruchu 
drogowego i 

techniki 
samochodowej, 

diagnostyki stanu 
technicznego 

pojazdów i 
oznaczeń 

identyfikacyjnych 
pojazdów 

502 639 886 auto_pilip@op.pl 31.12.2024r.   



 

 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Podsiadło Rafał 

technika 
samochodowa i 
ruch drogowy 
(rekonstrukcja 

zdarzeń 
drogowych, 

wypadków i kolizji 
drogowych w 
szczególności 

korelacji 
uszkodzeń) 

505 238 738 PODSIADL2000@YAHOO.COM 31.12.2026r.  

Prokopowicz Krzysztof 

technika 
samochodowa, 
ruch drogowy i 
rekonstrukcja 

wypadków 
drogowych, 

wycena pojazdów 
oraz kosztów i 
jakości napraw 

pojazdów 
samochodowych, 

analiza uszkodzeń i 
okoliczności szkód 
komunikacyjnych 

501 139 943 radom@dekra.pl 31.12.2024r.   

dr inż. Sagan Tadeusz 

eksploatacja 
pojazdów 

samochodowych  
i ruch drogowy 

(48) 360-86-70 
606 341 568 

tadeusz_sagan@wp.pl 31.12.2023r.   



 

 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Sidorowicz Ryszard 

rekonstrukcja 
wypadków 
drogowych 

(program V-SIM, 
Slibar), kalkulacja 

napraw pojazdów, 
ocena stanu 
technicznego 

pojazdów i jakości 
wykonanych 

napraw, wycena 
wartości pojazdów 

(infoEkspert), 
wycena wartości 

pojazdów w stanie 
uszkodzonym   

601 691 290 r.sido@wp.pl 31.12.2022r.  

Sirak Michał 

technika 

samochodowa , 

wycena wartości 

oraz kosztów i 

jakości napraw 

pojazdów 

samochodowych, 

technologia 

blacharskiej i 

lakiernicza 

 

602 195 567  michal.sirak@expertise.com.pl 31.12.2027 r.   

mailto:r.sido@wp


 

 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Sołtys Hubert 

technika 
samochodowa, 
ruch drogowy, 
rekonstrukcja 

kolizji, wypadków i 
zdarzeń 

drogowych, 
wycena wartości 

oraz kosztów i 
jakości napraw 

pojazdów 
samochodowych 

501 552 401   31.12.2023r.   

Szymczak Bogdan 

wycena pojazdów i 
maszyn, technika 
samochodowa i 
ruch drogowy, 

wycena wartości 
oraz kosztów i 
jakości napraw 

pojazdów, maszyn 
i urządzeń 

601 956 591 biuro@omegakonsultant.pl 31.12.2025r.   

Teterycz Jarosław 

pomiar prędkości 
pojazdów za 

pomocą 
technologii 

radarowych, 
laserowych i 

prędkościomierzy 
kontrolnych oraz 

odcinkowego 
pomiaru prędkości 

509 099 079  31.12.2023r.  

mailto:biuro@omegakonsultant


 

 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Treter Włodzimierz 

technika 
samochodowa, 
ruch drogowy, 
rekonstrukcja 

kolizji i wypadków 
drogowych, 

wycena wartości 
oraz kosztów 

napraw i jakości 
napraw pojazdów 
samochodowych 

 treter@wp.pl 31.12.2022r.  

Troll Konrad 

technika 
samochodowa, 

wycena wartości 
oraz kosztów i 
jakości napraw 

pojazdów 
samochodowych, 
ruch drogowy w 

tym rekonstrukcja 
kolizji, wypadków i 

zdarzeń 
drogowych 

602 397 608 k.troll72@gmail.com 31.12.2024r.   

Ukleja Jerzy 

techniki 
samochodowej i 

ruchu drogowego, 
w tym 

rekonstrukcji 
kolizji, wypadków i 

zdarzeń 
drogowych oraz 
wyceny wartości 

oraz kosztów i 
jakości napraw 

pojazdów 
samochodowych 

603 055 299 jurek-wojtek@o2.pl 31.12.2024r.  

mailto:k.troll72@gmail


 

 

 

NIERUCHOMOŚCI 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowion
y do  

Adnotacje 

Bińkowski Paweł  

szacowanie 
nieruchomości oraz 
maszyn i urządzeń 

trwale związanych z 
nieruchomością 

608 057 100 pb.binkowski@gmail.com 31.12.2022r.   

Buczma Mariusz 
szacowanie 

nieruchomości 
509 743 290 mmbradom@gmail.com 31.12.2024r.   

Chudzik Iwona 
szacowanie 

nieruchomości 
500 015 960 idchudzik@wp.pl 31.12.2025r.  

Derleta Artur 

szacowanie wartości 
nieruchomości oraz 
maszyn i urządzeń 

trwale związanych z 
nieruchomością 

502 567 597 arturderleta@gmail.com 31.12.2024r.  

Dudkiewicz Arkadiusz 
szacowanie 

nieruchomości 
662 245 246 arkadiusz.dudkiewicz@dudkiewicz.com.pl 31.12.2026r. 

wpisany także 
w zakres 

ekonomia 

Filipowicz Piotr 

gospodarka 
nieruchomościami, 

zarządzanie 
nieruchomościami 

oraz obrót 
nieruchomościami 

606 723 510  pf.73@wp.pl 31.12.2025r.   

Gac Elżbieta 
szacowanie 

nieruchomości 
507 798 706 e.gacelzbieta@gmail.com 31.12.2024r.  

Galińska Ewelina 
wycena 

nieruchomości 
731 392 158 e.galinska@gmail.com 31.12.2023r.  

mailto:pb.binkowski@gmail
mailto:e.galinska@gmail


 

 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowion
y do  

Adnotacje 

Giziński Andrzej 

szacowanie 
nieruchomości oraz 
maszyn i urządzeń 

trwale związanych z 
gruntem 

(48) 360 25 
85 

603 940 075 
nieruchomosciag@gmail.com  31.12.2022r.   

Górka Wiesław 
szacowanie 

nieruchomości 
605 760 356 wiesiekgor@wp.pl 31.12.2024r.  

Grella Anna 
szacowanie 

nieruchomości 
693 838 311 pin.anna.grella@gmail.com 31.12.2026r.  

mailto:nieruchomosciag@gmail
mailto:pin.anna.grella@gmail


 

 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowion
y do  

Adnotacje 

Grochowina Krzysztof 

zarządzanie 
nieruchomościami - 

zarządzanie 
budynkami 
spółdzielni 

mieszkaniowych oraz 
czynszowymi; ocena 
sprawozdawczości i 

rozliczeń we 
wspólnotach i 
spółdzielniach 

mieszkaniowych, 
ustalanie 

samodzielności lokali, 
podziały 

nieruchomości przy 
znoszeniu 

współwłasności, 
ustanawianie 
służebności 
przechodu i 

infrastrukturalnych, 
ustalanie udziałów w 
nieruchomości oraz 

sądowy zarząd 
nieruchomościami, 

rozliczenia czynszowe 
z tytułu zużycia wody 

i energii cieplnej 

601 307 061 aik@grochowina.net 31.12.2024r. 

wpisany także 
w zakres 

architektura i 
budownictwo 

Jakubczyk Iwona 

wycena 
nieruchomości oraz 
maszyn i urządzeń 

trwale związanych z 
gruntem 

504 750 667 ijakubczyk5995@gmail.com 31.12.2024r.  



 

 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowion
y do  

Adnotacje 

Jaszczyk Leon 

szacowanie 
nieruchomości, a 

także maszyn i 
urządzeń trwale 

związanych z gruntem 

(48) 613 34 
23 

jaszczykleon@op.pl 31.12.2022r.   

Jaśkiewicz Katarzyna 
wycena 

nieruchomości,  
606 990 449 wycena.jaskiewicz@gmail.com 31.12.2024r.  

Jaśkiewicz Mirosław 

szacowanie 
nieruchomości, 

zarządzanie 
nieruchomościami 

602 444 220 
m.jaskiewicz@jaskiewicz.com.pl 

operacik@op.pl 
31.12.2026r. 

wpisany także 
w zakres 

ruchomości 

Jusiak Paweł 

zarządzanie 
nieruchomościami, 

zarządzanie 
nieruchomościami 

powierzonymi przez 
sąd oraz notarialnie, 

gospodarka 
nieruchomościami, 
rozliczenia z tytułu 
zużycia mediów we 

wspólnotach 
mieszkaniowych i 

spółdzielniach 

531 460 420 biuro@jusiak.pl 31.12.2025r.  

Kaźmierski Marcin 

szacowanie wartości 
nieruchomości, a 

także maszyn i 
urządzeń trwale 

związanych z 
nieruchomością 

667 023 485 wycenakazmierski@gmail.com 31.12.2026r.  

Kocewiak-Górska Adrianna 
wycena 

nieruchomości 
606 712 079 adrianna.kocewiak-gorska@wp.pl 31.12.2025r.  

Kopeć Bożena 
zarządzanie 

nieruchomościami 
668 274 266 bozena-kopec11@wp.pl 31.12.2024r.   

Kubalska-Białek Dominika 
wycena 

nieruchomości 
502 599 475 dominikakb@op.pl 31.12.2025r.  

mailto:wycena.jaskiewicz@
mailto:m.jaskiewicz@jaskiewicz.com.pl


 

 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowion
y do  

Adnotacje 

Matuszewski Dariusz 

wycena 
nieruchomości oraz 
maszyn i urządzeń 

trwale związanych z 
gruntem 

512 296 956 darmat1@interia.pl 31.12.2023r.  

Majewski Maciej 
wycena 

nieruchomości 
691 350 563 wycena.nieruchomosci@op.pl 31.12.2022r.  

Patej Beata 
wycena 

nieruchomości 
600 214 355 biuro@wycena-grodzisk.pl 31.12.2023r.  

Pawlińska Ewelina 
Szacowanie 

nieruchomości 
516 594 179 biurobwn@wp.pl 31.12.2025r.  

Piotrowska Lidia 
wycena 

nieruchomości 
 lidia.piotrowska@onet.com.pl 31.12.2024r. 

wpisana także 
w zakres 

zagospodaro
wanie 

przestrzenne 

Prokocki Marcin 

wycena 
nieruchomości, 

maszyn i urządzeń 
trwale związanych z 

gruntem 

503 083 760 kancelaria@valuer4you.pl 31.12.2025r.  

Stawiński Piotr 

szacowanie 
nieruchomości oraz 
maszyn i urządzeń 

trwale związanych z 
nieruchomością 

787 444 787 centrumwyceny@o2.pl 31.12.2024r. 
wpisany także 

w zakres 
ruchomości 

Sztąberek Wirginia 
szacowanie 

nieruchomości 
693 561 125 wirginia2@poczta.onet.pl 31.12.2022r.  

Wajs Karolina 
szacowanie 

nieruchomości 
 
694 879 277 

biuro@rels.pl  31.12.2024r.   

Wilczyńska Anna 
wycena 

nieruchomości 
504 170 267 Aw@wycenaradom.eu 31.12.2026r.  

Wiśniewska Urszula 
wycena 

nieruchomości 

507 194 948 uwisniewska@interia.pl 31.12.2027r. 
 



 

 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowion
y do  

Adnotacje 

Witan Michał 

wycena  

 ( szacowanie) 

nieruchomości  

609 051 067 witan.michal@gmail.com 31.12.2027 r.  

 

Ziembicki Tomasz 

wycena 
nieruchomości, 

zarządzanie i sprzedaż 
nieruchomości 

737 535 554 info@operat24.pl 31.12.2024r. 
wpisany także 

w zakres 
ruchomości 

Żukowska-Kowalik Agnieszka 
szacowanie 

nieruchomości 
696 999 462 a.zukowska@vp.pl 31.12.2023r. 

 
 

 

OBUWNICTWO 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Janas  Włodzimierz 

obuwnictwo – 
obuwie, 

garbarstwo, skóry 
gotowe i wyroby 

skórzane 

798 578 729  31.12.2023r.   

Kozłowski Andrzej 
obuwnictwo  

i wyroby skórzane 
601 239 623  31.12.2023r.  

 

mailto:a.zukowska@vp


 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

dr Kowalik Paweł 

ochrona 
środowiska ( w 
szczególności w 
zakresie wody i 

ścieków) 

660 167 295 pawkow82@gmail.com 31.12.2026r.  

dr inż. Maślanko Weronika 
ochrona 

środowiska – 
ochrona przyrody 

516 174 714 maslankoweronika@gmail.com 31.12.2024r. 

wpisana także 
w zakres 

leśnictwo i 
rolnictwo 

 

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Ratuszyńska Marta organizacja i zarządzanie 509 225 282 marta@ratuszynska.pl 31.12.2022r. 

wpisana także 
w zakres 

ekonomia 
 

przerwa w 
wykonywaniu 

czynności 
biegłego 

sądowego od 
10.03.2022r 

do 
10.09.2022r.   

Makuć Wojciech 

organizacja i zarządzanie 
przedsiębiorstwami, 

analiza i wycena 
przedsiębiorstw 

(22) 121 11 48 
 

wmakuc@synpro.pl 31.12.2025r. 

wpisany także 
w zakres 

ekonomia  
 



 

 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Mojzesowicz Szymon 

wycena i analiza dużych i 
średnich przedsiębiorstw, 
zorganizowanych części 

przedsiębiorstwa lub 
nieruchomości dla potrzeb 

postępowań 
upadłościowych (w tym 

pre-pack) oraz 
postępowań 

restrukturyzacyjnych 

501 766 336 
22 428 16 95/96 

biegly@legeadvisors.pl 31.12.2026r.  

PEDAGOGIKA 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

dr n. społ. 

Bednarczyk 

Marcin pedagogika 608 328 602 kontakt@drbednarczyk.pl 31.12.2027r. wpisany także 

w zakres 

psychologia, 

seksuologia 

POŻARNICTWO 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Bryśkiewicz Tomasz pożarnictwo 696 322 998 bryskiewicztomasz@gmail.com 31.12.2024r. 

wpisany także 
w zakres 

ratownictwo 
wodno - 
nurkowe 

Dąbrowski Jarosław pożarnictwo 606 804 154  31.12.2024r.  

Jopek Zbigniew  pożarnictwo 
48 365 30 66 
605 743 633 

zjopek@poczta.onet.pl  31.12.2024r.   



 

 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Bryśkiewicz Tomasz pożarnictwo 696 322 998 bryskiewicztomasz@gmail.com 31.12.2024r. 

wpisany także 
w zakres 

ratownictwo 
wodno - 
nurkowe 

Jopek Tadeusz pożarnictwo 502 053 111 ted_jot@poczta.onet.pl  31.12.2024r.   

Lipiec Bartosz pożarnictwo 609 164 395 B.LIPIEC@INT.PL 31.12.2026r.  

Osiński Łukasz pożarnictwo 691 279 461 osapoz@op.pl  31.12.2024r.   

Sowa Tomasz 

ustalanie 
faktycznych 

przyczyn 
powstawania 

pożarów 

(48) 366 79 02  
502 729 221 

etomasz70@gmail.com 31.12.2022r.   

Szymański Łukasz pożarnictwo 609 840 565 Lukaszszymanski112@wp.pl  31.12.2024r.   

Szymczyk Dominik pożarnictwo 793 474 549 dszymczykstraz@gmail.com 31.12.2026r.  

Zielony Rafał pożarnictwo 518 570 350 rafal.zielony@tlen.pl 31.12.2022r.  

 

PSYCHOLOGIA 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  Ustanowiony 

do  
Adnotacje 

dr n. społ. Bednarczyk Marcin psychologia 608 328 602 kontakt@drbednarczyk.pl 31.12.2027r. wpisany także 

w zakres 

pedagogika 

seksuologia 

Bednarski Paweł psychologia 533 113 213 p_bednarski77@o2.pl  31.12.2023r.   

Dudnik Anna psychologia 502 174 822 dudania4@wp.pl 31.12.2022r.   

mailto:dszymczykstraz@gmail.com


 

 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  Ustanowiony 

do  
Adnotacje 

Gajewska Beata 

psychologia 
kliniczna, 

psychologia, 
psychologia 

rodzinna 

(48) 332 46 24  
694 529 352 

Beatagajewska0409@gmail.com  31.12.2025r.   

Kurek Andrzej psychologia 667 773 556 anndrzej.kurek@wp.pl 31.12.2026r.   

Marcinek Agata psychologia 606 815 033 agata.marcinek@poczta.onet.pl 31.12.2026r.   

Mitek - Zimnicka Dorota 
psychologia 

kliniczna 
605 743 613 d.zimnicka@poczta.fm 31.12.2023r.   

Oronowicz - 
Jaśkowiak 

Wojciech 

seksuologiczna i 
psychologiczna 

ocena materiałów 
pornograficznych 

510 504 305 wojciechoronowicz@gmail.com 31.12.2024r.  

Podgórski Sylwester  
psychologia 

kliniczno-sądowa 
604 120 405 sylwekpodgorski@wp.pl 31.12.2026r.  

Poniatowska-Szenejko Joanna psychologia 882 157 938 Joanna_szenejko@poczta.onet.pl 31.12.2025r.  

Rejczak Anna psychologia 784 652 522 anna.rejczak@gmail.com 31.12.2026 r.  

Siekańska Jagoda 

psychologia i 
diagnoza 

neuropsychologicz
na 

600 425 078 Jagoda.siekanska@gmail.com 31.12.2025r.  

Szczechowska Anna psychologia 609 530 006  31.12.2022r.   

Zarachowicz Elżbieta psychologia 608 460 120   31.12.2022r. 

przerwa w 
wykonywaniu 

czynności 
biegłego 

sądowego od 
1.11.2020r do 
31.12.2022r.   

 



 

 

RATOWNICTWO 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Bryśkiewicz Tomasz 
ratownictwo 

wodno - nurkowe 
696 322 998 bryskiewicztomasz@gmail.com 31.12.2024r. 

wpisany także 
w zakres 

pożarnictwo 

ROLNICTWO, OGRODNICTWO, ZOOTECHNIKA 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Boruch Jan 

rolnictwo, 
szacowanie szkód 

łowieckich w 
uprawach i 

płodach rolnych 
oraz 

bezpieczeństwa i 
higieny pracy 

600 248 519 janboruch@autograf.pl  31.12.2025r.   

Dobrowolski Marek rolnictwo 601 811 963 marekd1956@vp.pl 31.12.2022r.   



 

 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Duda Dariusz 

wycena produkcji 
rolnej i pożytków, 
maszyn, urządzeń 

rolniczych i 
zwierząt, 

mechanizacja 
rolnictwa, 

hodowla zwierząt, 
chmielarstwo, 
ogrodnictwo i 

ekonomika 
produkcji rolnej, 

płatności 
bezpośrednie, 

inwestycje unijne i 
programy 

pomocowe w 
rolnictwie 

600 288 609 darek@poczta.onet.pl   31.12.2025r.   

Gilewski Ryszard drobiarstwo 602 228 321 ryszard-gilewski@wp.pl 31.12.2023r.  

dr inż. Maślanko Weronika 

zootechnika i 
hodowla zwierząt, 
szacowanie szkód 

w uprawach 
rolnych 

516 174 714 maslankoweronika@gmail.com 31.12.2024r. 

wpisana także 
w zakres 
ochrona 

środowiska i 
leśnictwo 

Mrożek Monika pszczelarstwo 517 015 383 monika.mrozek2009@gmail.com 31.12.2026r.  



 

 

RUCHOMOŚCI 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Bańko Michał 

wycena 

ruchomości, w tym 

pojazdów, maszyn, 

urządzeń, 

wyposażenia i 

materiałów 

601 096 788 michal.banko@interia.pl 31.12.2024r. 

wpisany także w 

zakres 

motoryzacja 

Jaśkiewicz Mirosław 

wycena mienia 
ruchomego i 
ruchomości 

domowych oraz 
wycena maszyn, 

urządzeń i 
środków 

technicznych 

 
 602 444 220 

m.jaskiewicz@jaskiewicz.com.pl, 
operacik@op.pl 

31.12.2026r. 
wpisany także w 

zakres 
nieruchomości 

Mikos Jerzy 

wycena i 
szacowanie 

środków 
transportu, 

maszyn i urządzeń 
wyposażenia oraz 

sprzętu 
domowego i 
biurowego 

501 337 998 jerzy194910@wp.pl 31.12.2027r.   

mailto:m.jaskiewicz@jaskiewicz.com.pl


 

 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Nagrodzki Artur 

maszyny  
i urządzenia, 
szacowanie 

wartości  
i ekspertyzy  
techniczne, 

wycena i 
ekspertyzy 
techniczne 
środków 

technicznych  
 mienia 

ruchomego i 
specjalistycznych 

urządzeń 
przemysłowych 

696 049 537 anagrodzki@tkdami.net 31.12.2026r. 
wpisany także w 
zakres transport 

Peregonczuk Stefan 

rzeczoznawstwo i 
wycena maszyn, 

urządzeń i 
pojazdów, maszyn 
budowlanych i do 
robót ziemnych, 
maszyn i sprzętu 

rolniczego 

668 012 351 stefan.peregonczuk@gmail.com 31.12.2024r.  

Stawiński Piotr 
wycena 

ruchomości 
787 444 787 centrumwycen@o2.pl 31.12.2026r. 

wpisany także w 
zakres 

nieruchomości 

Ziembicki Tomasz 

wycena 
ruchomości w tym 

wyposażenia, 
maszyn, urządzeń i 

środków 
technicznych 

737 535 554 info@operat24.pl 31.12.2024r. 
wpisana także w 

zakres 
nieruchomości 



 

 

SEKSUOLOGIA 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

dr n. społ. 

Bednarczyk 

Marcin seksuologia 608 328 602 kontakt@drbednarczyk.pl 31.12.2027r. wpisany także 

w zakres 

psychologia, 

seksuologia 

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Dr n. med. Celiński  Rafał 
Toksykologia i 

chemia sądowa  
504 096 137 rafcelinski@wp.pl 31.12.2022r. 

przerwa w 
wykonywaniu 

czynności biegłego 
od 3 .12.2020r. do 

31.12.2022r.  

Olender-Sidorowicz Dorota 

analityka 
medyczna i 

kliniczna, badania 
retrospektywne i 

badania 
prospektywne na 

zawartość 
alkoholu w 
organizmie  

516 179 137 dorota.sidorowicz05@wp.pl 31.12.2022r.  

Dr n. chem 
Rymanowski 

Maciej 
chemia sądowa i 

toksykologia 
604 582 813 

maciejrymanowski@gmail.com, 
kontakt@chemisit.pl 

31.12.2024r.  

TRANSPORT 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Badowski Tadeusz 
Rozliczanie  

wynagrodzeń 
501 062 398 tadeuszbadowski@hotmail.com 31.12.2026r.  



 

 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

kierowców, 
rozliczanie podróży 
służbowych i innych 

świadczeń 
pieniężnych 
kierowców, 
ustalanie i 
rozliczanie 

rzeczywistego czasu 
pracy kierowców, 

analiza danych 
cyfrowych 

zarejestrowanych na 
kartach kierowców i 

w tachografach, 
analiza danych 

zarejestrowanych na 
wykresówkach. 
Kontrola ruchu 

drogowego oraz 
przewozu 

drogowego. 
Bezpieczeństwo 

przewozu towarów  
niebezpiecznych- 

transport drogowy 
ADR. 

Błaszczyk Milena 

transport drogowy 
– czytanie i 

badanie zapisów 
tachografów 
analogowych 

(wykresówek) i 
cyfrowych, 

badanie czasu 
jazdy i 

odpoczynku, 
weryfikacja 

606 292 337 milena.blaszczyk@interia.pl 31.12.2026r.  



 

 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

dokumentów 
związanych z 

wykonywaniem 
transportu 

drogowego oraz 
przewozów na 

potrzeby własne 

Nagrodzki Artur 

transport, 
spedycja i 

logistyka-opinie, 
ekspertyzy i 

analizy 

696 049 537 anagrodzki@tkdami.net 31.12.2026r. 
wpisany także 

w zakres 
ruchomości 

Podgórski Michał 
analiza i 

rozliczanie czasu 
pracy kierowców 

517 512 471 biuro@mojetacho.pl 31.12.2026r.  

WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Hensoldt Marcin 

ochrona znaków 
towarowych i 

własności 
przemysłowej 

604 437 209 marcin.hensoldt@gmail.com 31.12.2022r.   

Klochowicz Arkadiusz 
własność 

intelektualna i 
przemysłowa 

506 327 047 a@klochowicz.pl 31.12.2024r. 

wpisany 
również w 

zakres 
informatyka i 
telekomunika

cja 

Kochański Dariusz 

własność 
intelektualna i 
przemysłowa, 

znaki towarowe i 

502 527 506 dariusz.kochanski@gmail.com 31.12.2026r.  



 

 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

wzory 
przemysłowe 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Piotrowska  Lidia 
planowanie i 

zagospodarowanie 
przestrzenne 

 lidia.piotrowska@onet.com.pl 31.12.2025r. 

wpisana także 
w zakres 

nieruchomośc
i 

ZOOPSYCHOLOGIA 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Czwartyńska Monika psychologia psów 663 277 297 boxicavi@boxicavi.pl 31.12.2024r.  

PRAWO OBCE 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Dessoulavy-
Śliwińska 

Hoa 
prawo 

wietnamskie 
888 999 100 hoale.ds@gmail.com 31.12.2022r.  

ŻEGLARSTWO 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

Śwderski Dariusz 
szkolenia 

żeglarskie; 
budowa, remonty, 

531 005 356 swiderd@poczta.onet.pl 31.12.2024r.  



 

 

Nazwisko Imię Specjalizacja Nr telefonu Adres email 
  

Ustanowiony 
do  

Adnotacje 

eksploatacja i 
wycena żaglowych 

jachtów 
śródlądowych 

 

* ostatnia aktualizacja marzec 2022 r. 


