LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH USTANOWIONYCH PRZY SĄDZIE OKRĘGOWYM
W BIAŁYMSTOKU
(stan na dzień 13.08.2018 roku)
Dz.U.Nr 15 poz. 133 z 24.01.2005 r.
I.
Budownictwo, kosztorysowanie, architektura, urządzenia sanitarne, instalacje i systemy
II.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
III. Branża metalowa
IV. Branża skórzana i obuwnicza
V.
Broń myśliwska, łowiectwo
VI. Elektryczność, urządzenia elektryczne
VII. BIEGŁY języka migowego
VIII. Geodezja
IX. Jubilerstwo
X.
Informatyka
XI. Kryminalistyka
XII. Księgowość, rachunkowość i finanse, podatki
XIII. Lekarze
XIV. Leśnictwo
XV. Pożarnictwo
XVI. Rolnictwo
XVII. Szacowanie nieruchomości
XVIII. Technologia drzewna, meblarstwo
XIX. Technika samochodowa, ruch drogowy
XX. Inne
XXI. Psychologia
XXII. Pedagogika
XXIII. Szacowanie ruchomości
XXIV. Zarządzanie nieruchomościami
Nazwisko i imię

telefon i adres e- mail

specjalność

stopień / tytuł

Czas trwania
kadencji

I. Budownictwo, kosztorysowanie, architektura, urządzenia sanitarne, instalacje i systemy
Adamski Mariusz

tel. 694 196 719
e- mail: mariusz.adamski@pb.edu.pl

Andrejczuk Piotr

tel. 695 055 211
e- mail:
piotr.andrej@interia.pl

Buczyński Krzysztof

tel. 602 337 546
e- mail: krzysztofbuczynski@wp.pl

ciepłownictwo, ogrzewnictwo,
wentylacja
i klimatyzacja
budownictwo drogowe,
budownictwo ogólne,
kosztorysowanie i rozliczanie
robót budowlanych w
warunkach ofertowych i
przetargowych

dr hab. inż.

31.12.2019

mgr inż.

31.12.2019

budownictwo

inż.

31.12.2019

Dunaj Piotr
(2 specjalności)

tel. 85 744 37 71
kom. 602 387 422
e-mail:p.dunaj@pb.edu.pl,
piotr@poczta.duna.pl

budownictwo lądowe, specjalność:
konstrukcje budowlane inżynierskie:
- ekspertyzy dotyczące katastrof i awarii
konstrukcji budowlanych,
- badania termowizyjne kamerą
termowizyjną FLIR T640 (640x480 pixeli) i
analizy termiczne w budownictwie –
metoda bezinwazyjna,
- budownictwo pasywne, zero
energetyczne oraz plus energetyczne,
- określanie w konstrukcji „In situ”
rzeczywistych wartości współczynników
przenikania ciepła U w przegrodach
budowlanych metodami pomiarowymi,
- pomiary: wilgotności, temperatury i
ciśnienia w kilkudziesięciu
pomieszczeniach i punktach jednocześnie
– wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz
budynku,
- badania i analizy techniczne,
- ekspertyzy dotyczące wad i błędów w
budownictwie,
- skanowanie rozmieszczenia zbrojenia,
głębokości ułożenia zbrojenia w
konstrukcji oraz pomiar średnicy prętów
za pomocą FERROSCANU HILTI,
- prace badawczo – rozwojowe w
dziedzinie nauk przyrodniczych,
- ekspertyzy dotyczące ochrony obiektów
budowlanych przed wilgocią i korozją
biologiczną,
- opinie mykologiczne,
- syndrom chorego budynku,

dr inż.

31.12.2018

Dudzik
Andrzej Marek

tel. 607 379 730
e-mail:
andrzej.marek.dudzik@gmail.com

budownictwo drogowe,
technologia robót drogowych,
kosztorysowanie i rozliczanie
robót budowlanych w
warunkach ofertowych i
przetargowych oraz ocena
jakości i prawidłowości
wykonywania robót
budowlanych z umową i
warunkami kontraktowymi

mgr inż.

31.12.2020

Firs Józef

tel. 606 784 489
e- mail: joseffirs@wp.pl

budownictwo

mgr inż.

31.12.2022

Flak Dariusz

tel. 602 247 637
e- mail: dariuszflak@hotmail.com

budowa i projektowanie dróg i mgr inż.
ulic oraz innych obiektów
budownictwa
komunikacyjnego; geotechnika
i geologia inżynierska,

31.12.2023

Flak Edward

kom. 602 443 316
tel./fax 81 532 74 03
e-mail:
INFO@PROLAB.LUBLIN.PL

inż.
budownictwo drogowe,
kosztorysowanie i rozliczanie
robót budowlanych w
warunkach ofertowych i
przetargowych oraz
prawidłowość przeprowadzania
przetargów

31.12.2018

Gan Tomasz Edward
( 2 specjalności)

tel. 694 922 700
e-mail: tomaszedwardgan@gmail.com

Gliński Zbigniew

kom. 500-100-272
zbigniew.glinski@wp.pl

Jasiewicz Waldemar

tel. 797 752 488
e-mail:wj@archienergia.pl

architektura w pełnym zakresie, mgr inż. arch.
urbanistyka, planowanie
przestrzenne, awarie
budowlane, prawo autorskie w
praktyce projektowej

31.12.2020

Jaworski Józef
(2 specjalności)

d.85 664 77 27
kom. 604 585 122
jozef_jaworski@wp.pl
tel. 531 863 683,
(85) 662 65 28
e- mail: g-kasner@wp.pl

budownictwo ogólne,
kosztorysowanie

mgr inż.

31.12.2018

sieci i instalacje sanitarne, w
mgr inż.
szczególności: sieci i instalacje
wodociągowe, kanalizacyjne,
gazowe; sieci cieplne i instalacje
centralnego ogrzewania;
wentylacja mechaniczna i
klimatyzacja; kosztorysowanie

31.12.2019

Kosiński Przemysław

kom. 735 933 528
e- mail: kosin83@wp.pl

budownictwo lądowe

mgr inż.

31.12.2020
Przerwa w
czynnościach
biegłego do
16.11.2018 r.

Kozłowski Romuald

kom. 502 545 050
e- mail:
romuald.kozlowski@op.pl

budownictwo lądowe

inż.

31.12.2018

Kołota Tadeusz

kom. 500 204 209
e-mail: tadeusz.kolota@gmail.com

budownictwo i kosztorysowanie mgr inż.

31.12.2020

Kosiuczenko Adam
Zbigniew

kom. 602 115 188
robikon@interia.pl

budownictwo: konstrukcje
budowlane, projektowanie
i kosztorysowanie

31.12.2021

Kasner Grażyna

mgr inż.
budownictwo lądowe w
specjalności: konstrukcje
budowlane inżynierskie,
technologia i organizacja
budownictwa, ocena jakości i
prawidłowości wykonywania
robót budowlanych zgodnie z
umową i warunkami
kontraktowymi, technologia i
organizacja budownictwa,
budownictwo jednorodzinne i
wielorodzinne, budownictwo
drewniane, ekspertyzy
dotyczące wad i błędów w
budownictwie,kosztorysowanie
i wycena robót budowalnych,
roboty wykończeniowe,
bezpieczeństwo i higiena pracy
przy wykonywaniu robót
budowlanych, określenie
stopnia zużycia budynku,
fotowoltaika, mykologia
budowalna, inżynieria ochrony
środowiska, kontrola
wytwarzania elementów
architektura i urbanistyka
mgr inż. arch.

mgr inż.

31.12.2023

31.12.2020

Kowalewski Adam
Stanisław

kom. 503 406 015
adamkowalewski@interia.pl

budownictwo w specjalizacji
mgr inż.
konstrukcyjno-budowlanej w
zakresie organizacji i przebiegu
procesu inwestycyjnego

31.12.2022

Kozicki Jakub

tel. 660 740 795
e- mail: jkozicki@wobi.pl

kosztorysowanie, wycena i
nadzór z zakresu sieci i
instalacji wodno kanalizacyjnych

mgr inż.

31.12.2020

Klatkowski Wiktor
Arkadiusz
(2 specjalności)
Kramarz Paweł
( 2 specjalności)

kom. 502 209 125
wikkla@wp.pl

budownictwo

inż.

31.12.2020

kom. 698 064 032
e- mail: pawel-bia@wp.pl

elektroniczne systemy
mgr inż.
zarządzania bezpieczeństwem i
zagrożeniami w budynkach w
tym systemy sygnalizacji
włamania i napadu; systemy
elektronicznej kontroli dostępu,
systemy telewizji dozorowej i
przemysłowej CCTV, systemy
alarmu pożarowego oraz BMS,
DMS, SMS i BMCS

31.12.2019

Kuleszyński Jerzy

tel. 667 922 123
e-mail:
jerzy-kuleszynski@wp.pl

kosztorysowanie, wycena i
rozliczanie robót budowlanych
oraz technologii budowlanych
w aspekcie ich zastosowania do
celów kosztorysowych

31.12.2018

Kurzewski Ireneusz

tel. 698 562 210
e-mail: irekkasi@wp.pl

budownictwo ogólne,
mgr inż.
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,
rozliczenia robót, ocena techniczna
budynków i lokali, badania i
analiza techniczna, ekspertyzy
dotyczące wad i błędów w
budownictwie, wytwarzanie
konstrukcyjnych elementów
budowlanych i ich kontrola
techniczna, nadzór budowlany,
stan techniczny zużycia i
uszkodzenia konstrukcji obiektów
budowlanych oraz materiałów
budowlanych

31.12.2019
Przerwa w
czynnościach od
2.06.2018 r. do
odwołania

Kuźniak Katarzyna
Danuta

tel. 607 923 850
e-mail: kkuzniak@o2.pl

planowanie przestrzenne i
urbanistyka

mgr inż. arch.

31.12.2018

Lubieniecki Janusz

tel. 89-526-93-61
polbud.olsztyn@wp.pl

budownictwo

inż.

31.12.2018

Lesiuk Bogdan

tel. 602 115 455
e- mail: lesiuk@op.pl

Lidner Michał

e- mail: michal.lidner@gmail.com

Maćkowiak Stefan

ocena jakości oraz
prawidłowości wykonywania
robót budowlanych, w
szczególności stolarki
otworowej
budownictwo w specjalności
oddziaływania wybuchu na
obiekty budowlane

mgr inż.

31.12.2019

mgr inż.

31.12.2023

d. 85 742 31 73
tel. 660 085 922

budownictwo

inż.

31.12.2018

Mularczyk Aleksy

kom. 605-328-780
e-mail:alva51@wp.pl

budownictwo

inż.

31.12.2021

Monach Jan

d. 85 744 93 74
kom. 509 366 696
e- mail: jmonach@wp.pl
tel. 602 670 566
e- mail: mnierodzik@poczta.fm

konstrukcje budowlane
kosztorysowanie

mgr inż.

31.12.2018

Nierodzik Mariusz
Artur
(2 specjalności)
Ostaszewski Sławomir d. (85) 651 31 04
kom. 608 620 113
Packiewicz Elżbieta
tel. 506 799 405
e-mail: elapackiewicz@o2.pl

budownictwo ogólne i
kosztorysowanie

mgr inż.

31.12.2019

urządzenia sanitarne

inż.

31.12.2019

sieci i instalacje sanitarne, w
mgr inż.
szczególności: sieci i instalacje
wodociągowe, kanalizacyjne,
gazowe; sieci cieplne i instalacje
centralnego ogrzewania;
wentylacja, kosztorysowanie

31.12.2021
Przerwa w
czynnościach od
12.12.2016 r. do
odwołania

Piotrowska Lidia
(2 specjalności)

e- mail: smart-expert@smart-expert.org

31.12.2020

Piotrowski Marcin

tel. 602 130 377
e- mail: mp.consbud@gmail.com

Pietraszko Mariusz

tel. 698 748 094
e- mail: dage@tlen.pl

planowanie i
mgr inż.
zagospodarowanie
przestrzenne
budownictwo w
mgr inż.
specjalnościach: konstrukcje
budowalne, ocena stanu
technicznego obiektów,
kosztorysowanie, ekspertyzy
dotyczące wad i błędów w
budownictwie, technologia i
organizacja budownictwa,
kierowanie i nadzorowanie nad
pracami budowlanymi,
wykonawstwo robót
budowlanych
sporządzanie świadectw
mgr
charakterystyki energetycznej
budynków; pomiary zużycia
ciepła na potrzeby centralnego
ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej, ze szczególnym
uwzględnieniem:
indywidualnego rozliczenia
kosztów ogrzewania, zużycia
ciepłej wody, zużycia zimnej
wody; ocena energetyczna
budynków: kontrola urządzeń
w zakresie efektywności
energetycznej, przenoszenie
ciepła przez przegrody
budowlane, wilgoć w
materiałach i przegrodach
budowlanych

31.12.2023

31.12.2020

Pokorski Maciej
Stanisław

tel. 602 430 270
mac.pokorski@gmail.pl

Prytuła Tomasz
Krzysztof

tel. 602 653 475
e-mail: boitomaszp@op.pl

Sadurski Grzegorz

architektura obiektów
mgr inż. arch.
użyteczności publicznej i
mieszkaniowej
mgr inż.
budownictwo ogólne oraz
konstrukcje budowlane i
inżynierskie, w szczególności
inwestycje budownictwa jedno
i wielorodzinnego, obiektów
użyteczności publicznej, prac
termomodernizacyjnych, robót
remontowych i inżynierskich
oraz w pełnym zakresie
rozliczeń inwestycji

31.12.2021

tel. 607 998 442
e- mail: sadurski.grzegorz@gmail.com

inż.
budownictwo ogólne i
zabytkowe; budownictwo
drewniane; roboty
wykończeniowe
ogólnobudowlane; organizacja
procesu inwestycyjnego i
zamówienia publiczne; budowa
boisk sportowych, stadionów
lekkoatletycznych, bieżni, boisk
piłkarskich, placów zabaw, hal
sportowych i hal
przemysłowych

31.12.2021

Sieredziński Tomasz
Paweł

tel. 503 026 449
e-mail: tstomdach@wp.pl

budownictwo w
mgr inż.
specjalnościach: konstrukcje
budowlane inżynierskie,
kierowanie i nadzorowanie prac
budowlanych, ocena stanu
technicznego obiektów
budowlanych

31.12.2020

Sokołowski Adam

tel. 505 656 407
e-mail: adamsokolowski1@wp.pl

sieci i instalacje sanitarne, w
mgr inż.
szczególności: sieci i instalacje
wodociągowe, kanalizacyjne,
gazowe; sieci cieplne i instalacje
centralnego ogrzewania;
wentylacja, kosztorysowanie

31.12.2021

Stawiarski
Przemysław
( 2 specjalności )

kom. 603 324 300
e- mail: biuro@opiniesadowe.pl

31.12.2019

Turowski Marian

tel. 504 078 857
m.turowski.biuro@wp.pl

budownictwo :
dr inż.
- bezpieczeństwo i higiena
pracy przy wykonywaniu robót
budowlanych,
- stan techniczny, zużycie,
uszkodzenia konstrukcji i
obiektów budowlanych,
wypadki budowlane i katastrofy
budowlane,
- kontrola techniczna
utrzymania obiektów
budowlanych,
- prawo budowlane i przepisy
związane,
budownictwo, mykologia
mgr inż.
budowlana, ochrona cieplna
budynków i instalacji,
kosztorysowanie w
budownictwie, budownictwo
zabytkowe; kontrola stanu
technicznego budynków,
budowli i instalacji

31.12.2020

31.12.2019

Stepnowski Michał

tel. 530 272 363
e-mail:
m.stepnowski@elektro-energetyka.com

energetyka, elektroenergetyka, mgr inż.
elektrotechnika i instalacje
elektryczne

31.12.2021

Tarnowski Mariusz

tel. 694 440 256
e-mail: kamerkawb@wp.pl

inżynieria sanitarna, urządzenia mgr inż.
i instalacje sanitarne;
wykonawstwo i eksploatacja
sieci i instalacji wodno –
kanalizacyjnych; inspekcja
wizyjna sieci i instalacji
kanalizacyjnych; ISO 9001:2008
w zakresie branży wodno –
kanalizacyjnej

31.12.2022

Walenciej Karol
(2 specjalności)

tel. 694 735 845
e- mail:
walenciejkarol@wp.pl

mgr inż.
badania termowizyjne w
budownictwie – wykrywanie
metodą bezinwazyjną: wad
ociepleń budynków,
przemarzania, miejsc
zawilgoceń, mostków
termicznych; ochrona cieplna
budynków; audyty i certyfikaty
energetyczne budynków i
badania termowizyjne z zakresu
elektroenergetyki

31.12.2020

Wróbel Zygmunt

tel. 606 647 551
wrobelz1952@tlen.pl

budownictwo i kosztorysowanie inż.

31.12.2020

Zalewski Andrzej
Ireneusz

tel. 601 529 731
e- mail: andrzej_zalewski59@wp.pl

budownictwo o specjalności
mgr inż.
konstrukcyjno – budowlanej;
ocena jakości robót; ocena
dokumentacji projektowej;
wykonawstwo i technologia
robót budowlanych; stan
technicznego zużycia obiektów
budowlanych; uszkodzenia
konstrukcji i obiektów
budowlanych; zniszczenia i
katastrofy budowalne; kontrola
techniczna utrzymania
obiektów budowlanych;
pełnienie nadzoru
inwestorskiego; wycena robót
budowlanych, kosztorysowanie
i rozliczenie robót budowlanych

31.12.2021

Zawistowski Krzysztof kom. 604 971 123
e- mail:
zawistowski36@vp.pl

ceny, kosztorysy i rozliczenia
budowlane

mgr inż.

31.12.2019

Zubczyński Krzysztof

kom. 697 689 739
e- mail: pakz@o2.pl

budownictwo ogólne i
kosztorysowanie

mgr inż.

31.12.2021

Żero Roman
(2 specjalności)

kom. 503 157 760
e-mail: romzer@poczta.onet.pl

budownictwo i
kosztorysowanie

inż.

31.12.2022

Żmieńka Wiktor
(2 specjalności)

kom. 724 241 996
mail: wzwodnik@gmail.com

mgr inż.

31.12.2021

e- budownictwo wodne i
melioracja

II. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Butkiewicz Zbigniew

kom. 501 175 163
e- mail: bhp.ergo@wp.pl

bezpieczeństwo i higiena pracy inż.

31.12.2022

Chomczyk Zbigniew
(2 specjalności)

tel. (85) 741 54 91
kom. 664 359 995
e- mail: zbigniew.chomczyk@wp.pl

bezpieczeństwo i higiena pracy mgr inż.

31.12.2019

Dyszkiewicz Józef
(2 specjalności)

kom. 609 384 609
e-mail: jozef.dyszkiewicz@poczta.fm

bezpieczeństwo i higiena pracy inż.

31.12.2019

Komocka Halina

kom. 607 319 729
e- mail:
hakom3@wp.pl

bezpieczeństwo
i higiena pracy

mgr inż.

31.12.2019

Litwinko Sławomir
Krzysztof
(2 specjalności)

tel. 792 237 864
e- mail: LITWINKO@OP.PL

bezpieczeństwo i higiena pracy mgr inż.

31.12.2022

Maciejewski Jan

tel. 882 410 520
e-mail:
jan.maciejewski@workmax.pl
kom. 660 716 836
e- mail:
irena- minkiewicz@wp.pl
kom. 600-328-136
e-mail: jormil@wp.pl

bezpieczeństwo i higiena pracy mgr inż.

31.12.2020

bezpieczeństwo i higiena pracy mgr inż.

31.12.2018

bezpieczeństwo i higiena pracy mgr inż.

31.12.2022

kom. 603-324-300
e-mail: biuro@opiniesadowe.pl

- bezpieczeństwo i higiena
dr inż.
pracy przy wykonywaniu robót
budowlanych
bezpieczeństwo i higieny pracy, mgr inż.
w tym: minimalne wymagania
dotyczące bezpieczeństwa i
higieny pracy w zakresie
użytkowania maszyn; ocena
wyrobów wprowadzanych do
obrotu podlegających ocenie
zgodności, w zakresie
spełnienia zasadniczych
wymagań dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy;
wypadki przy pracy

31.12.2019

Minkiewicz Irena

Milewska Jolanta
Irena
Stawiarski
Przemysław
(2 specjalności)
Werdoni Tomasz

tel. 504 224 767
e-mail: tomasz.werdoni@tlen.pl

31.12.2022

III. Branża metalowa
Berger Witold

kom. 601 484 956

Garbala Krzysztof
(2 specjalności)

kom. 608 343 443
e- mail: krzysztofgarbala@tlen.pl

mechanika – specjalność:
mgr inż.
metaloznawstwo, obróbka
cieplna metali
mechanika, budowa i
dr inż.
eksploatacja maszyn, budowa i
eksploatacja turbin wiatrowych,
technologia spawania

31.12.2019

31.12.2022

Jaroszewicz Jerzy

d. 85 654 40 70
kom. 666 364 442
e- mail: j.jaroszewicz@pb.edu.pl

budowa maszyn

dr hab. inż.

31.12.2018

Krawczyk-Miazga
Iwona

kom. 692 675 695
krawczykiwona@gazeta.pl

obróbka powierzchniowa
metali, drewna, betonu,
tworzyw sztucznych,
powlekanie materiałów,
powłoki ochronne, ozdobne i
techniczne; budowa i
eksploatacja instalacji gazów
technicznych, gazy technicznw
w butlach, wiązkach i
zbiornikach

mgr inż.

31.12.2022

Patejuk Aleksy
(3 specjalności)

tel. 604 192 456

maszyny i urządzenia
techniczne

dr inż.

31.12.2021

Zubrzycki Bartosz

kom. 798 404 790
bartoszzubrzycki@gmail.com

obróbka powierzchniowa
metali; powlekanie metali,
powłok antykorozyjnych
ozdobnych oraz technicznych

inż.

31.12.2021

IV. Branża skórzana i obuwnicza
Okułowicz Jacek

kom. 602 346 988
e-mail: ojacek@wp.pl

branża skórzana i obuwnicza

31.12.2021

V. Broń myśliwska, łowiectwo
Krukowski Dariusz

kom. 608 320 994
e-mail: DARRCO@INTERIA.PL

broń i amunicja

mgr

31.12.2023

Tołczyk Roman

tel. 85 654 77 07; 601 426 209
e-mail: tolczyk@hubertus.com.pl

broń i amunicja myśliwska,
sportowa, krótko palna
i maszynowa

mgr

31.12.2022

Żukowski Jarosław
(2 specjalności)

kom. 500 124 290
e- mail:
jazu@bsk.vectranet.pl

ocena stanu technicznego broni mgr inż.
myśliwskiej – śrutowej, kulowej
oraz ocena skutków użycia tej
broni

31.12.2019

VI. Elektryczność, urządzenia elektryczne
Batruch Kazimierz

kom. 795-455-889
e-mail: kbatruch@poczta.onet.pl

elektryczność

Dzienis Wojciech

tel. 888 641 161
e–mail: wdzienis@o2.pl

instalacje elektroenergetyczne; dr inż.
elektryczne sieci trakcyjne;
organizacja bezpiecznej pracy
przy urządzeniach
elektroenergetycznych;
projektowanie instalacji
elektroenergetycznych

31.12.2022

Kramarz Paweł
(2 specjalności)

kom. 698 064 032
e- mail: pawel-bia@wp.pl

urządzenia elektryczne

31.12.2019

mgr inż.

mgr inż.

31.12.2022

Siemieniako Andrzej

kom. 605-624-118

badania liczników
energii elektrycznej

mgr inż.

31.12.2021

Walenciej Karol
(2 specjalności)

tel. 694 735 845
e- mail:
walenciejkarol@wp.pl

elektryczność, urządzenia
elektryczne; specjalizacja :
instalacje, sieci i urządzenia
elektryczne i
elektroenergetyczne,
kosztorysowanie robót
budowlanych w branży
elektrycznej; automatyka
przemysłowa

mgr inż.

31.12.2020

VII. BIEGŁY języka migowego
Ptasznik Walentyna

d. 85 742 64 71
sł. 85 653 46 20

język migowy

31.12.2018
Przerwa w
czynnościach do
31.12.2018r.

VIII. Geodezja
Czemiel Witold
(3 specjalności)

kom. 606 952 957
e- mail:
czewit@gmail.com
d. 85 675 18 44
kom. 604 264 335
e-mail: adabrowski1@wp.pl
tel. 603-612-794
e-mail: rosfie@wp.pl

geodezja

mgr inż.

31.12.2018

geodezja

mgr inż.

31.12.2018

geodezja

mgr inż.

31.12.2020

Jastrzębski Tadeusz
Stanisław

kom. 507 155 058
e- mail:
tadeusz_jastrzebski@op.pl

geodezja

inż.

31.12.2018

Kwiatkowski Łukasz

tel. 607 784 238
e-mai: lukaszk2004@interia. pl

geodezja i kartografia

mgr inż.

31.12.2019

Mirończuk Krzysztof

tel. 696 427 714
geodetamironczuk@gmail.com

geodezja

inż.

31.12.2021

Mirończuk Mirosław

kom. 668 857 171
e-mail: mmironczuk@op.pl

geodezja

inż.

31.12.2020

Niemotko Zdzisław

d. 85 676 23 67
kom. 608 324 420
zdzislaw.niemotko@neostrada.pl
kom. 502 922 033
zbigniew_ piszczatowski@o2.pl

geodezja

inż.

31.12.2018

geodezja i kartografia

mgr inż.

31.12.2021

tel. 604 447 499; 530 988 669
e-mail: anna.ra@interia.pl

geodezja i kartografia

mgr inż.

31.12.2022

tel. 606 382 157
e-mail: N853@onet.pl

geodezja, w tym: geodezyjne
pomiary sytuacyjnowysokościowe, realizacyjne i
inwentaryzacyjne;
rozgraniczenia i podziały
nieruchomości (gruntów) oraz
sporządzanie dokumentacji do
celów prawnych; geodezyjne
urządzanie terenów rolnych i
leśnych

mgr inż.

31.12.2022

Dąbrowski Andrzej

Fiedziukiewicz
Rościsław

Piszczatowski
Zbigniew Andrzej
(2 specjalności)
Rakieć Anna

Scheer Artur

Siemieniuk Dymitr

kom. 601-628-323
dom. 85 730-76-82

geodezja

inż.

31.12.2018

Świerszcz Kamil

kom. 606 687 536
e- mail: swierszczkamil@wp.pl

geodezja

inż.

31.12.2023

Wojszkowicz
Sławomir

kom. 502 724 894
e- mail:
slawwoj@poczta.onet.pl
kom. 661 519 292
janusz.zaniewski@wp.pl

geodezja

Zaniewski Janusz

Zimnoch Marcin

kom. 666 367 171
e-mail: georaw@op.pl

31.12.2019

geodezja

mgr inż.

31.12.2021

geodezja

mgr inż.

31.12.2023

mgr

31.12.2022

IX. Jubilerstwo
Śliwowski Jakub

tel. kom. 605 631 667
e-mail: jakubsliwowski@interia.pl

jubilerstwo

X. Informatyka
Brysiewicz Piotr

kom. 602-155-497
pbrysiewicz@onet.pl

informatyka

mgr inż.

31.12.2020

Budnik Tomasz

tel. 502 964 228
e-mail: bieglybialystok@gmail.com

informatyka, w tym:
mgr inż.
przeszukiwanie i odzyskiwanie
danych z telefonów i tebletów;
odczytwywanie zawartości oraz
przeszukiwanie zawartości
komputerowych dysków
twardych, kart pamięci, płyt
CD/DVD, pamięci przenośnych
typu pendrive

31.12.2020

Gutowski Ireneusz
Dariusz

tel. 502 129 256
e-mail:
ireneuszgutowski@gmail.com
tel. 792 256 286
e-mail: gregor@szu.pl

informatyka

mgr inż.

31.12.2020

informatyka

mgr

31.12.2018

tel. 500 560 333
e-mail: tom.mcbert@op.pl

informatyka, w tym szacowanie dr inż.
wartości sprzętu,
oprogramowania
komputerowego oraz aplikacji i
serwisów internetowych,
audyty sprzętu oraz
oprogramowania
komputerowego (w tym audyty
legalności oprogramowania);
mechatronika; automatyka;
budowa i eksploatacja maszyn

Grzegorczuk Tomasz

Huścio Tomasz

31.12.2021

Jakuszewicz Ireneusz
(2 specjalności)

tel. 608 584 744
e- mail: i.jakuszewicz@epro.com.pl

dr inż.
informatyka, w tym:
administracja i zarządzanie
systemami informatycznymi,
bezpieczeństwo informacji,
wdrażanie technologii
informatycznych, informacje
pozyskiwane z sieci Internet,
informatyka gospodarcza,
handel elektroniczny (e-biznes),
marketing internetowy,
badanie legalności
oprogramowania, pozyskiwanie
informacji z baz danych,
pozyskiwanie danych z
nośników danych, pozyskiwanie
informacji z plików
zabezpieczonych hasłem,
pozyskiwanie informacji
zawartej w telefonach
komórkowych oraz kartach SIM

31.12.2021

Kotowicz Radosław
Henryk

kom. 517 447 848
e- mail:
rkotowicz@poczta.onet.pl

systemy informatyczne i
komputerowe

mgr inż.

31.12.2019

Kotowicz Marcin

kom.601 216 000

informatyka

mgr

31.12.2021

Kalinko Marcin

kom. 791 656 001
e- mail:
marcin.kalinko@gmail.com
tel. 509 823 232
e-mail:opacki@poczta.onet.pl

informatyka

mgr inż.

31.12.2020

informatyka, analiza kodów
źródłowych, analiza danych w
bazach danych

mgr inż.

31.12.2021

kom. 603 202 629

systemy komputerowe
i informatyka

mgr inż.

31.12.2020

krzysztof.przekop@bk.policja.gov.pl

Szymański Piotr

kom. 660 747 818
e-mail:piotr-szymanski@gmail.com

informatyka i systemy
informatyczne

Wieremiejuk Dariusz

d. 85 743 70 49
kom. 509 722 142
dwieremiejuk@gmail.com

technologie informatyczne

mgr inż.

31.12.2021

informatyka

mgr inż.

31.12.2019

kryminalistyczne badania
mgr inż.
mechanoskopijne i badania
oznaczeń identyfikacyjnych
pojazdów
klasyczne badanie dokumentów mgr

31.12.2022

31.12.2020

klasyczne badanie dokumentów mgr

31.12.2020

Opacki Marek

Przekop Krzysztof

Wawrentowicz Cezary tel. 601 179 093
e-mail:
c.wawrentowicz@interia.pl

31.12.2020

XI. Kryminalistyka
Adamski Michał

kom. 888 540 505

Augustowska Anna

kom. 501 560 985 e-mail:
annaugustowska@wp.pl

Baszkiewicz Katarzyna tel. 609 174 067
e- mail:
aurum24@wp.pl

Czepiel Andrzej

tel. 694 409 903
e- mail: listy@biurozanliz.pl

Daniszewski Piotr

tel. 502 874 026
ekspertyza dokumentów w
dr
e-mail: ekspertyzygrafolgiczne@gmail.com zakresie badań
identyfikacyjnych i
grafologicznych pisma ręcznego
i podpisów, psychografologii

31.12.2022

Dudewicz Marcin

tel. 698 670 267
e- mail: mdudewicz1@wp.pl

kryminalistyczne badanie pisma mgr
i dokumentów

31.12.2021

Fiłończuk Marta

kom. 602 111 808
e- mail:matrix77b@wp.pl

klasyczne badanie dokumentów mgr

31.12.2020

Gorzkowska Karolina tel. 505 842 830
Iwona
e- mail: anilorak@onet.pl

psychografologia, grafologia i
badanie pisma ręcznego

mgr

31.12.2019

Góralczuk Jerzy

kom. 510 135 181

daktyloskopia

mgr inż.

31.12.2019

Janiuk Elżbieta

tel. 600 012 416
e- mail:
grzybek.ela@gmail.com

klasyczne badanie dokumentów mgr

31.12.2020

Kowalczyk Aleksander tel. 501 077 373
e- mail:
oloostr1000@gmail.com

badanie autentyczności nagrań, mgr
identyfikacja mówców,
spisywanie treści nagrań

31.12.2020

Krasnowski
Waldemar

daktyloskopia

31.12.2019

kom. 606 707 671
e-mail: kransowski@tlen.pl

analiza kryminalna, w
szczególności: wyłudzenia podatku
VAT w obrocie krajowym i
zagranicznym; analiza tzw.
przestępczości „karuzelowej” i
struktury powiązań; analiza
skomplikowanych relacji w setkach
rachunków bankowych; analiza
powiązań i transferów
finansowych setek podmiotów;
odnajdywanie związków łączących
różnorodne źródła dowodowe;
rekonstrukcja ścieżek przepływu
towarowego i finansowego;
odtwarzanie i porównanie obrotu
towarowego z finansowym;
odtwarzanie chronologii zdarzeń,
transferów, kontaktów; analiza
bardzo obszernych baz danych i
dokumentów; inne zachowania
sprawcze w zorganizowanej
przestępczości gospodarczej i
ekonomicznej

31.12.2019

mgr

Kulikowska Agnieszka kom. 502 146 722
e-mail:
agakulik@autograf.pl

Łazar Jerzy

kom. 606 313 321
jerzylazar@gmail.com

• technika analizy
porównawczej rękopisów i
podpisów,
• badania porównawcze
pieczątek i maszynopisów,
• identyfikacja osób na
podstawie badań
porównawczych pisma
ręcznego,
• weryfikacja autentyczności
podpisów,
• identyfikacja wykonawcy
podpisu sfałszowanego,
• identyfikacja grupowa i
indywidualna maszyn do
pisania i pieczątek
kryminalistyczne badanie
dokumentów i pisma

Łazar Maria Helena

kom. 606 921 458
mlazar@st.swps.edu.pl

badanie pisma ręcznego
i dokumentów

mgr

31.12.2020

Marciniak Tomasz

kom. 606 702 415

mechanoskopia

mgr inż.

31.12.2019

Ostaszewski
Eugeniusz
( 2 specjalności)
Palewicz Marek

kom. 660 312 888
e- mail: o.e.61@op.pl

mechanoskopia

mgr inż.

31.12.2019

tel. kom. 669 133 333
e- mail: marekpalewicz@op.pl

techniczne badanie
dokumentów

mgr

31.12.2018

Półtorak Bogdan

tel. 601 482 500

badanie dokumentów

mgr

31.12.2019

Pietruczuk Janusz

kom. 502 355 897
jancop@wp.pl

badania zapisów wizualnych i
identyfikacja osób i
przedmiotów na podstawie
materiału video

mgr

31.12.2022

Przybysz Stanisław

kom. 602 748 138
e- mai:
stanislaw.przybysz@poczta.fm

mechanoskopia i autentyczność mgr
oznaczeń numerów pojazdów
samochodowych

31.12.2019

Sewastianow Zuzanna kom. 507 310 460
e-mai: zuza.sewastianow@gmail.com

grafologia

mgr

31.12.2022

Siemieniuk Marcin

analiza kryminalna

mgr

31.12.2019

kryminalistyczne badania
mechanoskopijne

mgr

31.12.2019

badanie dokumentów

mgr

31.12.2019

mgr

31.12.2022

Skiepko Marek
Mariusz
Szabłowski Wiesław

tel. 604 251 680
e-mail:
mmm.siemieniuk@gmail.com
tel. 604 997 915
e- mail:
kasiamarek-s@o2.pl
kom. 602 746 923
e- mail: luka.grab32@wp.pl

mgr

31.12.2018

mgr

31.12.2018

Szczepański Marek

kom. 602-750-322
e- mail: marekzj@wp.pl

badanie dokumentów

Szymański Dariusz
Andrzej

kom. 501-969-748
dariuszszymanski@vp.pl

osmologia i analiza kryminalna mgr inż.
baz danych

31.12.2021

Tarasiuk Mirosław

kom. 604 112 137

elektroniczne systemy
antywłamaniowe i analiza
kryminalna

Trusz Paweł

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

badania fonoskopijne, w tym: mgr inż.
badania autentyczności nagrań
cyfrowych oraz analogowych,
spisywania treści nagrań,
poprawy jakości nagrań
zwiększającej wyrazistość i
zrozumiałość mowy

31.12.2020

Tydelska Hanna

kom. 697 607 900

klasyczne badanie dokumentów mgr

31.12.2019

Waszkiewicz Krzysztof kom. 667 117 362
e- mail: krzychwa@tlen.pl

badania zapisów wizualnych,
badanie komputerów,
telefonów komórkowych i
cyfrowych nośników danych

31.12.2019

Wójcicka Katarzyna

kom. 668 700 516
e-mail: zdancewicz@autograf.pl

klasyczne badanie dokumentów mgr

31.12.2021

Zemło Ewa

kom. 503 081 003
e-mail:ewa_zemlo@tlen.pl

badania antroposkopijne, w
tym identyfikacja osób i zwłok
na podstawie zapisów
wizualnych

31.12.2021

dr inż.

mgr inż.

mgr inż.

31.12.2020
Przerwa w
czynnościach
biegłego od dnia
18.01.2017 roku
do odwołania

XII. Księgowość, rachunkowość i finanse, podatki
Brzezińska Elżbieta

tel. 698 409 888
e-mail: biuroeb@wp.pl

rachunkowość i finanse

mgr

31.12.2022

Chmay Szczepan
Michał

tel. 601 287 750
e- mail: sz.chmay@mediacje-olsztyn.pl

bankowość, rachunki bankowe, mgr
operacje kartami kredytowymi i
płatniczymi, kredyty,
restrukturyzacja wierzytelności
bankowych, windykacja
bankowa

31.12.2023

Dziunik - Płóciennik
Małgorzata

tel. 690 007 938
e- mail: pdm15@wp.pl

rachunkowość i finanse
mgr
przedsiębiorstw; księgowość;
podatki; ekonomia mikroekonomiczne zagadnienia
przedsiębiorstw; ekonomiczno finansowa analiza
przedsiębiorstwa;
rachunkowość środowiskowa
przedsiębiorstw, w tym analiza
kosztów i korzyści
środowiskowych
przedsiębiorstwa
podatki
mgr

31.12.2022

31.12.2023

Dudkiewicz Arkadiusz tel. 662 245 246
( 2 specjalności)
e- mail: dudkiewicz@dudkiewicz.com.pl
Jabłoński Tadeusz

kom. 508-289-846
tadeuszjablonski@wp.pl

księgowość

mgr

31.12.2021

Jabłoński Mariusz

kom. 604 291259
e-mail: mj.jablonski@gmail.com

ekonomia - bankowość

mgr

31.12.2022

Jakoniuk Marzena

tel. 505 105 626
e- mail:marzenajakoniuk@tlen.pl

księgowość, rachunkowość i
mgr
finanse jednostek budżetowych

31.12.2022

Jakuszewicz Ireneusz
(2 specjalności)

tel. 608 584 744
e- mail: i.jakuszewicz@epro.com.pl

dr inż.
ekonomia w tym: handel i
marketing, fundusze
europejskie, ekonomika
przedsiębiorstw,
przedsiębiorstwa internetowe,
prognozy gospodarcze,
zarządzanie projektami
informatycznymi

31.12.2021

Kuźmicz Krystyna

kom. 606 911 616
kuzmicz.krystyna7@gmail.com.pl

księgowość

mgr

31.12.2020

Kurianowicz Mikołaj

d. 85 743 15 05
kom. 691 431 505

księgowość

mgr

31.12.2018

Kozaczuk Maria

kom. 501 722 645
maria.kozaczuk@wp.pl

księgowość

mgr

31.12.2020

Klemienia Barbara

tel. 85 675 47 84
kom. 603 978 358
bklemienia@kzk.internetdsl.pl;
bklemienia@gmail.com

rachunkowość, finanse i
bankowość w specjalności:
analizy finansowe, analizy
sprawozdań finansowych,
wyceny przedsiębiorstw

mgr

31.12.2021

Kamińska Helena

kom. 609 501 416
e-mail: kamsla@interia.pl

rachunkowość i finanse

mgr inż

31.12.2022

Kropiewnicka Beata

kom. 606 115 996
rkbk1970@gmail.com

finanse i rachunkowość

mgr

31.12.2020

Krzywina Joanna

e-mail: joanna.krzywina@gmail.com

opinie aktuarialne

mgr

31.12.2021

Kurczaba Marcin

tel. 502 125 083
e-mail: marciok.km@gmail.com

księgowość, rachunkowość,
podatki, kontrola skarbowa

mgr

31.12.2021

Lewkowicz
Mieczysław

d. 85 741 60 68

księgowość

mgr

31.12.2018

podatki

mgr

31.12.2018

rachunkowość

mgr

31.12.2020

Mackiewicz – Woźnica kom. 691 370 643
Antonina
tosia.mackiewicz@gmail.com

rachunkowość i finanse

mgr

31.12.2018

Makuć Wojciech
(3 specjalności)

tel. (22) 1211148
e- mail: wmakuc@synpro.pl

rachunkowość i finanse
przedsiębiorstw

mgr

31.12.2021

Orzechowski Andrzej

tel. 509 251 074
e-mail: biuro.orzechowski@gmail.com

finanse, finanse publiczne,
finanse samorządu
terytorialnego, finanse
w ochronie zdrowia,
rachunkowość, księgowość,
księgowość budżetowa
i audyt
księgowość

mgr

31.12.2021

mgr

31.12.2020

Napiórkowski Artur
Andrzej
Naruszewicz Maria

kom. 668 370 135
mnar@wp.pl

Perkowska Stanisława kom. 504-184-045
bo-firma@tlen.pl

Piotrowski Zbigniew

tel. 697 405 444
ewep@poczta.onet.pl

finanse i bankowość
(specjalność zarządzanie
finansami, analizy finansowe
przedsiębiorstw, gmin i osób
prawnych)

dr

31.12.2020

Rek Kazimierz

d. 85 741 58 05
kom. 607 986 800
krek.49@wp.pl
kom. 665 704 080
e- mail: biuro@rutkowskiaudyt.pl

rachunkowość

mgr

31.12.2021

rachunkowość i finanse,
sprawozdawczość finansowa,
wycena przedsiębiorstw

mgr

31.12.2021

Smirnow Władysław

kom. 662 066 370
smirnow.w@wp.pl

księgowość, finanse i
mgr
bankowość (specjalność:
zarządzanie finansami, wyceny
przedsiębiorstw, analizy
finansowe, analizy sprawozdań
finansowych, analizy
inwestycyjne)

31.12.2020

Szczepańczuk Irena

d. 85-654-42-73

księgowość

mgr

31.12.2022

Tiuryn Irena Leonarda d. 85 743 37 64
e- mail:
tiuryn@poczta.onet.pl

księgowość

mgr

31.12.2018

Truchan Mariusz

tel. 698 224 920
e- mail:
mariusz.truchan@interia.pl

publiczny obrót papierami
wartościowymi, rynek
kapitałowy i giełdowy, analiza
sprawozdań finansowych i
wycena przedsiębiorstw,
analiza ekonomiczna,
instrumenty finansowe

Urban Maria

608-586-578
e-mail: mistrz2010@wp.pl

księgowość i ekonomia

inż.

31.12.2021

Wall Tomasz

tel. 791 077 077
e- mail: tomasz_w@tlen.pl

kadry i płace, księgowość,
analiza finansowa i dotacje

mgr

31.12.2020

Zdanowska Barbara

tel. 784 003 603
e- mail: barbara.zdanowska1@gmail.com

kadry i płace

mgr

31.12.2022

Zwoleńska Irena

kom. 601-811-162
zwolenskairena@gmail.com

księgowość

mgr

31.12.2021

Zembrowski Andrzej
Marek

sł. 85-744-67-62
e-mail:andrzej@zembrowski.pl

rachunkowość

mgr

31.12.2020

Zimnoch Stanisław

kom. 696 003 149
biuro@zimnoch.pl

księgowość

mgr

31.12.2020

lek. med.

31.12.2020

Rutkowski Rafał

31.12.2021

XIII. L E K A R Z E
choroby zakaźne, dermatologia
Łukomska- Kajewska
Ludwika
(2 specjalności)

d. 85-741-64-68
kom. 728 477 880

choroby zakaźne

Ostrowska
Jolanta Danuta
(2 specjalności)

kom. 604-331-192
e-mail: jolanta_ostrowska@o2.pl

choroby zakaźne

dr n. med.

31.12.2022

Puzanowska Beata

691 388 718
e-mail: bpuzanowska@poczta.onet.pl

choroby zakaźne

dr n. med.

Wroński Adam
Aleksander

tel.( 85)744 51 15
e-mail:adam.wronski@dermal.pl

dermatologia, dermatologia
dr n. med.
estetyczna i choroby zawodowe

31.12.2018
Przerwa w
czynnościach od
1.09.2016 r. do
odwołania
31.12.2022

Wroński Aleksander

sł. 85 744 51 15
e-mail:dermal@dermal.pl

dermatologia,alergologia
kontaktowa, choroby
zawodowe skóry

dr n. med.

31.12.2018

Zajkowska Joanna

tel. 604 076 052
zajkowsk@umb.edu.pl

choroby zakaźne i
epidemiologia

prof.dr hab. n.
med.

31.12.2021

dr n. med.

31.12.2020

chirurgia szczękowa
Gruszewska-Lewczuk d. (85) 718 30 54
Ludmiła
kom. 664 893 955

chirurgia szczękowa

endokrynologia
Jakubczyk Danuta
(2 specjalności)

kom. 602 525 127
jakubczyk@wp.pl

endokrynologia

dr n. med.

31.12.2020

Zarzycki Wiesław
(2 specjalności)

kom. 601 155 557

endokrynologia, diabetologia

dr hab. n. med.

31.12.2018

dr n. med.

31.12.2022

farmacja

mgr farm.

31.12.2019

farmacja i farmakologia

dr n. farm.

31.12.2022

farmacja

mgr farm.

31.12.2022

dr n. med.

31.12.2018

toksykologia
Celiński Rafał
Zbigniew

tel. 504-096-137
e-mail: rafcelinski@wp.pl

toksykologia, chemia sądowa

farmacja
Jabłońska Pokoleńczuk
Magdalena
Sokołowska Emilia

Wińska-Jeleniewska
Ewa

kom. 509 997 810
e- mail:
mpokolenczuk@poczta.fm
kom. 506 361 821
e- mail:
emiliasokolowska.umwb@gmail.com
kom. 606 125 575
e- mail: ewin@poczta.onet.pl

ginekologia, położnictwo
Chomański Michał

kom. 604 105 428
e- mail: michal-dr@wp.pl

ginekologia, położnictwo

Dziatkiewicz Bogdan

kom. 502 271 560

ginekologia, położnictwo

dr n. med.

31.12.2018

Przepieść Jerzy

kom 502 575 325
e-mail: jerzype@op.pl

ginekologia, położnictwo

dr n. med.

31.12.2018

gastroenterologia
Jaroszewicz Wiesław
(2 Spacjalności)

tel. 85 664-85-19

gastroenterologia

dr n. med.

31.12.2022

Stachurska Marta

kom. 600 242 408
e- mail: szokraw@interia.pl

gastroenterologia

dr n. med.

31.12.2022

kardiologia
Galar Bogdan

kom. 605 324 163
e- mail:
galarb@poczta.onet.pl

kardiologia, choroby serca

dr n. med.

31.12.2019

Miłek- Kurzątkowska
Dorota Edwarda
(2 specjalności)

kom. 600 910 693

kardiologia, choroby
wewnętrzne

dr n. med.

31.12.2018

Paruk Jan
(2 specjalności)

kom. 604 334 212
e- mail: paruk@poczta.onet.pl

kardiologia, choroby
wewnętrzne

lek. med.

31.12.2019

laryngologia, foniatria
Lorek Ewa Jadwiga

d. 85 732 22 84
kom. 603 052 525

otolaryngologia

lek. med.

31.12.2018

Powichrowska Anna
Elżbieta

kom. 509-114-951

otolaryngologia i foniatria

lek. med.

31.12.2022

Rzewnicki Ireneusz

kom. 602 653 834
irekrzew@poczta.onet.pl

otolaryngologia

dr hab. n. med.

31.12.2021

medycyna sądowa
Dopierała Tomasz

kom. 601 386 966

medycyna sądowa

dr n. med.

31.12.2018

Ptaszyńska- Sarosiek
Iwona
(2 specjalności)
Rydzewska-Dudek
Maria

kom. 606 282 857
e- mail: iwopta1@poczta.onet.pl

medycyna sądowa

dr n. med.

31.12.2023

kom. 602 286 643
maryr@onet.eu

medycyna sądowa

dr n. med.

31.12.2021

Sackiewicz Adam

tel. 793 001 746
sackiewicz@tlen.pl

medycyna sądowa

dr n. med.

31.12.2022

medycyna przemysłowa, medycyna pracy
Szymborewicz Dorota kom. 691 251 040

medycyna pracy

lek. med.

31.12.2019

Waśkiewicz Maria

medycyna pracy

lek. med.

31.12.2021

tel. (85) 7468775

onkologia
Jarosz Sergiusz

kom. 604 539 561
e-mail: sergiuszjarosz@wp.pl

onkologia

lek. med.

31.12.2022

Dmitruk Andrzej

kom. 602-108-022

onkologia

dr n. med.

31.12.2022

dr n. med.

31.12.2022

okulistyka
Bernacka Irena

kom. 668 838 777

okulistyka

psychiatria
Brzozowska Anna

sł. 085-719-10-91 w. 331

psychiatria

lek med.

31.12.2018

Buchałow – Bogusz
Agnieszka

tel. 885 163 806
e-mail: jb240409@wp.pl

psychiatria

lek. med.

31.12.2021

Brzozowska Maria
Iwona

kom. 698 728 065
mbrzozowska@op.pl

psychiatria

lek. med.

31.12.2020

Daniluk –
Truszkowska Marta

kom. 603 744 892

psychiatria

dr n. med.

31.12.2021

Fedorowicz – Zwetler tel. sł. (86) 278-24-24 w.352
Elżbieta

psychiatria

lek. med.

31.12.2018

Filipowicz Małgorzata kom. 512-233-024
sł. 86 47 33 250
m. filipowicz@wp.pl
Glinka-Kosińska
kom. 604-065-973
Monika Paulina
monika-glinka@wp.pl

psychiatria

led. med.

31.12.2021

psychiatria

lek. med.

31.12.2021

Halicka-Jabłonowska
Joanna

tel. 85-7191-091 w.386
kom. 600-945-459

psychiatria

lek. med.

31.12.2021

Korcz Anna

tel. 692 463 923

psychiatria

lek. med.

31.12.2019

Kirejczyk Dorota

kom. 602 213 197
e-mail: kkirejczyk@wp.pl

psychiatria

lek. med.

31.12.2018

Łaguna Dariusz

kom. 695 922 234

psychiatria

lek. med.

31.12.2019

Misztalewska
Grażyna Wanda

kom. 604 847 051

psychiatria

lek. med.

31.12.2018

Mielnicka Marzanna
Barbara

d. (85) 719 10 91 w.203

psychiatria

lek. med.

31.12.2020

Nawara-Ułasiuk
Katarzyna

kom. 601 995 611
e-mail: k-nawara@tlen.pl

psychiatria

lek. med.

31.12.2018

Owsiejczuk Iwona

kom. 608 512 899
piotiw@poczta.onet.pl

psychiatria

lek med.

31.12.2018

Piłasiewicz Justyna
Anna

d. (85) 651 67 15

psychiatria

lek. med.

31.12.2019

Pogorzelska Ewa Anna tel. 504 465 304

psychiatria

lek. med.

31.12.2019

Sapieżko Grażyna

tel. 508 261 954

psychiatria

lek.med.

31.12.2019

Stankiewicz Marek

sł. 85 719 10 91 w. 320
e-mail: mstank@op.pl

psychiatria

dr n. med.

31.12.2018

Świderska Danuta
Władysława

kom. 603 591 841

psychiatria

dr n. med.

31.12.2018

Sołowiej Marzanna

kom. 603 744 783
marzannasolowiej@wp.pl

psychiatria

lek. med.

31.12.2018

SierzputowskaLebensztejn Beata
Anna
Trykozko-Niewińska
Violetta Teresa

kom. 602 474 445

psychiatria

dr n. med.

31.12.2020

tel. sł. 85 719 10 91
w. 247,372

psychiatria

lek. med.

31.12.2018

Worowski Józef

d. (85)676 10 33

psychiatria

lek. med.

31.12.2019

reumatologia
Lewandowski Bogdan

reumatologia

dr n. med.

31.12.2020

Sierakowski Stanisław tel. 85 746 84 82,
(2 specjalizacje)
kom. 605 956 572
e-mail:
stanislawsierakowski@interia.pl

reumatologia

prof. dr hab.
med.

31.12.2018

dr n. med.

31.12.2020

rehabilitacja
Chwieśko Minarowska Sylwia

tel. 608 791 830
e- mail: sylwia.chwiesko@umb.edu.pl

rehabilitacja medyczna

Kurasz Marek

kom. 504-064-887
e- mail: klaudiusz1960@tlen.pl

rehabilitacja medyczna

lek. med.

31.12.2022

Popławska Anna
Dorota

kom. 605 928 927

rehabilitacja medyczna

lek. med.

31.12.2019

chirurgia
Astapczyk Bolesław

kom. 601 179 113

chirurgia ogólna

dr n. med.

31.12.2022

Ładny Jerzy Robert

tel. 85 831 82 79; 85 879 50 18
e-mail: medrat@umb.edu.pl

prof.dr hab. n.
med.

31.12.2021

Ostapowicz Jerzy

kom. 606-719-724
e-mail: jerzy.ostapowicz@wp.pl

chirurgia ogólna, medycyna
ratunkowa oraz zdrowia
publicznego
chirurgia naczyniowa,
torakochirurgia

dr n. med.

31.12.2020

Simonowicz Jerzy

kom. 692 995 332
e- mail: simjerzy@wp.pl

chirurgia ogólna,
chirurgia klatki piersiowej

lek. med.

31.12.2022

Wojtkowski
Andrzej

kom. 606 735 766

chirurgia ogólna

lek. med.

31.12.2018

neurologia
Borowik Helena

kom. 600-373-552
hborowik@wp.pl

neurologia

dr n. med.

31.12.2022

Pogorzelski Robert

kom. 504 608 732

neurologia

dr n. med.

31.12.2019

Ptaszyńska- Sarosiek
Iwona
(2 specjalności)

kom. 606 282 857
e- mail: iwopta1@poczta.onet.pl

neurologia

dr n. med.

31.12.2023

choroby wewnętrzne
Borawski Jacek
(2 specjalności)

tel. 600 059 582
e-mail: jborawski@post.pl

choroby wewnętrzne

prof. dr hab. n.
med.

31.12.2021

Jakubczyk Danuta
(2 specjalności)

kom. 602 525 127
jakubczyk@wp.pl

choroby wewnętrzne

dr n. med.

31.12.2020

Jaroszewicz Wiesław
(2 spacjalności)

tel. 85 664-85-19

choroby wewnętrzne

dr n. med.

31.12.2022

Łukomska- Kajewska
Ludwika
(2 specjalności)

d. 85-741-64-68
kom. 728 477 880

choroby wewnętrzne

lek. med.

31.12.2020

Miłek- Kurzątkowska
Dorota Edwarda
(2 specjalności)

kom. 600 910 693

choroby wewnętrzne

dr n. med.

31.12.2018

Ostrowska
Jolanta Danuta
(2 specjalności)

kom. 604-331-192
e-mail: jolanta_ostrowska@o2.pl

choroby wewnętrzne

dr n. med.

31.12.2022

choroby
wewnętrzne,diabetologia

lek. med.

31.12.2018

Pachwicewicz-Żmuda kom. 609 793 999
Mira

Paruk Jan
(2 specjalności)

kom. 604 334 212
e- mail: paruk@poczta.onet.pl

choroby wewnętrzne

lek. med.

31.12.2019

Sierakowski Stanisław tel. 85 746 84 82,
(2 specjalności)
kom. 605 956 572
e-mail:
stanislawsierakowski@interia.pl

choroby wewnętrzne

prof. dr hab.
med.

31.12.2018

Zarzycki Wiesław
(2 specjalności)

choroby wewnętrzne

dr hab. n. med.

31.12.2018

kom. 601 155 557

ortopedia i traumatologia
Kosmaczewski Cezary kom. 600 461 372
Jerzy
cezarykos24@wp.pl

ortopedia i traumatologia

lek. med.

31.12.2018

Kunowski Grzegorz

ortopedia i traumatologia

lek. med.

31.12.2019

ortopedia i traumatologia

lek. med.

31.12.2018

Sudakowski Wiesław

kom. 609 122 416
e-mail:
wsudakowski@gmail.com

inne specjalności
Borawski Jacek
(2 specjalności)

tel. 600 059 582
e-mail: jborawski@post.pl

nefrologia

prof. dr hab. n.
med.

31.12.2021

Łebkowski Wojciech

kom. 608 373 555
e-mali: neurochirurg@poczta.fm

neurochirurgianeurotraumatologia

dr hab. n. med.

31.12.2021

Romatowska –Dziób
Anna

kom. 607-377-149
nunaroma@poczta.onet.pl

choroby płuc i gruźlicy

dr n. med.

31.12.2021

medycyna ratunkowa

dr n. med.

31.12.2018

medycyna weterynaryjna

lek. wet.

31.12.2021

Wojewódzka –
tel. 504 098 017
Żelezniakowicz
e- mail : wojewodzkam@wp.pl
Marzena
Jankiewicz Katarzyna tel. 602 678 157
e-mail: gabinet.jankiewicz@gmail.com

XIV. Leśnictwo
Klepacki Edward

d. 85-661-58-66
bibaklepacka@poczta.onet .pl

leśnictwo

mgr inż.

31.12.2020

Olkowski Tomasz

tel. 695 119 792
e-mail: olkowski.t@gmail.com

leśnictwo

mgr inż.

31.12.2018

Pychner Jacek

tel. 696 070 091
e-mail: jacek.pychner@gmail.com

leśnictwo

mgr inż.

31.12.2021

mgr

31.12.2022

XV. Pożarnictwo
Burak Jerzy

tel. 668 40 30 21
jery998@wp.pl; biuro@jbppoz.pl

pożarnictwo

Falkowski Grzegorz
Rafał

kom. 502-719-401
fala998@poczta.onet.pl

pożarnictwo

mgr inż.

31.12.2021

Jakimczuk Jerzy

kom. 691 272 577
e-mail: jjakimczuk@wp.pl

pożarnictwo

mgr inż.

31.12.2018

Kędzierewicz Jerzy

kom. 698 634 000
jerzykedzierewicz@wp.pl

ochrona przeciwpożarowa

mgr inż.

31.12.2021

Kirejczyk Mieczysław

kom. 516 096 453
e- mail: mkirejczyk@interia.pl

pożarnictwo

mgr inż.

31.12.2022

Koc Andrzej

kom. 604 470 520
e-mail: aaka@poczta.onet.pl

pożarnictwo

mgr inż.

31.12.2021

Linczuk Mirosław

tel. 508 334 345

pożarnictwo

inż.

31.12.2019

Litwinko Sławomir
Krzysztof
(2 specjalności)

tel. 792 237 864
e- mail: LITWINKO@OP.PL

pożarnictwo

mgr inż.

31.12.2022

Pietraszko Piotr

kom. 602 363 939
e-mail: kotpp@wp.pl

ochrona przeciwpożarowa

mgr inż.

31.12.2021

Uścinowicz Andrzej

kom. 600 307 003
e-mail: andrzejuscinowicz@gmail.com

pożarnictwo

mgr inż.

31.12.2020

XVI. Rolnictwo
Bartłomiejczuk
Jarosław

tel. 604 773 755
e- mail: jarekbart@wp.pl

rolnictwo

mgr inż.

31.12.2020

Bobek Małgorzata
( 2 specjalności)

tel. 606 147 046
e- mail: goska29@poczta.onet.eu

rolnictwo

mgr inż.

31.12.2019

Czemiel Witold
(3 specjalności)

kom. 606 952 957
e- mail:
czewit@gmail.com
d. 85 722 87 30
kom. 660 904 082
e-mail: kon26huk@gmail.com
kom. 691 536 693: (85) 7326131
pbgkrg@wp.pl

rolnictwo

mgr inż.

31.12.2018

rolnictwo

mgr inż.

31.12.2020

gleboznawcza klasyfikacja
mgr inż.
gruntów i rekultywacja gruntów

31.12.2021

tel. 666 353 731
e-mail: jlantowski@op.pl

mechanizacja rolnictwa

inż.

31.12.2018

Szczepański Kazimierz d. 85 663 37 79
kom. 692 922 543

rolnictwo

dr inż.

31.12.2018

Turek Andrzej Janusz

szacowanie i likwidacja szkód w mgr
płodach i uprawach rolnych
powodowanych przez zwierzęta
łowne

Hukajło Konstanty

Kotyński Grzegorz

Łantowski Jan

tel. 608 706 254
e- mail: abturek@wp.pl

31.12.2020

XVII. Szacowanie nieruchomości
Aleksiejuk Krystyna

kom. 606 227 770
e- mail:
komodium@wp.pl

szacowanie nieruchomości

inż.

31.12.2019

Bobek Małgorzata
( 2 specjalności)

tel. 606 147 046
e- mail: goska29@poczta.onet.eu

szacowanie nieruchomości

mgr inż.

31.12.2019

Czarniecka Agnieszka kom. 607 468 323
e – mail: aczarniecka@
szacowanienieruchomosci.pl
Dąbrowski Jerzy
kom. 600 852 194
e – mail: dabrowskiwycena@wp.pl

szacowanie nieruchomości

mgr inż.

31.12.2022

szacowanie nieruchomości

mgr

31.12.2021

Dudkiewicz Arkadiusz kom. 662 245 246
( 2 specjalności)
e- mail: dudkiewicz@dudkiewicz.com.pl

szacowanie nieruchomości

mgr

31.12.2023

Czemiel Witold
(3 specjalności)

kom. 606 952 957
e- mail:
czewit@gmail.com
kom. 604 755 635
e-mail: kgabrel@wp.pl

szacowanie nieruchomości

mgr inż.

31.12.2018

rzeczoznawsto majątkowe szacowanie nieruchomości

mgr

31.12.2020

Godun Andrzej

kom. 692-862-248
e-mail: kapital.nieruchomosci@wp.pl

szacowanie nieruchomości

inż.

31.12.2021

Hackiewicz Bożena

tel. 607 044 700
e-mail: b.hackiewicz@tlen.pl

szacowanie nieruchomości

mgr

31.12.2019

Herbreder Wojciech

kom. 725 880 808
e- mail: herbreder@estim8.pl

szacowanie nieruchomości

mgr

31.12.2022

Hryniewicki Marek

kom. 693 497 980
e- mail: marekhryniewicki@onet.pl

nieruchomości oraz
ruchomości, w tym: maszyn,
urządzeń oraz narzędzi
szacowanie nieruchomości

mgr

31.12.2023

inż.

31.12.2021

szacowanie nieruchomości

mgr inż.

31.12.2018

szacowanie
nieruchomości,wycena
nieruchomości i
przedsiębiorstw

dr inż.

31.12.2018

szacowanie nieruchomości

mgr

31.12.2019

szacowanie nieruchomości

mgr

31.12.2020

Gabrel Krzysztof

Jakoniuk Włodzimierz kom. 608 033 925
(3 specjalności)
wjakoniuk@wp.pl

Jaworski Józef
(2 specjalności)
Kozłowski Henryk

d. 85 664 77 27
kom. 604 585 122
jozef_jaworski@wp.pl
kom. 606-354-617
tel. 87-567-94-47
henryk.kozlowski@op.pl

Kukawka – Chwalibóg tel. 508 092 591
Kamila
e-mail:
kamila.chwalibog@interia.pl
Leszczyk Monika
tel. 509 035 804
e- mail: monika@cres.com.pl
Linkowski Janusz

kom. 602 758 371
e-mail: valorwycena@onet.pl

rzeczoznawstwo majątkowe i
wycena nieruchomości

mgr inż.

31.12.2021

Liszewska Joanna

tel. 602 803 246
e-mail: joannaliszewska1@wp.pl

rzeczoznawstwo majątkowe

mgr

31.12.2021

Liszewski Paweł

tel. 608 288 494
e-mail: pawelliszewski@wp.pl

rzeczoznawstwo mająkowe

mgr

31.12.2021

Makuć Wojciech
(3 specjalności)

tel. (22) 1211148
e- mail: wmakuc@synpro.pl

analizy i wyceny
przedsiębiorstw

mgr

31.12.2021

Murawski Tomasz

kom. 602 758 366
to.murawski@gmail.com

wycena nieruchomości

mgr inż.

31.12.2022

Nalewajko Marta

tel. 730 610 227
e- mail: martanalewajko@gmail.com

szacowanie nieruchomości

mgr inż.

31.12.2023

Nierodzik Mariusz
Artur
(2 specjalności)

tel. 602 670 566
e- mail: mnierodzik@poczta.fm

szacowanie nieruchomości

mgr inż.

31.12.2019

Ogrodnik Marta

tel. 503 560 119
e- mail: martaogrodnik@interia.pl

wycena nieruchomości

mgr

31.12.2020

Piotrowska Lidia
(2 specjalności)

e- mail: smart-expert@smart-expert.org

wycena nieruchomości

mgr inż.

31.12.2020

Piszczatowski
Zbigniew Andrzej
(2 specjalności)
Płonka Maria Ewa

kom. 502 922 033
zbigniew_ piszczatowski@o2.pl

szacowanie nieruchomości

mgr inż.

31.12.2021

kom. 602 510 094
e-mail:biuro@rental.pl

szacowanie nieruchomości

mgr inż.

31.12.2018

Rogowski Andrzej

tel. 669 921 304
e- mail: wycena@autograf.pl

mgr inż.

31.12.2020

Stankiewicz
Małgorzata Joanna

tel. 504 065 785

określanie wartości
nieruchomości oraz maszyn i
urządzeń trwale związanych z
nieruchomością
wycena nieruchomości

inż.

31.12.2020

Szpica Mirosław

kom. 607-092-967
e-mail: mszpica@gmail.com

Tobolczyk Andrzej

tel. 728 475 777
e-mail: andrzej.tobolczyk@wp.pl

Waluk – Pacholska
Joanna Bożena

tel. 602 465 607
e – mail:
waluk.pacholska@gmail.com
tel. 603 779 742
e – mail:i.b.wasilewska@op.pl

mgr inż.
szacowanie nieruchomości,
szacowanie ruchomości:
wycena majątku trwałego tj.
maszyn pojazdów, urządzeń
oraz wycena środków trwałych
przedsiębiorstw; wycena
przedsiębiorstw
szacowanie nieruchomości
mgr inż.

31.12.2021

31.12.2019

wycena nieruchomości i
szacowanie czynszów

mgr

31.12.2019

szacowanie nieruchomości

mgr inż.

31.12.2021

Wyszkowska Krystyna kom. 533 240 001
e – mail:
wyszkowska@wp.pl

szacowanie nieruchomości

inż.

31.12.2019

Zachowicz Barbara

tel. 660 778 555
e- mail: bzachowicz@op.pl

wycena nieruchomości

mgr

31.12.2019

Zawadzka Danuta

kom. 605 691 218
e- mail:
zawadzkadanuta3@wp.pl

szacowanie nieruchomości

mgr inż.

31.12.2019

Wasilewska Irena
Beata

Zyskowski Bogusław

kom. 728 949 112
e- mail: zyskowski@wp.pl

Żero Roman
(2 specjalności)

kom. 503 157 760
e-mail: romzer@poczta.onet.pl

określanie wartości
nieruchomości oraz maszyn i
urządzeń trwale związanych z
nieruchomością
szacowanie nieruchomości

mgr

31.12.2023

inż.

31.12.2022

mgr

31.12.2018

XVIII. Technologia drewna, meblarstwo
Boreczko Jan

d. 85 651 12 76
kom. 606 635 925

meblarstwo i gospodarka
materiałowa

Cwityński Tomasz

kom. 605 268 978
cedrys@poczta.fm

meblarstwo; wyroby z drewna; inż.
wyroby z materiałów
drewnopodobnych i
drewnopochodnych oraz
ergonomia wnętrz;analiza
realizacji przetargowych
opartych na Prawie o
Zamówieniach Publicznych

Raszczuk Jarosław

tel. +48 603 756 565
meble i meblarstwo, w tym:
mgr inż.
e-mail: biuro@rzeczoznawca-meble.com.pl meble kuchenne, garderobiane,
biurowe, pracownice,
sklepowe, biblioteczne, szkolne,
medyczne, szpitalne, meble
tapicerowane, meble
magazynowe i specjalnego
znaczenia; 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 – spełnianie
wymagań PZP

31.12.2022

Romaniuk Michał

kom. 604 214 788

31.12.2018

Wierzbicki Maciej

d. (085) 711 81 94
kom. 510 095 719
e-mail: maciejwierzbicki@wp.pl

produkcja meblarska, podłogi mgr inż.
drewniane ( w tym parkiety,
deski podłogowe, panele),
wystroje wnętrz
( schody, zabudowy, stolarka
drzwiowa i inne), inne wyroby z
drewna, materiały drzewne i
drewnopochodne, podłogi
sportowe z nawierzchnią
parkietową lub panelową
technologia drewna i stolarka mgr inż.
budowlana

31.12.2022
Przerwa w
czynnościach
biegłego od
20.06.2018 r. do
1.09.2018r.

31.12.2019

XIX . Technika samochodowa – ruch drogowy
Biełaga Ryszard

kom. 502 384 333
e-mail: ryszard.bielaga@gmail.com

technika samochodowa i
ruch drogowy, w tym:
rekonstrukcja wypadków
drogowych,wycena szkód
samochodowych, wycena
wartości pojazdów
mechanicznych,kalkulacje
kosztów i jakości napraw
samochodowych

inż.

31.12.2020

Bieryło Andrzej

kom. 695 185 785
e-mail: andrzej.bierylo@wp.pl

technika samochodowa,
wycena wartości pojazdów,
kosztorysowanie napraw
blacharsko – lakierniczych i
mechanicznych, weryfikacja
jakości napraw blacharsko lakierniczych

mgr inż.

31.12.2021

Chilimoniuk
Sławomir Jerzy

kom. 602-378-047
e- mail : sjch1@interia.pl

technika samochodowa, ruch mgr inż.
drogowy i rekonstrukcja
wypadków drogowych, wycena
wartości pojazdów
samochodowych oraz jakości i
kosztów napraw
powypadkowych

31.12.2022

Dyszkiewicz Józef
(2 specjalności)

kom. 609 384 609
e-mail: jozef.dyszkiewicz@poczta.fm

technika samochodowa,
ruch drogowy

31.12.2019

Dzienis Cezary

tel. 85 718 55 44
kom. 882 109 682
e-mail: cdzienis@wp.pl

technika samochodowa,ruch
inż.
drogowy oraz wycena wartości
pojazdów samochodowych

31.12.2018

Dziejma Zbigniew

tel. 695 667 403
e- mail zbyszek@w.tkb.pl

ruch drogowy, organizacja
ruchu, sygnalizacja świetlna

mgr inż.

31.12.2022

Dec Piotr Emanuel

kom. 793 658 661

technika samochodowa,
ruch drogowy

inż.

31.12.2019

Filinowicz Paweł

kom. 664 060 030
e- mail:pawel.filinowicz@wp.pl

trasnport drogowy i czas pracy dr
kierowców

31.12.2021

Garbala Krzysztof
(2 specjalności)

kom. 608 343 443
e- mail: krzysztofgarbala@tlen.pl

technika samochodowa i ruch dr inż.
drogowy, w tym: mechanika,
technika, budowa i eksploatacja
maszyn w zakresie pojazdów i
urządzeń samochodowych,
samochodowych instalacji
gazowych LPG i CNG

31.12.2022

Gąsowski Paweł

kom. 787 904 569
e- mail: pawel.gasowski1@gmail.com

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

mgr

31.12.2022

Grabiński Sebastian

kom. 660 678 810
e- mail: s.grabinski@interia.pl

bezpieczeństwo ruchu
drogowego

mgr inż.

31.12.2020

Hanusiak Stanisław

d. 85-654-44-54
kom. 608-836-526
e- mail: shanusiak@poczta.onet.pl
kom. 533 986 688
e- mail: tomaszjablonski14@wp.pl

technika samochodowa,
ruch drogowy

inż.

31.12.2022

technika samochodowa;
wycena wartości pojazdów,
ciągników, maszyn i urządzeń;
kosztorysowanie napraw
blacharsko-lakierniczych i
mechanicznych; weryfikacja
jakości napraw blacharskolakierniczych
technika motoryzacyjna,
technika rolnicza

mgr

31.12.2023

dr inż.

31.12.2022

Jabłoński Tomasz

Juziuczuk Konstanty

kom. 606 163 311
e- mail: ju-kon@O2.pl

Juziuczuk Piotr

kom. 516 180 780
e- mail: jupiotr@gmail.com

Janulis Jan Czesław

tel. 697 259 992; 733 337 955
e- mail: mbjcj@wp.pl

kategorie pojazdów M1, M2,
mgr inż.
M3, N1, N2, N3, L1e, L3e, L5e,
L6e, L7e w specjalności:
samochodowe instalacje LPG
oraz CNG; pojazdy z napędem
hybrydowym; pojazdy z
napędem elektrycznym;
pojazdy Bi Fuel/Dual Fuel;
elektryka i elektronika w
pojazdach samochodowych,
mechatronika w pojazdach;
układy oraz systemy zasilania
silników pojazdów
samochodowych; diagnostyka
elektroniczna oraz modyfikacje
elektroniczne i programistyczne
w pojazdach; bhp i
wyposażenie w zakładach
montażu i napraw instalacji
LPG, CNG, pojazdów
hybrydowych
technika samochodowa,
inż.
ruch drogowy

Karczewski Wojciech

tel. 788 436 074
e-mail: 5054@wp.pl

technika samochodowa,
ruch drogowy

mgr inż.

31.12.2019

Klimuk Marcin Artur

tel. 602 705 554
e- mail:m.k@wp.pl

technika samochodowa,
mgr inż.
ruch drogowy, czas pracy
kierowców i analiza zapisów na
wykresówkach tachografów
analogowych i danych na
tachografach cyfrowych

31.12.2019

Konczerewicz Kamil

tel.516 511 826
e-mail: kamil.konczerewicz@wp.pl

31.12.2022

Kupiński Marek

tel. 664 651 773
e- mail: marekkupinski99@gmail.com

badanie elektronicznych cech inż.
identyfikacji pojazdów i ich
części; odczyt i analiza danych
rejestratorów zdarzeń
pojazdów – EDR; wypadki
drogowe – odtwarzania
elektronicznych śladów
wypadku, rekonstrukcja
przebiegu zdarzeń na
podstawie śladów
elektronicznych; wycena
wartości pojazdów, maszyn,
urządzeń i pozostałych środków
technicznych oraz maszyn
rolniczych; technika
samochodowa
technika
samochodowa i ruch mgr inż.
drogowy, wycena wartości
pojazdów oraz kalkulacji
kosztów i jakości napraw
samochodowych

Leonowicz Tomasz
(2 specjalności)

kom. 606 621 806
e-mail:
testertom@poczta.onet.pl

technika samochodowa,
wycena wartości pojazdów
samochodowych oraz jakości i
kosztów naprawy
powypadkowej

mgr

31.12.2019

Łapiński Marcin

tel. 691 386 385
e-mail: marcinl30@op.pl

technika samochodowa i ruch mgr
drogowy specjalność: transport
drogowy i czas pracy
kierowców

31.12.2021

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2020

Ławrynowicz
Leoncjusz

kom. 516 109 238
leon@lawrynowicz52.pl

technika samochodowa,
ruch drogowy

inż.

31.12.2020

Lenczewski Krzysztof

kom. 600 220 319
krzysztof_lenczewski@onet.eu

technika motoryzacyjna,
bezpieczeństwo ruchu
drogowego, maszyny i
urządzenia oraz pozostałe
środki techniczne

inż.

31.12.2020

Miezio Rafał

tel. 660 688 599
e- mail: rafal.miezio@wp.pl

technika samochodowa,
wycena wartości pojazdów,
kosztorysowanie napraw
blacharsko – lakierniczych i
mechanicznych, weryfikacja
jakości napraw blacharsko lakierniczych
technika samochodowa,
ruch drogowy

mgr inż.

31.12.2023

inż.

31.12.2018

Nalewajko Aleksander kom. 603 508 783
e-mail:
nalewajko.a@wp.pl
Narewski Rafał

kom. 603 110 055
e-mail: szkody@multiproteks.pl

technika samochodowa,
ruch drogowy, w tym: wycena
wartości pojazdów
mechanicznych oraz jakości i
kosztów napraw blacharsko lakierniczych

mgr

31.12.2021

Ostaszewski
Eugeniusz
(2 specjalności)
Orłowski Krzysztof

kom. 660 312 888
e- mail: o.e.61@op.pl

technika samochodowa i ruch
drogowy

mgr inż.

31.12.2019

kom. 691-386-384
korlowski@bialystok.witd.
gov.pl

mgr

31.12.2020

Patejuk Aleksy
(3 specjalności)

tel. 604 192 456

technika samochodowa i ruch
drogowy w specjalności
transportu drogowego, czasu
pracy kierowców i
dokumentacji związanej z
transportem drogowym
lakiernictwo samochodowe i
malarstwo techniczne

dr inż.

31.12.2021

Poletyło Marek

tel. 502 282 331
e-mail: marek.poletylo@o2.pl

mechatronika samochodowa
budowy i eksploatacji maszyn,
budowa i eksploatacja
pojazdów, diagnostyka
pojazdów samochodowych,
maszyn i urządzeń, mechanika
pojazdów i urządzeń

mgr inż.

31.12.2020

Poletyło Tadeusz

tel. 502 310 040
e-mail: polted@o2.pl

mechatronika samochodowa
budowy i eksploatacji maszyn,
budowa i eksploatacja
pojazdów, diagnostyka
pojazdów samochodowych,
maszyn i urządzeń, mechanika
pojazdów i urządzeń

mgr inż.

31.12.2020

Peczyński Jacek

kom. 660-477-684
jaczynski1@wp.pl

technika samochodowa, ruch
drogowy, rekonstrukcja
wypadków i kolizji drogowych,
wycena wartości pojazdów
samochodowych oraz jakości i
kosztów napraw
powypadkowych

mgr inż.

31.12.2020

Sidorowicz Ryszard

kom. 601 691 290
r.sidor@wp.pl

mechanika pojazdowa,
mgr inż.
ruch drogowy, w tym:
rekonstrukcje wypadków
drogowych; kalkulacje kosztów
napraw pojazdów; oceny stanu
technicznego pojazdów i jakości
wykonywanych napraw, analizy
uszkodzeń pojazdów i
okoliczności szkód
komunikacyjnych; wyceny
wartości pojazdów; wyceny
wartości pojazdów w stanie
uszkodzonym

31.12.2021

Skobudzińska Maria
Elżbieta

kom. 609 601 760
esmar@op.pl

technika samochodowa,
ruch drogowy

mgr inż.

31.12.2021

Smółko Jerzy

d. 85 742 59 27,
kom. 504 628 229

technika samochodowa,
ruch drogowy

inż.

31.12.2018

Szczepański Stanisław kom. 502-098-459
e-mail:
szczepanski.motoekspert@gmail.com
Stasiewicz Wiesław
kom. 661-458-233
e-mail: wbistasiewicz@poczta.onet.pl

technika samochodowa,
ruch drogowy

mgr inż.

31.12.2020

technika samochodowa,
ruch drogowy

mgr inż.

31.12.2021

Stankowski Artur

kom. 511 614 357 lub (087) 643 39 76
e- mail: arstankowski@gmail.com

technika samochodowa i ruch
drogowy

inż.

31.12.2019

Stroczkowski Jan

d. 85 654 13 23
kom. 608 746 314

inż.

31.12.2018

Szczepański Jan
(2 specjalności)

kom. 608 411 144
e- mail: jan442@op.pl

technika motoryzacyjna, ruch
drogowy oraz wycena maszyn,
urządzeń i pojazdów
technika samochodowa,
ruch drogowy

mgr. inż.

31.12.2018

Wnorowski Jan

kom. 604 961 810
e-mail: bs.jwnorowski@gmail.com

inż.

31.12.2021

Wiszowaty Tomasz

tel. 693 756 708
e-mail: wiszowatyfirma@gmail.com

technika i ocena pojazdów
samochodowych oraz maszyn;
rekonstrukcja wypadków
drogowych
technika samochodowa

inż.

31.12.2022

Żukowski Jarosław
(2 specjalności)

kom. 500 124 290
e- mail:
jazu@bsk.vectranet.pl

mgr inż.

31.12.2019

technika samochodowa i ruch
drogowy

XX. Inne
Andruszkiewicz Cezary tel. 663 291 043
e-mail:
c.andruszkiewicz@op.pl

inż.
kolejnictwo - specjalność:
przewóz towarów
niebezpiecznych koleją (RID),
prowadzenie ruchu kolejowego

31.12.2021

Bebłowski Grzegorz

zamówienia publiczne

31.12.2018

Cholewa - Wójcik
Agnieszka

tel. 500 204 250
e-mail:
biegly@kdzp.com.pl
tel. 696 007 422
e-mail:cholewaa@uek.krakow.pl

mgr

towaroznawstwo w
dr inż.
specjalności: opakowalnictwo i
przechowalnictwo

31.12.2023

Dąbrowski
Mieczysław

tel. (85)661 09 09
kom. 501 588 285
e- mail:
miecz.dab@gmail.com

hydrologia i limnologia

dr

31.12.2019

Gilewski Ryszard

kom. 602 228 321
e-mail: ryszard-gilewski@wp.pl

drobiarstwo

dr inż.

31.12.2022

Hulpowski -Szulc
Andrzej

kom. 603 381 118
e- mail: hand@pbi.pl

poligrafia, opakowalnictwo i
przetwórstwo tworzyw
sztucznych

mgr inż.

31.12.2022

Jakoniuk Włodzimierz kom. 608 033 925
(3 specjalności)
e-mail: wjakoniuk@wp.pl

linie, węzły i stacje kolejowe

inż.

31.12.2021

Kasperiuk Radosław
Krzysztof

tel. 693 980 385
e-mail: salonzegarmistrzowski@wp.pl

zegarmistrzostwo

31.12.2018

Kawecka Agnieszka

tel. 505 114 982
e-mail: kaweckaa@uek.krakow.pl

dr inż.
towaroznawstwo w
specjalności: opakowalnictwo i
przechowalnictwo

31.12.2023

Kochanowski Marek

tel. 606 620 777
e-mail: mkochanowski@poczta.onet.pl

literaturoznawstwo

dr hab.

31.12.2023

Koszel - Pleskaczuk
Bożena

tel. 781 166 535
e- mail: koszel-pleskaczuk@wp.pl

archiwistyka

mgr

31.12.2023

Kulesza Milena

tel. 503 116 615
e- mail: milenasz@yahoo.com

31.12.2023

Lechowski Andrzej

kom. 504 006 094
e- mail:
andrzejwilhelm@gmail.com

fundusze unijne ( zarządzanie i mgr inż.
rozliczanie projektów i
inwestycji realizowanych z
wykorzystaniem strukturalnych
funduszy europejskich);
komercjalizacja badań
naukowych; transfer
technologii;innowacje;
startupy; przedsiębiorczość i
merketing
z zakresu dzieła sztuki i antyki: mgr
malarstwo, grafika, rysunek,
rzemiosło artystyczne,
zabytkowe, przedmioty
użytkowe, meble, książki i
starodruki, archiwalia,
numizmaty, fotografia i
elementy wyposażenia wnętrz

Łuczak Wojciech

kom. 502 684 881
wluczak@gmail.com

genetyka sądowa

31.12.2022

Niemyńska Wiesława tel. 85 74 18 521,
kom. 504 243 643

kamieniarstwo

mgr

31.12.2019

31.12.2019

Ochryciuk Eugeniusz

tel. 668 806 788
e-mail: ochpol@wp.pl

dzieła sztuki i antyki;
numizmatyka, medalierstwo,
sfragistyka, falerystyka i
pokrewne; rzemiosło
artystyczne i sztuka użytkowa;
militaria, zabytki techniki;
malarstwo, rzeźba, grafika,
fotografia, archiwalia, sztuka
ludowa i pokrewne

mgr

31.12.2021

Osipiuk Mikołaj

kom. 502 906 296
mikolaj.osipiuk@wp.pl

urządzenia gospodarstwa
domowego

mgr

31.12.2019

Pawlus Mirosław

tel. 667 640 200
e-mail: M.Pawlus@pkp-cargo.eu

kolejnictwo

inż.

31.12.2021

Siwik Robert

tel. 503 025 226
e-mail: robert.siwik@siwik-law.pl

zamówienia publiczne

dr

31.12.2022

Sudakowski Tomasz

kom. 601 805 130
e- mail:tsudakowski@gmail.com

automatyka i robotyka oraz
dr inż.
systemy informatyczne w
automatyce i diagnostyce
budowa i eksploatacja maszyn,
diagnostyka i niezawodność
maszyn, w tym:
oprogramowanie przemysłowe
(wizualizacyjne) typu SCADA,
oprogramowanie sterowników
PLC, oprogramowanie paneli
operatorskich
maszyny rolnicze i urządzenia mgr inż.
rolnicze oraz zmechanizowany
sprzęt gospodarstw domowych
i rolniczych

31.12.2023

fotografia, prawa autorskie w
zakresie utworów
fotograficznych
hydrologia

31.12.2019

Techmański Krzysztof kom. 606 972 233
ktechmanski@wp.pl

Tomaszuk Marek

kom. 604 991 032
e- mail: marek@slajd.com

Żmieńka Wiktor
(2 specjalności)

kom. 724 241 996
e-mail: wzwodnik@gmail.com

31.12.2022

mgr inż.

31.12.2021

XXI. Psychologia
Chmay Michał

psychologia

mgr

31.12.2021

psychologia

dr

31.12.2021

psychologia

mgr

31.12.2023

Gołąbek Wiesława

tel. 537 999 301
e-mail:
m.chmay@psychologiastosowana.pl
tel. 605 534 078
e-mail:
a.dakowicz@uwb.edu.pl
tel. 663 535 553
e-mail:
dziemianowicz.malgorzata@gmail.com
d. (85)651 25 61

psychologia kliniczna dzieci
i młodzieży

mgr

31.12.2019

Jarmuszewski Piotr
(2 specjalności)

tel. 696 055 551
e-mail: piotrjarmuszewski@gmail.com

psychologia

mgr

31.12.2021

Dakowicz Andrzej

Dziemianowicz
Małgorzata

Kalinowska Katarzyna tel. 606 943 555
e-mail:
psychogeriatria.kalinowska@gmail.com

psychologia i psychogeriatria

mgr

31.12.2023

Karwowska Lucyna

kom. 603 585 996

psychologia kliniczna

mgr

31.12.2020

Krysiewicz Urszula

tel. 791 995 554

psychologia

mgr

31.12.2019

Kumaniecka Izabela
Anna

tel. 604 987 934
e- mail: kumanieckaiza@wp.pl

psychologia

mgr

31.12.2021

Lenczewska Anna

kom.501 491 385
andzia1979@wp.pl

psychologia ( posiada
doświadczenie w pracy z
dziećmi)

mgr

31.12.2022

Mojsa Krystyna

kom. 692-417-115
mojsa@wp.pl

mgr

31.12.2022

MakarewiczPleskowicz Monika
Luiza
Małyszko Irena

kom. 505 575 530
makaroni1@poczta.fm

psychologia

mgr

31.12.2018

kom. 691 916 069

psychologia ( posiada
doświadczenie w pracy z
dziećmi

mgr

31.12.2019

Puchacz Agnieszka

tel. 508 367 475
e-mail: puchacz.umeti@gmail.com

psychologia

mgr

31.12.2023

Puchalska-Gawron
Katarzyna

tel. 609 348 756
e-mail: k_gawron@go2.pl

psychologia, w tym diagnoza i
psychoterapia (posiada
doświadczenie w pracy z
dziećmi)

mgr

31.12.2020

Skalska Małgorzata
Ewa

kom. 603 974 008
e-mail: mskalska1@tlen.pl

mgr

31.12.2020

Sulimowicz Ewa

kom. 600 298 485
e.sulimowicz@wp.pl

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

mgr

31.12.2018

Tarasiewicz Halina

kom. 604 120 583
halmat@neostrada.pl

psychologia

mgr

31.12.2022

Waszkiewicz Adrian
Andrzej

tel. 793 021 185
e-mail:
adrian.andrzej.waszkiewicz@gmail.com

psychologia

dr n. med.

31.12.2020

Żukowska Katarzyna
Luiza

tel. 600 302 240
e-mail: k.zukowska@onet.pl

psychologia

mgr

31.12.2022

mgr

31.12.2022

krystyna- psychologia kliniczna

XXII. Pedagogika
Czembrowska Aneta

tel. 696 494 326
e-mail: a.czembrowska@wp.pl

pedagogika

Dakowicz Lidia Aldona tel. 605 594 314
e- mail: l.dakowicz@uwb.edu.pl

pedagogika i socjologia

dr

31.12.2019

Jarmuszewski Piotr
(2 specjalności)

tel. 696 055 551
e-mail: piotrjarmuszewski@gmail.com

pedagogika

mgr

31.12.2021

Malinowska Edyta
Bożena

tel. 698 614 072

pedagogika opiekuńczo wychowawcza

mgr

31.12.2022

Olszewski Radosław
Karol

tel. 888 682 809
e-mail: skyradek.olszewski@gmail.com

pedagogika

mgr

31.12.2021

StandowiczAndrejczuk
Jadwiga-Elżbieta
Stypułkowska
-Weremijewicz Maria
Jolanta

kom. 608 380 581
je.sta@wp.pl

pedagogika

mgr

31.12.2020

sł. 22 501 71 44
kom. 504 422 962
weremijewicz@hotmail.com

pedagogika opiekuńczowychowawcza

mgr

31.12.2020

dr inż.

31.12.2022

XXIII. Szacowanie ruchomości
Celmerowski Andrzej kom. 601 241 743
e- mail: ACEL4@o2.pl

mechanika techniczna, ogólna
budowa i eksploatacja maszyn
w tym: wycena wartości
urządzeń technicznych, teoria
maszyn i mechanizmów,
technika komputerowa w tym
wycena wartości sprzętu i
oprogramowania
komputerowego

Boguszewski Bogdan

e-mail:
bogdan.boguszewski@gmail.com

inż.
wycena pojazdów
samochodowych, sporządzenie
kosztorysów napraw pojazdów,
wycena maszyn i urządzeń

31.12.2021

Chomczyk Zbigniew
(2 specjalności)

tel. (85) 741 54 91
kom. 664 359 995
e- mail: zbigniew.chomczyk@wp.pl

wycena maszyn, urządzeń i
pojazdów oraz obrabiarki i
technologie procesów
wytwarzania

31.12.2019

Ganzke Zbigniew

tel. 85 679 33 85
kom. 606 319 131
e-mail: zbigniew@poczta.fm

silniki łodziowe z osprzętem
mgr
i pędniki, wycena wartości
i szkód, opinie techn., kadłuby
łodzi motorowych, prawo drogi
na wodach śródlądowych dla
jednostek sportowo–
turystycznych

mgr inż.

31.12.2018

Jewdosiuk Artur

kom. 606 250 111
e-mail: ajewdosiuk@wp.pl

- wycena maszyn, urządzeń,
mgr inż.
pojazdów oraz narzędzi i
oprzyrządowania,
- obrabiarka i technologia
procesów wytwarzania,
- rzeczoznawstwo ds. innowacji

31.12.2018

Kondrat Zdzisław

d. 85-661-66-68
kom. 571 443 072
e- mail: zkondrat@poczta.fm

maszyny dla przemysłu
dr hab.inż.
spożywczego, wycena maszyn,
urządzeń i pojazdów, budowa i
eksploatacja maszyn

31.12.2022

Leonowicz Tomasz
(2 specjalności)

kom. 606 621 806
e-mail:
testertom@poczta.onet.pl

szacowanie maszyn, urządzeń
przemysłowych i pojazdów
roboczych

mgr

31.12.2019

Patejuk Aleksy
(3 specjalności)

tel. 604 192 456

wycena ruchomości
majątkowych

dr inż.

31.12.2021

Szczepański Jan
(2 specjalności)

kom. 608 411 144
e- mail: jan442@op.pl

ocena i wycena wartości techn. mgr inż.
majątku ruchomego a w
szczególności pojazdów
samochodowych, ciągników,
maszyn, urządzeń i innych
pojazdów, szacowanie szkód w
uprawach rolnych powstałych
wskutek działania sił przyrody,
szacowanie szkód
wyrządzonych przez zwierzynę
łowną

31.12.2018

XXIV. Zarządzanie nieruchomościami
Dunaj Piotr
( 2 specjalności)

tel. 85 744 37 71
kom. 602 387 422
e-mail:p.dunaj@pb.edu.pl,
piotr@poczta.duna.pl

Gan Tomasz Edward
( 2 specjalności)

tel. 694 922 700
e-mail: tomaszedwardgan@gmail.com

31.12.2018

zarządzanie nieruchomościami i mgr inż.
pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami
zarządzanie nieruchomościami inż.

31.12.2021

kom. 502 209 125
wikkla@wp.pl

zarządzanie nieruchomościami inż.

31.12.2020

tel. (22) 1211148
e- mail: wmakuc@synpro.pl

organizacja i zarządzanie
przedsiębiorstwami

31.12.2021

Jakoniuk Włodzimierz kom. 608 033 925
(3 specjalności)
e-mail: wjakoniuk@wp.pl

Klatkowski Wiktor
Arkadiusz
(2 specjalności)
Makuć Wojciech
(3 specjalności)

dr inż.
zarządzanie nieruchomościami

mgr

31.12.2023

