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dr Florczak Witold aktuariat p. matematyka ubezpieczeniowa 31.12.2017 TAK 602-135-100 witold.florczak@aksjom.pl

mgr inż. Franiek Piotr akustyka 31.12.2017 TAK 787-308-101 piotrek.franiek@gmail.com

mgr Kropiwiec Andrzej akustyka 31.12.2017 TAK 602-790-326 zbs_pomiary@o2.pl

dr Sułkowski Tadeusz akustyka hałas i ochrona przed hałasem 31.12.2017 TAK 603-635-933 agalu.hektorek@gmail.com

mgr
Szymański Zbigniew 

akustyka 
w tym akustyka środowiska i ochrona 

przed hałasem
31.12.2017 TAK

602-171-920
zbigniew.szymanski@autograf.pl

inż. Truszkowski Mariusz akustyka 
w tym akustyka środowiska i ochrona 

przed hałasem
31.12.2017 TAK 501-283-406 mariusz@ios.edu.pl

dr Zakrzewska Małgorzata akustyka 
hałas i ochrona przed hałasem w 

obszarze ochrony środowiska
31.12.2021 TAK

664-434-559

malgorzata_zakrzewska@poczt

a.onet.pl

mgr inż. Zakrzewski Maciej akustyka 31.12.2017 TAK

prof. dr 

hab. 

med.

Droszcz Wacław 11.01.2017-31.01.2017 alergologia
bez opinii dla wydziałów 

ubezpieczeń społecznych
31.12.2017 TAK

mgr Lis-Markiewicz Przemysław
alternatywne środki 

płatnicze - bitcoin
31.12.2017 TAK 601-704-218 przemyslaw@lis-markiewicz.pl

mgr inż. Błaszczyk Milena 
analiza czasu pracy 

kierowców

na podstawie tachografów 

analogowych i cyfrowych 
31.12.2021 TAK 606-292-337 milena.blaszczyk@interia.pl

mgr Chwalibogowski Sebastian
analiza czasu pracy 

kierowców

na podstawie wykresówek i danych z 

tachografów cyfrowych
31.12.2017 TAK 697-697-998 s@chwalibogowski.pl

mgr Nitecki Andrzej
analiza czasu pracy 

kierowców

na podstawie analizy danych z 

tachografów analogowych i cyfrowych 

oraz innych sposobów rejestracji

31.12.2017 TAK 609-210-600 anitecki@neostrada.pl

mgr Homa Michał analiza finansowa 31.12.2017 TAK 606-141-484 homa.michal@gmail.com

mgr inż.

Malicki Robert 

analiza finansowa

funkcjonowanie i zarządzanie 

podmiotami gospodarczymi, 

przekształcenia podmiotów 

gospodarczych, 

finanse i organizacja przedsiębiorstw, 

strategia rozwoju przedsiębiorstw 

31.12.2017 TAK

Czepiel Andrzej analiza kryminalna 31.12.2017 TAK 694-409-903 c.and@wp.pl

mgr Szprengiel Sylwia analiza kryminalna 31.12.2022 TAK 664-454-846 sylwia.szprengiel@gmail.com 

Choromański Kacper analiza śladów krwawych 31.12.2017 TAK
694-501-805

biegly@analizasladowkrwawych.

pl

prof. dr 

hab. 

med.

Rybicki Zbigniew Andrzej anestezjologia 31.12.2020 TAK

607-453-756

morus39@gmail.com 

dr Białek Irena antropologia 

badania antropologiczne, 

w tym identyfikacja osób na podstawie 

zdjęć fotograficznych, nagrań 

pochodzących z systemów 

monitoringowych i zapisu wideo

31.12.2017 TAK

603-970-332

irena.bialek@gmail.com

prof. dr 

hab.
Młodziejowski Bronisław antropologia 

sądowa, w tym identyfikacja osób 

żywych, zwłok i szczątków ludzkich,

ustalanie wieku osób utrwalonych na 

różnych nośnikach oraz rekonstrukcja 

kryminalna zdarzeń

31.12.2017 TAK

667-96-10

adam87br@wp.pl

mgr Wilczewska Joanna antropologia 
badania antroposkopijne - 

identyfikacja osób i zwłok na 

podstawie zapisów wizualnych 
31.12.2021 TAK 502-180-774 jwilczewska@tlen.pl

mgr inż. 

arch.
Bojko Tomasz architektura 31.12.2020 TAK 604-211-190 tomasz@bojko.pl

mgr inż. Gliński Zbigniew architektura 31.12.2017 TAK 500-100-272 zbigniew.glinski@wp.pl

mgr inż. Głowiński Tomasz architektura 31.12.2017 TAK 608-832-789

mgr inż. 

arch. Kowalewski Radosław
architektura 31.12.2017 TAK

501-150-723

mgr inż. 

arch. Modlinger Jerzy 
architektura ochrona utworu architektonicznego 31.12.2021 TAK

694-701-809
j.modlinger@gmail.com

mgr inż. Mogiłko Maria architektura 31.12.2017 TAK 725-999-242 maria.mogilko@ain.point.pl

mgr inż.
Pawłowska-Godlewska Maria

architektura 31.12.2017 TAK
602-260-422

architekt_godlewski@architekt-

godlewski.com.pl
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mgr inż. Żabicki Piotr architektura 31.12.2017 TAK 506-111-186 piotr_zabicki@poczta.onet.pl

mgr Bogucka Iwona audyt wewnętrzny 31.12.2017 TAK 793-368-015 iwona.bogucka@onet.eu

mgr
Braun Wiktoria 

audyt wewnętrzny i finansowy 31.12.2021 TAK 790-485-495
wiktoria.braun@accountantpartn

er.com

mgr Dąbrowski Roman audyt finansowy 31.12.2017 TAK 609-775-000 romandabrowski9@wp.pl

mgr Grochowska Marta  audyt i kontrola wewnętrzna 31.12.2017 TAK 798-389-645 marta_grochowska@op.pl

mgr Siczek Grzegorz audyt 31.12.2017 TAK 508-047-554 gsiczek@axeris.pl

mgr inż. Sławińska-Krawczyk Joanna audyt 31.12.2022 TAK 501-243-257 jslawinska@poczta.onet.pl

dr Wiśniewska Elżbieta audyt
oraz prowadzenie procesów fuzji i 

przejęć
31.12.2017 TAK ew604978955@gmail.com

mgr Żelnio Leszek audyt 31.12.2017 TAK 695-351-695 zelnio@wp.pl

mgr inż. Chmielecki Bogdan automatyka 31.12.2017 TAK 601-913-481 euz696@gmail.com

dr Gonet Wiktor badania fonoskopijne 31.12.2017 TAK 501-170-120 info@fonoskopia.org.pl

mgr
Góralewska-Łach Grażyna

badania fonoskopijne 31.12.2017 TAK
606-647-389

grayna.gralewskaach@neostrad

a.pl

mgr Łach Tomasz badania fonoskopijne 31.12.2017 TAK 603-920-542 tomasz_lach@wp.pl

mgr Kowalczyk Aleksander badania fonoskopijne 31.12.2017 TAK 501-077-373 oloostr1000@gmail.com

dr n. 

tech.

Maciejko Waldemar 

badania fonoskopijne 

w tym kryminalistyczna identyfikacja 

mówców, spisywanie treści nagrań, 

badanie autentyczności nagrań 

cyfrowych i analogowych, korekcja 

nagrań poprawiających zrozumiałość 

mowy 

31.12.2017 TAK

725-301-013

w.maciejko@avasystem.pl

mgr Miłkowski Michał badania fonoskopijne 31.12.2017 TAK 602-387-317 michal.milkowski.wp.pl@wp.pl

mgr inż. Prusik Tomasz badania fonoskopijne 31.12.2017 TAK

mgr Rozborski Bogdan badania fonoskopijne 31.12.2017 TAK 694-459-922 b.rozborski@arsdigita.pl

dr Rzeszotarski Jacek badania fonoskopijne 31.12.2017 TAK 503-016-583 rzeszofjordur@wp.pl

mgr inż. Berezowski Henryk badania mechanoskopijne 31.12.2017 TAK 601-235-573

mgr inż. Dobrowolski Janusz badania mechanoskopijne 31.12.2017 TAK 603-850-679

Dopadko Tomasz badania mechanoskopijne oznaczenia identyfikacyjne pojazdów 31.12.2017 TAK 501-140-663 dopadko@wp.pl

Krzemiński Michał badania mechanoskopijne 
mechanoskopia - badanie 

elektronicznych cech identyfikacji 

pojazadów i ich części
31.12.2021 TAK

733-508-580

799-300-

000
mfkrzeminski@gmail.com

mgr inż. Oleksy Henryk badania mechanoskopijne 
i badania autentyczności oznaczeń 

identyfikacyjnych pojazdów
31.12.2017 TAK 502-652-109 henryk.oleksy@gmail.com

mgr inż. Rydz Bogumił badania mechanoskopijne 31.12.2017 TAK 664-043-819

inż. Woźniak Marek badania mechanoskopijne 
i ocena oznaczeń identyfikacyjnych 

pojazdów
31.12.2017 TAK 501-030-117

mgr inż.
Dadas Waldemar

badania rejestracji 

magnetowidowej, zapisów 

wizualnych 

badania rejestracji magnetowidowej i 

zapisu na nośniku optycznym 
31.12.2017 TAK

696-111-505
w.dadas@n-s.pl

mgr Dubielecki Krzysztof 

badania rejestracji 

magnetowidowej, zapisów 

wizualnych 

badania zapisów wizualnych z 

ciągłego zapisu wideo i fotografii, 

w tym badanie cyfrowych nośników i 

rejestratorów obrazu
31.12.2017 TAK

888-449-276

kdubielecki@upcpoczta.pl

Kloch Marcin 

badania rejestracji 

magnetowidowej, zapisów 

wizualnych 

badania zapisów wizualnych z 

ciągłego zapisu wideo i fotografii
31.12.2017 TAK

500-084-083

mgr Bardzik Paweł bankowość 31.12.2017 TAK 606-438-167 p.w.bard@gmail.com

mgr Bubnowski Michał bankowość uniwersalna 31.12.2017 TAK 504-031-597 mbubnowski@gmail.com

mgr Dąbrowska Irena bankowość 31.12.2022 TAK

mgr Dębiec Radosław bankowość i finanse 31.12.2021 TAK

mgr Duch Wojciech bankowość 31.12.2017 TAK 696-405-388 wojciech.duch@poczta.onet.pl

mgr Gał Karolina bankowość 31.12.2017 TAK

dr
Karkowski Paweł

bankowość 31.12.2017 TAK
504-089-151

pawel.karkowski@greencapital.p

l

mgr Kowalski Kazimierz bankowość i finanse 31.12.2017 TAK 627-17-34 kazimierz.kowalski@gazeta.pl

mgr

Michalczewski Andrzej

bankowość 

w tym: zarządzanie ryzykiem 

walutowym 

oraz instrumenty pochodne
31.12.2017 TAK

600-335-619

andrzejmichalczewski@wp.pl
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dr Parvi Rafał bankowość 31.12.2017 TAK 601-536-917 rafalp4@o2.pl

mgr Piegat Witold bankowość 31.12.2017 TAK 690-262-282 witek.piegat@gmail.com

dr Simon Krzysztof bankowość 31.12.2017 TAK 697-990-163 krzysztofsimon@wp.pl

mgr Stawicka Jadwiga bankowość 31.12.2021 TAK 603-598-574 jadwiga-stawicka@wp.pl

dr Wasilewski Zbigniew bankowość finanse, analizy ekonomiczne 31.12.2021 TAK

mgr Zych Elżbieta bankowość 31.12.2017 TAK

inż. Piątek Jerzy bazy paliwowe 
eksploatacja baz paliwowych i 

urządzeń do produktów naftowych 
31.12.2021 TAK jerzypiatek@onet.eu

inż. Kępka Ryszard bezpieczeństwo kolejowe 31.12.2017 TAK 668-679-360 kepkaryszard54@gmail.com

mgr inż. Bajorski Andrzej BHP 31.12.2017 TAK 505-062-928 abhp@op.pl

mgr inż. Bazan Krzysztof BHP 31.12.2017 TAK 501-278-539 kbazan@poczta.wp.pl

mgr Chmielewski Jarosław BHP 31.12.2017 TAK 501-484-586 j.chmielewski@interia.eu

mgr inż. Fietko Konrad BHP 31.12.2017 TAK 535-044-033
konrad.fietko@expertbezpieczen

stwa.pl

mgr inż. Gera Stanisław BHP 31.12.2017 TAK 602-773-206 stasiek_bhp@wp.pl

mgr inż. Kosicki Marcin BHP 31.12.2022 TAK 509-822-347 biuro@bieglykosicki.pl

mgr Kurowski Jerzy BHP 31.12.2017 TAK 602-696-832 jerzykurowski@poczta.onet.pl

mgr inż. Maciejewski Jan BHP 31.12.2020 TAK 882-410-520 jan.maciejewski@workmax.pl

mgr Maciejko Wojciech BHP szczególne i uciążliwe warunki pracy 31.12.2021 TAK 889-544-321 wojciech_maciejko@wp.pl

dr Michalski Bohdan BHP 31.12.2017 TAK 666-862-020

mgr inż. Młynarska Henryka BHP 31.12.2017 TAK 663-461-699 mlynarskah21@wp.pl

mgr inż. Nowicka-Słowik Elżbieta BHP specjalność rusztowania i deskowania 31.12.2022 TAK
505-988-040

e.nowicka-slowik@slk.piib.org.pl

Pierzyński Adam BHP 31.12.2017 TAK 506-120-973 a.pierzynski@hotmail.com

mgr Pióro Jan BHP 31.12.2017 TAK 607-076-397 janmirpioro@poczta.onet.pl

Rama Jacek BHP 31.12.2017 TAK 607-934-412 jacek.rama@prokonto.pl

mgr Skowroński Marek BHP i wypadkoznawstwo 31.12.2021 TAK 501-120-839 marekskowronski@wp.pl

mgr Sosnowska-Mach Maria BHP 31.12.2017 TAK adamach@post.pl

dr Stawiarski Przemysław BHP przy wykonywaniu robót budowlanych 31.12.2017 TAK 603-324-300 biuro@opiniesadowe.pl

dr Sułkowski Tadeusz BHP w tym zarządzanie kryzysowe 31.12.2017 TAK 603-635-933 agalu.hektorek@gmail.com

mgr inż. Trzeciński Krzysztof BHP 31.12.2020 TAK 602-500-533 ktrzecinski@wp.pl

mgr Pieniążek Grażyna biologia kryminalistyczna 31.12.2017 TAK 501-794-956

dr hab. Hoffmann Marcin biotechnologia 31.12.2017 TAK hoffmann@man.poznan.pl

mgr inż. Grabarczyk Artur broń i amunicja 
badania broni i balistyka

31.12.2017 TAK 500-280-310

mgr inż. Juszczyk Henryk broń i amunicja broń i balistyka 31.12.2017 TAK 603-871-992 henryk.juszczyk@policja.gov.pl

mgr inż. Krysiński Bogdan broń i amunicja amunicja 31.12.2017 TAK bogmakry@op.pl

mgr inż. Lewicki Paweł broń i amunicja 
badania broni i balistyka

31.12.2017 TAK 791-432-639

dr n. 

tech. Steckiewicz Artur
broń i amunicja 

budowa broni palnej,

amunicja 31.12.2017 TAK
602-157-506

trotyl64@wp.pl

dr Urbański Łukasz broń i amunicja broń i amunicja 31.12.2017 TAK 501-357-856 lex-specialis@wp.pl

Wesołowski Lech broń i amunicja 
broń myśliwska –wycena i ocena 

techniczna
31.12.2017 TAK 603-724-136 wisent48@gmail.com

mgr Wojtas Jerzy broń i amunicja broń i amunicja 31.12.2017 TAK 692-188-313 jurwoj1960@gmail.com

mgr inż. Arendarski Tomasz budownictwo 
lądowe, specjalność konstrukcyjno-

budowlana
31.12.2021 TAK

mgr inż.

Baron Magdalena

05.06.-26.06.2016 budownictwo

specjalność architektoniczna, w tym 

projektowanie w zakresie architektury 

przemysłowej, budownictwa 

jednorodzinnego 

i wielorodzinnego niskiego

oraz budownictwa ogólnego 

31.12.2017 TAK

783-430-033

magdalena.baron@gmail.com

dr inż. Baryłka Adam budownictwo ogólne 31.12.2017 TAK 605-660-292 adambar1@wp.pl

mgr inż. Basiak Mirosław budownictwo 31.12.2021 TAK 505-047-612

mgr inż. 

arch.
Bejtman-Kuźmienko Beata budownictwo 

specjalność architektoniczna 
31.12.2017 TAK 606-102-959 kuzmienko@op.pl

inż. Białowąs Wojciech budownictwo 
organizacja i przebieg procesu 

inwestycyjnego 
31.12.2017 TAK 601-370-874
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mgr inż. 
Biernacki Sławomir

budownictwo 
prace konstrukcyjno-budowlane 

i hydrotechniczne 31.12.2017 TAK
605-728-914

s.biernacki44@vp.pl

mgr inż. Biskupski Andrzej budownictwo 31.12.2017 TAK 604-992-651 wedion@o2.pl

mgr inż. 

arch. 
Bojko Tomasz budownictwo 

budownictwo ogólne, w tym obiekty 

zabytkowe, mosty, wraz 

z zagospodarowaniem terenu 

i sieciami infrastruktury, 

zarządzanie projektami, 

przygotowanie i realizacja procesu 

inwestycyjnego, rozliczanie inwestycji, 

roboty wykończeniowe

31.12.2020 TAK 604-211-190 tomasz@bojko.pl

mgr inż. Borowski Sławomir budownictwo 
specjalność konstrukcyjno-budowlana i 

zabytki
31.12.2017 TAK 500-287-674 slawomirborowski@onet.pl

mgr inż. Brożek Wiesława budownictwo 31.12.2017 TAK 604-517-427 wieslawa.brozek@op.pl

inż. Busse Artur budownictwo 31.12.2017 TAK 604-474-845 opinie@op.pl

mgr inż. Ciupa Mieczysław budownictwo 
ogólne, drogowe i mostowe 

31.12.2017 TAK 603-449-958 mieczyslawciupa@wp.pl

mgr inż. Cybulski Waldemar budownictwo 
specjalność architektoniczno – 

urbanistyczna
31.12.2017 TAK 668-106-110

inż. Czech Wojciech budownictwo 31.12.2017 TAK 666-029-049 690-663-314 wojciechczech@onet.eu

mgr inż. Damentko Bogdan budownictwo 31.12.2017 TAK 504-017-463 damentko@onet.pl

inż.
Dąbrowski Grzegorz 

budownictwo 
budownictwo drogowe, w tym drogi, 

ulice, budowle tramwajowe, lotniska
31.12.2021 TAK

503-727-514
gdabrowski@ctd.com.pl

mgr inż. Fedorowicz Paweł budownictwo specjalność konstrukcyjno-budowlana 31.12.2020 TAK 600-019-699 tebeq@wp.pl

mgr inż. Fedorowicz Piotr budownictwo specjalność konstrukcyjno-budowlana 31.12.2020 TAK 782-337-782 fedorowicz.piotr@wp.pl

mgr inż. Firysiuk Krzysztof budownictwo 

lądowe, ogólne, zabytkowe, w tym: 

ocena stanu technicznego oraz 

wycena wartości robót, obiektów, 

budowli i budynków, kosztorysowanie 

robót budowlano-montażowych, 

umowy w budownictwie 

31.12.2017 TAK

602-735-689

inż. Flak Edward budownictwo drogowe 31.12.2017 TAK

mgr inż. Gerbszt Witold budownictwo 31.12.2017 TAK 602-512-723 gerbszt@o2.pl

inż. Gowin Zygmunt budownictwo lądowe 31.12.2017 TAK 601-345-035 zyg.gowin@wp.pl

dr inż. Gradkowski Krzysztof budownictwo lądowe 31.12.2017 TAK 601-306-899 k.gradkowski@il.pw.edu.pl

mgr inż.

Kaczmarczyk Marek 

budownictwo 
specjalność konstrukcyjno-budowlana, 

budowle hydrotechniczne 31.12.2017 TAK

606-345-309

kaczmarczyk-marek@wp.pl

mgr inż. Kajrukszto Maciej budownictwo 

analizy terminowe, kosztorysowanie 

organizacja i zarządzanie 

w budownictwie 
31.12.2017 TAK

509-533-630

maciekkair@wp.pl

mgr inż.
Kalinowski Janusz  

budownictwo 
rozliczanie i kosztorysowanie robót 

budowlanych 31.12.2017 TAK
505-201-833

janusz.kalinowski@upcpoczta.pl

mgr inż. Karczewski Andrzej budownictwo spec. konstrukcyjno – budowlana 31.12.2017 TAK 501-190-385 ajkarczewski100@gmail.com

mgr inż.

Kawęczyński Wojciech

budownictwo 

specjalność architektoniczna,

naruszenia prawa autorskiego przy 

dziełach architektonicznych 
31.12.2017 TAK

501-723-328

kaweczynski@architekci.warsza

wa.pl

mgr inż. Kącki Wiesław budownictwo 
wycena i koszty robót budowlanych, w 

tym inwestycji mieszkaniowych 
31.12.2017 TAK 606-927-051 wieslaw.kacki@aster.pl

mgr inż.

Kędziora Urszula 

budownictwo 

specjalność instalacyjna: organizacja, 

ocena prawidłowości i przebiegu 

procesu inwestycyjnego, analizy 

kosztowe i terminowe

31.12.2022 TAK

695-747-954

mgr inż. Kielan Kazimierz budownictwo ogólne 31.12.2017 TAK 604-621-199 kazimierz.kielan@wp.pl

mgr inż. Kmieciak Włodzimierz budownictwo 31.12.2017 TAK 602-210-359 p.w.warex@wp.pl

inż. Knot Adam budownictwo ogólne 31.12.2020 TAK adam.knot.1@wp.pl

mgr inż. Komorowski Franciszek budownictwo 
specjalność konstrukcyjno-inżynieryjna 

i drogi 
31.12.2017 TAK 668-148-521
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mgr inż. Konarski Ryszard budownictwo wodne 31.12.2021 TAK 693-433-151 ryskonarski@wp.pl

mgr inż. Konopko Wiesław budownictwo technologia i organizacja 31.12.2017 TAK 604-643-655 wieslaw_konopko@wp.pl

mgr inż. Korzeniowski Dariusz budownictwo ogólne 31.12.2017 TAK d.korzeniowski@gazeta.pl

mgr inż. Kowalczyk Elżbieta budownictwo ogólne 31.12.2021 TAK

inż. Kowalski Aleksander budownictwo ogólne 31.12.2021 TAK

inż. Kowalski Ignacy budownictwo autostrady i drogi 31.12.2017 TAK 698-144-344 mar.kowalska@gmail.com

mgr inż. Kowalski Zbigniew budownictwo 

specjalność konstrukcyjno-budowlana, 

technologia 

i organizacja procesów budowlanych, 

roboty wykończeniowe, 

kosztorysowanie 

i rozliczanie inwestycji budowlanych

31.12.2017 TAK

662-703-990

janusz62zbigniew@gmail.com

inż. Krzypkowski Stanisław budownictwo lądowe 31.12.2017 TAK 602-589-806 stanislawkrzypkowski@wp.pl

mgr inż. Lorenc Andrzej budownictwo ogólne 31.12.2017 TAK 668-057-407 lorenc-andrzej@wp.pl

mgr inż. Łazowski Jacek budownictwo 

budownictwo ogólne, w tym obiekty 

zabytkowe, mosty, wraz 

z zagospodarowaniem terenu 

i sieciami infrastruktury, 

zarządzanie projektami, 

przygotowanie i realizacja procesu 

inwestycyjnego, rozliczanie inwestycji

31.12.2017 TAK

605-213-186

jlazowski@proinwest.biz

mgr inż. Malinowski Tomasz budownictwo 

specjalność konstrukcyjno-budowlana, 

ocena 

i badanie stanu technicznego 

wszelkich budynków i konstrukcji 

budowlanych, kontrola wytwarzania 

elementów budowlanych, ekonomika, 

ceny, rozliczenia, kosztorysowanie

31.12.2017 TAK
tmalinowski.rzeczoznawca@op.

pl

mgr inż. Mleczko Włodzimierz 26.05.2017-18.09.2017 budownictwo 

specjalność konstrukcyjno-budowlana

przygotowanie, organizacji inwestycji 

budowlanych

zarządzanie inwestycjami 

budowlanymi

inwentaryzacja stanów i prac obiektów

31.12.2020 TAK

519-428-952

wlodzimierz.mleczko@gmail.co

m

mgr inż. Nieścieruk Tomasz budownictwo 31.12.2017 TAK 661-511-719 tomasz.bud@op.pl

mgr inż. Niewiadomski Bartosz budownictwo ogólne 31.12.2017 TAK 504-272-232 bartniew@interia.pl

mgr inż.
Nowicka-Słowik Elżbieta 

budownictwo specjalność rusztowania i deskowania 31.12.2022 TAK
505-988-040

e.nowicka-slowik@slk.piib.org.pl

mgr inż. 
Ochnio Kazimiera

budownictwo 
specjalność 

wodno-melioracyjna 31.12.2017 TAK
506-837-376

kasiaochnio@wp.pl

mgr inż.
Okonek Bogdan

budownictwo 
specjalność

konstrukcyjno – budowlana 31.12.2017 TAK
601-687-898

marokoma@wp.pl

inż. Parczewski Eugeniusz budownictwo lądowe 31.12.2017 TAK 508-204-188 e.parczewski@gmail.com

dr inż. Pawłowski Jan budownictwo 31.12.2017 TAK 602-799-963 jpwyc@wp.pl

dr inż. Pesta Rafał budownictwo 31.12.2017 TAK 514-215-705 rafal.pesta@gmail.com

mgr inż. Piskorek Janusz budownictwo 
specjalność konstrukcyjno – 

budowlana oraz roboty 

wykończeniowe
31.12.2017 TAK

602-237-063
janusz.piskorek@wp.pl

inż.
Prokopowicz-Jankowski Henryk

budownictwo 
ceny kosztorysów i rozliczenia 

inwestycji budowlanych 31.12.2017 TAK
602-238-406

henprokopowicz@gmail.com

inż. Pykel Adam budownictwo specjalność wodno –kanalizacyjna 31.12.2017 TAK 602-108-249 apykel@gmail.com

inż. Sadurski Grzegorz budownictwo 

budownictwo zabytkowe 

i drewniane, roboty wykończeniowe 

ogólnobudowlane, organizacja 

procesu inwestycyjnego, budowa boisk 

sportowych, stadionów 

lekkoatletycznych, placów zabaw, hal 

sportowych i przemysłowych 

31.12.2017 TAK

607-998-442

sadurski.grzegorz@gmail.com

mgr inż. Słupek Hubert budownictwo ogólne 31.12.2017 TAK 602-733-357 geobud1@op.pl

mgr inż. Smolińska Jolanta budownictwo ogólne 31.12.2017 TAK 601-806-799 wyceny.smolinska@gmail.com
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mgr inż. Staniec Waldemar budownictwo ogólne i drogowe 31.12.2017 TAK 601-286-646 waldemar-staniec@wp.pl

dr Stawiarski Przemysław budownictwo i materiały budowlane 31.12.2017 TAK 603-324-300 biuro@opiniesadowe.pl

mgr inż. Sternowski Jacek budownictwo 31.12.2017 TAK 601-211-813 jacek@sternowski.pl

mgr inż. Szczerbowicz Krzysztof budownictwo 31.12.2020 TAK 600-915-925 krzysztof.sz@onet.pl

mgr inż. 

Szmytrowski Karol 

budownictwo 

specjalność konstrukcyjno-budowlana, 

w tym projektowanie 

i wykonawstwo robót budowlanych 
31.12.2017 TAK

883-318-447

szmytrowscy@vp.pl

inż.
Szymański Henryk 

budownictwo ogólne 31.12.2017 TAK
665-822-047

henryk.szymanski@poczta.onet.

pl

mgr inż. Tatarczuk Janusz budownictwo lądowe 31.12.2017 TAK 602-238-651 janusz.tatarczuk@gmail.com

mgr inż. Terlecki Rajmund
30.06.2017-30.09.2017

budownictwo 
specjalność    konstrukcyjno-

budowlana
31.12.2017 TAK 501-078-961 rajmund.terlecki@gmail.com

mgr inż. Titowicz Janusz budownictwo 
specjalność    konstrukcyjno-

budowlana
31.12.2017 TAK 515-287-525 janusztitowicz@data.pl

inż. Turkiewicz Leon budownictwo 31.12.2017 TAK 693-351-789 leon.turkiewicz@wp.pl

mgr inż. Turowski Marian budownictwo w tym kosztorysowanie 31.12.2017 TAK 504-078-857 m.turowski.biuro@wp.pl

mgr inż. Warzywoda Stanisław budownictwo specjalność architektoniczna 31.12.2017 TAK 724-076-308

mgr inż. Waszczuk Artur budownictwo budownictwo drogowe 31.12.2022 TAK 506-879-420

inż. Więckowska Halina budownictwo 31.12.2017 TAK 605-601-368 halinawieckowska@o2.pl

mgr inż. Witowski Henryk budownictwo 31.12.2017 TAK 515-424-736 irek_w@op.pl

mgr inż. Wroński Bogdan budownictwo lądowe 31.12.2017 TAK 602-337-714 bmwronski@wp.pl

inż. Wróbel Jerzy budownictwo 31.12.2017 TAK 694-695-817 nord-bud@tlen.pl

mgr inż.

Wysocka Barbara 

31.07.2017-08.09.2017

09.10.2017-23.10.2017
budownictwo 

ogólne (kubaturowe, przemysłowe), 

ocena stanu technicznego budynków i 

budowli, kosztorysowanie, wycena 

robót budowlanych,  ocena zakresu 

rzeczowego i poprawności robót 

budowlanych, weryfikacja 

kosztorysów, rozliczanie inwestycji, 

ocena prawidłowości procesu 

budowlanego

31.12.2020 TAK

692-822-388

261-40-40 barbara.j.wysocka@gmail.com

mgr inż.
Zagrajek Roman

budownictwo lądowe 31.12.2021 TAK
505-004-589

roman.zagrajek@voltbud.com.pl

mgr inż. Zakrzewska Aneta budownictwo 31.12.2022 TAK

inż. Zdunek Jan budownictwo ogólne 31.12.2017 TAK 601-259-601 janzdunek@interia.pl

mgr inż. Zdziebłowski Łukasz budownictwo 31.12.2017 TAK 503-090-994 bbc@bbconsultants.pl

inż. Zwoliński Tadeusz budownictwo 31.12.2017 TAK 603-856-601 tadeusz.zwolinski@wp.pl

mgr inż. Żarski Antoni M. budownictwo 31.12.2017 TAK 501-213-532 azarski1@gmail.com

mgr inż. 

arch.
Bojko Tomasz 

certyfikacja energetyczna 

budynków

świadectwa charakterystyki 

energetycznej budynków, lokali 

mieszkalnych oraz części budynków 

stanowiących samodzielną całość 

techniczno-użytkową badania 

termowizyjne budynków 

termomodernizacja i ochrona cieplna 

budynków

31.12.2020 TAK 604-211-190 tomasz@bojko.pl

mgr inż. Górajek Andrzej 
certyfikacja energetyczna 

budynków
31.12.2021 TAK

inż. Knot Adam
certyfikacja energetyczna 

budynków
31.12.2020 TAK adam.knot.1@wp.pl

mgr inż. Kozanecki Ryszard 
certyfikacja energetyczna 

budynków

świadectwa charakterystyki 

energetycznej budynków, lokali 

mieszkalnych oraz części budynków 

stanowiących samodzielną całość 

techniczno-użytkową badania 

termowizyjne budynków 

termomodernizacja i ochrona cieplna 

budynków

31.12.2017 TAK

607-303-768

rykos@gazeta.pl

mgr
Musiał Janusz

certyfikacja energetyczna 

budynków
31.12.2017 TAK

508-487-110
majozarow@gmail.com

dr hab. Hoffmann Marcin chemia 31.12.2017 TAK hoffmann@man.poznan.pl
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dr n. 

med. Przepiórski Janusz
chirurgia naczyniowa i chirurgia ogólna 31.12.2017 TAK

602-287-282
aljaski@tlen.pl

lek.med.
Czynowski Wiesław

chirurgia ogólna chirurgia ogólna i urazowa 31.12.2017 TAK
601-505-505

620-02-02; 

03
dr@czynowski.pl

lek. med.
Dąbrowski Bohdan 

chirurgia ogólna 31.12.2020 TAK

lek.med. Garstecka Maria chirurgia ogólna 31.12.2017 TAK 501-152-484 domaniebo@poczta.onet.pl

dr n. 

med. Malec Zbigniew 
chirurgia ogólna

oraz chirurgia dziecięca i 

kardiochirurgia
31.12.2017 TAK

lek.med. Mężykowski Józef chirurgia ogólna 31.12.2017 TAK

dr 

n.med.
Przepiórski Janusz chirurgia ogólna 31.12.2017 TAK 602-287-282 aljaski@tlen.pl

lek. med. Sienkiewicz Piotr od 19.06.2017 do odwołania chirurgia ogólna i chirurgia onkologiczna 31.12.2021 TAK

lek.med. Skura Piotr Witold chirurgia ogólna 31.12.2017 TAK

lek.med. Wassermann Jerzy chirurgia ogólna 
chirurgia dziecięca, ortopedia i 

traumatologia, medycyna 

ratunkowa

31.12.2017 TAK

lek.med. Zbonikowski Andrzej chirurgia ogólna 31.12.2017 TAK 501-162-812 648-05-72 zbonikowski.andrzej@gmail.com

dr n. 

med.
Lisicki Krzysztof

chirurgia ortopedyczna i 

urazowa

ograniczenie zleceń opinii do:

1) wydawania opinii tylko w 

sprawach oceny obrażeń ciała u 

osób poszkodowanych 

w wypadkach drogowych

2) spraw, w których biegły 

wcześniej opiniował na zlecenie 

Prokuratury lub Policji (sprawy 

karne)

3) na terenie m. st. Warszawy

31.12.2017 TAK

lek. med. Mbazuigwe Samuel
chirurgia ortopedyczna i 

urazowa

chirurgia urazowa i ortopedyczna, 

medycyna ratunkowa
31.12.2017 TAK

lek.med. Wassermann Jerzy
chirurgia ortopedyczna i 

urazowa 

ortopedia i traumatologia

dziecięca 31.12.2017 TAK

dr n. 

med. Krajewski Andrzej
chirurgia plastyczna 31.12.2017 TAK

602-456-703
ak@akrajewski.pl

prof. dr 

hab. 

med.

Droszcz Wacław 11.01.2017-31.01.2017 choroby płuc
bez opinii dla wydziałów 

ubezpieczeń społecznych
31.12.2017 TAK

lek. med.
Dobrucki Jan Tomasz

01.09.2015-01.02.2016 choroby wewnętrzne 31.12.2017 TAK

dr 

n.med.
Domański Paweł Jan choroby wewnętrzne 31.12.2017 TAK

dr 

n.med.
Hałka Janusz choroby wewnętrzne 31.12.2017 TAK

dr 

n.med.
Kaczorowski Janusz choroby wewnętrzne 31.12.2017 TAK

dr 

n.med.
Kozak-Szkopek Elżbieta choroby wewnętrzne 31.12.2017 TAK

dr 

n.med.
Nowak Seweryn 04.05.2017-31.12.2017 choroby wewnętrzne 31.12.2017 TAK 817-60-93

lek.med. Pieniążek Adam choroby wewnętrzne 31.12.2017 TAK

lek.med. Pniewski Piotr Jakub choroby wewnętrzne 31.12.2017 TAK ppniewski@onet.eu

lek.med. Wasilewski Janusz choroby wewnętrzne 31.12.2017 TAK

lek. med.
Zwolski Piotr 

choroby wewnętrzne 31.12.2017 TAK
607-199-984

1opoka@wp.pl

dr n. 

med. Paszkiewicz Jacek
choroby zakaźne 31.12.2017 TAK 537-039-911

aurea.prima@wp.pl

lek.med. Pieniążek Adam diabetologia 31.12.2017 TAK
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dr 

n.med.
Rosiński Grzegorz diabetologia 31.12.2017 TAK

dr Gilewski Ryszard drobiarstwo 31.12.2017 TAK 602-228-321 ryszard-gilewski@wp.pl

mgr inż.

Michoń Sebastian 

druk fleksograficzny 

technologia druku fleksograficznego,

przemysłowe przetwórstwo polietylenu 

metodą wytłaczania 

z rozdmuchem 

i powlekania na gorąco 

31.12.2017 TAK 502-057-213 s.michon@o2.pl

mgr
Braun Wiktoria 

ekonomia 
oraz finanse, księgowość, 

rachunkowość
31.12.2021 TAK 790-485-495

wiktoria.braun@accountantpartn

er.com

mgr Dukat Anna ekonomia 31.12.2021 TAK

dr

Gądek Ryszard 

ekonomia

oraz finanse przedsiębiorstw 

wycena akcji i udziałów

plany podziałów, przekształceń 

i połączeń spółek 
31.12.2017 TAK

663-142-670

erg1957@gmail.com 

mgr Gołębiewski Jarosław ekonomia 31.12.2017 TAK 603-942-703 jaro.golebiewski@gmail.com

dr hab. Grzegorczyk Adam ekonomia 31.12.2017 TAK 602-570-795 adam@wsp.pl

mgr Gwiazdowska Aleksandra ekonomia

badanie planów połączeń, podziałów i 

przekształceń podmiotów 

gospodarczych, finanse, 

rachunkowość

31.12.2017 TAK 501-218-369 agwiazdowska@wp.eu

mgr Gwiazdowski Leszek ekonomia 
badanie planów połączeń, podziałów i 

przekształceń podmiotów 

gospodarczych finanse
31.12.2017 TAK 502-218-369 lgwiazdowski@wp.eu

mgr Janio Katarzyna ekonomia i finanse 31.12.2017 TAK 600-275-227 katarzyna.janio@gmail.com

mgr Kusak Elżbieta ekonomia i finanse, księgowość 31.12.2021 TAK kusakela@gmail.com 

mgr inż. Lech Maria ekonomia 
badanie planów przekształceń, 

połączeń i podziałów 31.12.2021 TAK 604-561-315 plusml@interia.pl

mgr

Luberadzki Jan

ekonomia 

i finanse, w tym ekonomika, 

finansowanie działalności 

gospodarczej 

i funduszy europejskich, zarządzanie 

zużyciem energii cieplnej i wody  

31.12.2017 TAK

504-135-377

luberadzkijw@poczta.onet.pl

mgr Mietz-Lustyk Katarzyna ekonomia 
oraz finanse, księgowość, 

rachunkowość 31.12.2021 TAK katarzyna.mietz@gmail.com

mgr Nader Krzysztof ekonomia 

finanse, 

księgowość

sprawy kadrowo – płacowe 
31.12.2017 TAK 693-351-570 redank@europe.com

mgr Narewski Krzysztof ekonomia i matematyka finansowa 31.12.2022 TAK

mgr Netter Andrzej ekonomia i analiza podziałów i połączeń spółek 31.12.2022 TAK

mgr Pajewski Leszek ekonomia 31.12.2017 TAK 662-135-888
ekonomia.leszekpajewski@gmai

l.com 

dr Parvi Rafał ekonomia oraz finanse, rachunkowość 31.12.2017 TAK 601-536-917 rafalp4@o2.pl

mgr

Perzanowska Alicja

ekonomia 

oraz finanse 

księgowość

rachunkowość

sprawy kadrowo – płacowe (wydziały 

pracy i ubezpieczeń społecznych)

31.12.2017 TAK 692-668-188 alicjaperzanowska@wp.pl

mgr 

Piątek Izabela 

ekonomia 

oraz finanse

księgowość

rachunkowość 

sprawy pracownicze

31.12.2020 TAK

605-602-561

izabela.piatek@poczta.fm

mgr

Poźniak Ewa

ekonomia

oraz finanse 

księgowość

rachunkowość

sprawy kadrowo – płacowe (wydziały 

pracy i ubezpieczeń społecznych)

31.12.2017 TAK

516-185-079

pozniak.ewa@gmail.com
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dr Simon Krzysztof ekonomia 

oraz analiza ekonomiczna

przedsiębiorstw 

finanse 
31.12.2017 TAK

697-990-163

krzysztofsimon@wp.pl

mgr
Sobińska Ewa

ekonomia 
oraz finanse 

rachunkowość 31.12.2017 TAK

mgr
Sut Andrzej 

ekonomia 
oraz finanse 

rachunkowość 31.12.2017 TAK
601-716-458

ansut@vp.pl

mgr Śliwa Paweł ekonomia 

oraz ekonomika 

finanse 

księgowość 

rachunkowość
31.12.2017 TAK

696-275-780 pawel.sliwa@yahoo.pl

mgr Warszawska Teresa ekonomia i finanse 31.12.2017 TAK michmar@evbox.pl

mgr Wichrowski Grzegorz ekonomia 
badanie planów upadłościowych i 

naprawczych 
31.12.2021 TAK 502-255-308 gwichrowski@gmail.com

Wójcicka Barbara ekonomia finanse, księgowość, rachunkowość 31.12.2017 TAK 604-108-866

dr Wynimko Marian ekonomia i finanse 31.12.2017 TAK 509-566-374

mgr Zasikowska Agnieszka ekonomia
oraz ekonomika, rachunkowość 

zarządcza 
31.12.2017 TAK 605-674-987 agnieszka@zasikowska.pl

mgr Mirowski Waldemar ekonomika i finanse 31.12.2017 TAK 502-633-252 wmirowski@op.pl

mgr Rajkowska Ewa ekonomika i finanse przedsiębiorstw 31.12.2017 TAK 501-677-026

dr Szadkowski Maciej ekonomika 
oraz finanse, funkcjonowanie i 

zarządzanie podmiotami 

gospodarczymi
31.12.2017 TAK 501-144-800 mszadkowski@wp.pl

mgr Kosiec Jacek ekonomika przedsiębiorstw 31.12.2017 TAK 601-254-069 jkosiec@yahoo.com

mgr Krupa Piotr ekonomika przedsiębiorstw ekonomika małych przedsiębiorstw 31.12.2017 TAK

mgr

de León Carlos 

ekonomika przedsiębiorstw

oraz analiza opłacalności inwestycji 

szacowanie wysokości roszczeń  

odszkodowawczych w obrocie 

gospodarczym
31.12.2017 TAK

dr

Maciąg Agnieszka 

ekonomika przedsiębiorstw

organizacja przedsiębiorstw i finanse  

przedsiębiorstw 

analizy ekonomiczne 

i  finansowe
31.12.2017 TAK

508-257-819

agnm84@esculap.pl

dr hab. Miedziński Bogdan ekonomika przedsiębiorstw i finanse przedsiębiorstw 31.12.2017 TAK 606-928-233 b.miedzinski@bmgroup.com.pl

dr 
Pawlak Zbigniew 

ekonomika przedsiębiorstw 31.12.2020 TAK
602-247-099

zpawlak@zpawlak.com.pl

mgr
Zielnik Alicja 

ekonomika przedsiębiorstw
oraz finanse, księgowość, 

rachunkowość
31.12.2017 TAK

602-344-005
alicja.zielnik@wp.pl

inż. Bolimowski Henryk elektroenergetyka 31.12.2017 TAK 510-521-547 henrykbolimowski@gmail.com

mgr inż. Gera Stanisław elektroenergetyka instalacje i urządzenia 31.12.2017 TAK 602-773-206 stasiek_bhp@wp.pl

mgr inż. Grzybowski Artur elektroenergetyka 31.12.2021 TAK 519-665-580 agrzybowski@wp.pl

mgr inż.
Herman Mirosław 

elektroenergetyka 
sieci, instalacje

i urządzenia 31.12.2017 TAK
664-058-050

mirekher@pro.onet.pl

mgr inż. Jędruch Antoni elektroenergetyka cieplna, wodna, gazowa 31.12.2017 TAK 602-410-262 antoni.jedruch@vp.pl

mgr inż. Kurowski Jerzy elektroenergetyka 31.12.2017 TAK 602-696-832 jerzykurowski@poczta.onet.pl

mgr inż. Sapieja Jacek elektroenergetyka 
sieci, instalacje

i urządzenia 
31.12.2017 TAK

dr inż. Stankowska Anna elektroenergetyka 31.12.2017 TAK stankowska.anna@wp.pl

mgr inż. 
Stepnowski Michał 

elektroenergetyka 31.12.2017 TAK
530-272-363

m.stepnowski@elektro-

energetyka.com

inż. Szczytyński Piotr elektroenergetyka i nielegalny pobór energii 31.12.2017 TAK 697-040-102 prj@o2.pl

mgr inż. 
Kluza Ludwik 

elektroniczny sprzęt 

powszechnego użytku 

sprzęt gospodarstwa domowego 

(AGD)
31.12.2017 TAK

641-21-82
mariakluza@gmail.com

mgr inż. Osowski Rafał 
elektroniczny sprzęt 

powszechnego użytku 
31.12.2017 TAK

519-195-249
rafal.osowski@onet.eu
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dr inż.
Rudalski Edward

elektroniczny sprzęt 

powszechnego użytku 
i aparatura elektroniczna 31.12.2017 TAK

502-114-003
edward.rudalski@eltest.com.pl

mgr inż. Szczerbatko Wojciech elektronika 31.12.2017 TAK 601-368-915 jns@poczta.onet.pl

mgr inż. Bekier Zbigniew elektronika 31.12.2017 TAK 889-184-095 z.bekier@o2.pl

dr Czernek Krzysztof elektronika systemy elektroniki przemysłowej 31.12.2017 TAK 516-023-655 kik.czernek@gmail.com

dr inż. Kalita Mariusz elektronika 31.12.2017 TAK 600-635-007 m.kalita@islab.pl

dr inż. Kornacki Witold elektronika 31.12.2017 TAK 603-971-952 witold.kornacki@neostrada.pl

mgr inż. Passella Krzysztof elektronika 31.12.2017 TAK 510-838-363 passella@tlen.pl

mgr inż.
Poletyło Marek 

elektronika 
i mechatronika pojazdowa

diagnostyka pojazdów 31.12.2017 TAK
502-282-331

marekpoletylo@go2.pl

inż.
Poletyło Tadeusz 

elektronika 
i mechatronika pojazdowa

diagnostyka pojazdów 31.12.2017 TAK
502-310-040

drei-pol@go2.pl

mgr inż. Szczerbatko Wojciech elektronika 31.12.2017 TAK 601-368-915 jns@poczta.onet.pl

mgr inż. Bekier Zbigniew elektrotechnika 31.12.2017 TAK 889-184-095 z.bekier@o2.pl

mgr inż. Grzybowski Artur elektrotechnika 31.12.2021 TAK 519-665-580 agrzybowski@wp.pl

mgr inż. Passella Krzysztof elektrotechnika 31.12.2017 TAK 510-838-363 passella@tlen.pl

dr inż. Stankowska Anna elektrotechnika 31.12.2017 TAK stankowska.anna@wp.pl

mgr inż. Stepnowski Michał elektrotechnika 31.12.2017 TAK 530-272-363
m.stepnowski@elektro-

energetyka.com
mgr inż. Szczerbatko Wojciech elektrotechnika 31.12.2017 TAK 601-368-915 jns@poczta.onet.pl

mgr inż. Grzybowski Artur energetyka 31.12.2021 TAK 519-665-580 agrzybowski@wp.pl

mgr inż. Jędruch Antoni energetyka cieplna, wodna, gazowa 31.12.2017 TAK 602-410-262 antoni.jedruch@vp.pl

mgr inż. Kurowski Jerzy energetyka 31.12.2017 TAK 602-696-832 jerzykurowski@poczta.onet.pl

mgr inż. 
Stepnowski Michał 

energetyka 31.12.2017 TAK
530-272-363

m.stepnowski@elektro-

energetyka.com

mgr inż. Archipiak-Zaczek Krystyna finanse i rachunkowość 31.12.2017 TAK

mgr Bejgier-Zając Elżbieta finanse i księgowość, rachunkowość 31.12.2017 TAK 510-200-090 ebejgier@poczta.onet.pl

mgr Boligłowa Paweł finanse i rachunkowość 31.12.2017 TAK 607-917-947 p.boliglowa@gmail.com

Bosek Witold finanse 31.12.2017 TAK 699-091-191

mgr 

Brennek Barbara 

finanse 

oraz analizy gospodarcze

lobbing

rachunkowość
31.12.2017 TAK

694-072-088

b.brennek@wp.pl 

dr Czernek Krzysztof finanse 31.12.2017 TAK 516-023-655 kik.czernek@gmail.com

mgr

Ćwiklińska Jolanta 

finanse 

finanse publiczne,

rachunkowość, w tym rachunkowość 

zarządcza 
31.12.2017 TAK

510-095-301 jolantacwiklinska@wp.pl

mgr Darabasz-Mikulska Jadwiga finanse i rachunkowość 31.12.2017 TAK 664-490-650 jagodad@op.pl

mgr Dąbrowska Irena finanse 
finanse publiczne i przedsiębiorstw, 

rachunkowość
31.12.2022 TAK

mgr Dąbrowska Krystyna finanse i rachunkowość 31.12.2017 TAK 501-143-724 makr@neostrada.pl

mgr Dąbrowski Roman finanse i rachunkowość 31.12.2017 TAK 609-775-000 romandabrowski9@wp.pl

mgr Dmowski Andrzej finanse 
oraz wycena spółek i podmiotów 

gospodarczych
31.12.2017 TAK

dr FILIP Dariusz finanse 
i ocena programów operacyjnych 

finansowanych ze środków UE
31.12.2017 TAK 606-586-060 dariuszfilip@tlen.pl

mgr Gawroński Sławomir finanse i rachunkowość 31.12.2017 TAK 602-400-670

mgr Gibaszewski Rafał finanse
i księgowość, rachunkowość, 

inwestycje, rozliczenia, płatności 
31.12.2021 TAK 501-028-922 r.gibaszewski@o2.pl

mgr Głacki Andrzej finanse i rachunkowość 31.12.2017 TAK 605-422-848 andrzej1956@o2.pl 

mgr Grom Monika finanse i rachunkowość 31.12.2017 TAK 604-255-888 m.grom@fincont.pl 

mgr Helwich Małgorzata finanse i rachunkowość 31.12.2017 TAK 604-338-144 malgorzata.helwich@poczta.fm

mgr Jakóbińska Katarzyna finanse i rachunkowość 31.12.2017 TAK kjakobin@poczta.onet.pl 

mgr inż. Jelonek Andrzej finanse i rachunkowość 31.12.2020 TAK 696-600-866 a.jelonek123@o2.pl

mgr inż. Jendrzejczak Andrzej finanse 

oraz księgowość

sprawy kadrowo – płacowe 

(wydziały pracy i ubezpieczeń 

społecznych)

31.12.2017 TAK 607-863-593 amjendrzejczak@wp.pl

dr Karkowski Paweł finanse analiza sprawozdań finansowych 31.12.2017 TAK 504-089-151
pawel.karkowski@greencapital.p

l

mgr Klimiuk Marian finanse 
i księgowość w sprawach 

gospodarczych
31.12.2017 TAK 604-145-436 marian.klimiuk@kibr.waw.pl

mgr Kryńska Małgorzata finanse i rachunkowość 31.12.2017 TAK 501-037-905 krynskam.doradca@interia.pl
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mgr Krzysztofik-Pogoda Krystyna finanse i rachunkowość 31.12.2017 TAK 728-986-830

mgr Lawrenc Artur finanse i rachunkowość 31.12.2017 TAK 504-152-465 artur.lawrenc@gmail.com

mgr

Łazarski Ireneusz 

finanse

oraz badanie planów przekształceń 

podmiotów gospodarczych 

rachunkowość spółek prawa 

handlowego  
31.12.2017 TAK

608-403-197

ilazarski@wp.pl

mgr Łuczak Grzegorz finanse i rachunkowość 31.12.2017 TAK grzegorz_luczak@interia.eu

mgr inż. Łukasik Tadeusz finanse finanse publiczne 31.12.2020 TAK 601-276-727 tadeusz.lukasik@vp.pl

mgr Markowska Paulina finanse 

badanie planów połączeń, podziałów i 

przekształceń podmiotów 

gospodarczych, księgowość, 

rachunkowość

31.12.2022 TAK 501-036-234 biuro@inbalance.pl

mgr Michalczewski Andrzej finanse 31.12.2017 TAK 600-335-619 andrzejmichalczewski@wp.pl

mgr Natorska-Zieniuk Barbara finanse i rachunkowość 31.12.2017 TAK

mgr Nowak Anna finanse i księgowość, rachunkowość 31.12.2022 TAK 502-502-039 anbiuro@interia.pl

mgr Oleksa Jan finanse i rachunkowość 31.12.2017 TAK 603-790-351 jan.oleksa@interia.eu

mgr inż. Piskorski Grzegorz finanse 31.12.2017 TAK 604-558-840 piskorski.grzegorz@gmail.com

mgr
Przychoda-Kozakiewicz 

Alicja
finanse i rachunkowość 31.12.2017 TAK

507-058-745
alicja.przychoda-kozakiewicz@wp.pl

mgr Przysowa Jarosław finanse i księgowość 31.12.2020 TAK 600-363-048 jarekfe@o2.pl

mgr

Siczek Grzegorz 

finanse 
finanse spółek prawa handlowego 

księgowość 

rewizja finansowa (biegli rewidenci)

31.12.2017 TAK

508-047-554

gsiczek@axeris.pl

mgr Sikora Justyna finanse finanse publiczne i polityka budżetowa 31.12.2021 TAK

mgr Skulska Maria finanse i rachunkowość 31.12.2017 TAK 504-265-959 620-12-38 ulivex@interia.pl

mgr inż. Sławińska-Krawczyk Joanna finanse i analiza finansowa, księgowość 31.12.2022 TAK 501-243-257 jslawinska@poczta.onet.pl

mgr Sobka Kazimierz finanse i rachunkowość 31.12.2017 TAK 664-978-990 kazimierz.sobka@wp.pl

mgr Szuladziński Trajan finanse i księgowość, rachunkowość 31.12.2017 TAK 608-310-262 sekretariat@tsp-kancelaria.pl

mgr

Więckowski Michał

finanse

oraz księgowość 

rachunkowość  

sprawy kadrowo – płacowe (wydziały 

pracy i ubezpieczeń społecznych)
31.12.2017 TAK 508-182-164 michal@mgprofit.pl

mgr Wiszejko Anna finanse i rachunkowość 31.12.2017 TAK 692-416-005 annawiszejko@wp.pl

Wiśniewski Stanisław finanse i księgowość 31.12.2017 TAK wisniewski.st@wp.pl

mgr Zakrzewska Krystyna finanse i rachunkowość 31.12.2017 TAK 607-122-207
krystyna.zakrzewska@poczta.on

et.pl

mgr
Zaremba Grażyna 

finanse 
oraz wycena spółek 

i podmiotów gospodarczych 31.12.2017 TAK

mgr Żelnio Leszek finanse i rachunkowość 31.12.2017 TAK 695-351-695 zelnio@wp.pl

dr Jezierski Stanisław finanse przedsiębiorstw 31.12.2017 TAK 603-085-400 s.jezierski@wp.pl

mgr Wiśniewski Ernest fizjoterapia 31.12.2017 TAK 607-326-524 ernestw1@op.pl

dr Baranowski Wojciech fizjoterapia i odnowa biologiczna 31.12.2017 TAK 502-063-567

mgr 
Przybysz Krzysztof

fizykochemia 
w tym identyfikacja substancji 

psychoaktywnych 
31.12.2017 TAK 690-304-451 krzysztof.przybysz@hotmail.com

Kamiński Dariusz

fonografia i wideogramy
legalność nośników fonograficznych

 i wideogramów 31.12.2017 TAK

600-065-164

daros-kaminski@wp.pl

mgr Wawrzyniak Paweł fonografia i wideogramy legalność nośników fonograficznych 31.12.2017 TAK 602-760-941 biegly.wawrzyniak@gmail.com

mgr inż. Dadas Waldemar fotografika fotografia 31.12.2017 TAK 696-111-505 w.dadas@n-s.pl

Herok Jacek fotografika fotografia 31.12.2022 TAK 601-370-641 jacekher@poczta.onet.pl

mgr inż. Łapiński Jerzy fotografika 31.12.2017 TAK 602-393-957 fotolapinski@fotolapinski.eu
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dr inż.

Sutkowski Marek 

fotografika 

fotografia – sprzęt fotograficzny 

cyfrowy, tradycyjny, dawny 

i zabytkowy, technika zdjęciowa, 

rozpoznawanie obrazów statycznych 

i dynamicznych (fotograficznych 

i filmowych)

31.12.2017 TAK sut72@poczta.fm

mgr inż. Witkowski Jerzy fotografika fotografia kryminalistyczna 31.12.2017 TAK jewitko@poczta.onet.pl

dr Baranowski Wojciech fryzjerstwo i odnowa biologiczna 31.12.2017 TAK 502-063-567

Mazan Barbara
galanteria skórzana, odzież 

futrzarska 
31.12.2017 TAK

606-216-677
w_mazan@wp.pl

mgr inż.
Pudzianowska Halina 

galanteria skórzana, odzież 

futrzarska 

futrzarstwo,

galanteria i odzież skórzana 31.12.2017 TAK 609-801-999 bogpud@gmail.com

mgr inż.
Turzyńska-Kijek Elżbieta

galanteria skórzana, odzież 

futrzarska 

odświeżanie i renowacja wyrobów 

skórzanych i futer 31.12.2017 TAK
501-030-357 

biuro@skory-etk.pl

mgr inż. Baraniecki Paweł galwanotechnika 
i technologia przerobu metali 

szlachetnych
31.12.2017 TAK

mgr inż. Pudzianowska Halina garbarstwo 31.12.2017 TAK 609-801-999 bogpud@gmail.com

lek.med. Wasilewski Janusz gastroenterologia 31.12.2017 TAK

dr inż. Głowacki Piotr gazownictwo 31.12.2017 TAK 668-182-829 ptglowacki@gmail.com

mgr Bielecki Krzysztof gemmologia, jubilerstwo gemmologia 31.12.2017 TAK 602-306-687 gemmo@op.pl

mgr inż.

Kłoczewiak Tomasz

gemmologia, jubilerstwo 

jubilerstwo i kamienie jubilerskie, 

w tym: diamenty, szlachetne kamienie 

kolorowe, kamienie pochodzenia 

organicznego
31.12.2017 TAK

601-207-287

tkloczewiak@poczta.onet.pl

mgr Kruk Łukasz gemmologia, jubilerstwo 
kamienie szlachetne, złote monety, 

złotnictwo
31.12.2017 TAK 607-990-246 magicstone@wp.pl

dr inż. Sobczak Tomasz gemmologia, jubilerstwo 31.12.2017 TAK sobczakt@wp.pl

Zięta Jacek gemmologia, jubilerstwo 31.12.2017 TAK 601-203-729 jacek@czasluxusu.pl

mgr inż. Kuźniar Piotr genetyka genetyka sądowa 31.12.2017 TAK

Łuczak Wojciech genetyka genetyka sądowa 31.12.2021 TAK 502-684-881 wojciech.luczak@genmed.pl

mgr inż.
Master Adam  

genetyka 
identyfikacja  genetyczna 

i biochemiczna 31.12.2017 TAK
510-590-990

adam.master@biote21.com

dr n. 

med. Michalczak Ryszard
genetyka badania genetyczne 31.12.2017 TAK 604-121-036 ryszard.michalczak@bedeka.pl

dr Nowacka Joanna genetyka genetyka sądowa 31.12.2017 TAK

prof. dr 

hab. n. 

med. 

Płoski Rafał genetyka 31.12.2017 TAK

mgr Śnieć Jakub genetyka genetyka człowieka 31.12.2017 TAK 608-117-557

mgr inż. Bączek Jarosław geodezja i kartografia 31.12.2017 TAK 601-223-001 jaroslaw.baczek2@gmail.com

mgr inż. Brzostowska Elżbieta geodezja i kartografia 31.12.2017 TAK
508-983-178

elzbieta.brzostowska@gugik.gov

.pl

mgr inż. Bujnowska Hanna geodezja i kartografia geodezja 31.12.2017 TAK 692-491-188 hanna.bujnowska@wp.pl

inż. Byś Anna geodezja i kartografia 31.12.2017 TAK ablexgeo@gmail.com

mgr Ciborowski Henryk geodezja i kartografia geodezja 31.12.2017 TAK 600-475-465 henrykciborowski@gmail.com

mgr inż. Ciupa Arkadiusz geodezja i kartografia 31.12.2017 TAK 601-793-783 a.ciupa@wp.pl

mgr inż. Hoffmann Janusz geodezja i kartografia 31.12.2017 TAK 500-738-240 jhoffmann@onet.pl

inż. Jasińska Maria geodezja i kartografia geodezja 31.12.2017 TAK 602-642-907 mjasinka@wp.pl

mgr inż. Jaworski Ryszard geodezja i kartografia geodezja 31.12.2017 TAK 842-42-89 r.jaworski424@upcpoczta.pl

mgr inż. Jejer Andrzej geodezja i kartografia geodezja 31.12.2017 TAK 796-888-218 a.jejer@wp.pl

mgr inż. Karkosa Małgorzata geodezja i kartografia 31.12.2017 TAK m.karkosa6@upcpoczta.pl

mgr Kisiel Beata geodezja i kartografia 31.12.2017 TAK 500-610-242 beatakisiel1@interia.pl

mgr inż. Kozanecka Krystyna geodezja i kartografia 31.12.2017 TAK 607-559-903 k.kozanecka@chello.pl

mgr inż. Kutyna Jarosław geodezja i kartografia 31.12.2017 TAK 883-716-452 geo-nova@wp.pl

dr inż. Łuczyński Robert geodezja i kartografia 31.12.2017 TAK 600-730-320 robertluczynski@gmail.com

mgr inż. Majchrzak Ludwik geodezja i kartografia geodezja 31.12.2017 TAK 501-241-231 ludwik_majchrzak@yahoo.co.uk
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dr n. 

tech.
Matuk Olga geodezja i kartografia geodezja 31.12.2021 TAK omatuk@wp.pl

mgr inż. Myszkowski Andrzej geodezja i kartografia 31.12.2017 TAK
602-296-872 

myszkowski.andrzej@gmail.com

mgr inż. Niespodziewański Andrzej geodezja i kartografia 31.12.2017 TAK 518-413-830 angeoland@wp.pl

inż. Ościk Marian geodezja i kartografia 31.12.2017 TAK 600-413-373 marian.oscik@gmail.com

mgr inż. Parfianowicz Marcin geodezja i kartografia geodezja 31.12.2017 TAK 504-071-784 marcinbiegle@o2.pl

mgr inż. Piątkowski Wiesław geodezja i kartografia 31.12.2017 TAK 602-266-744 wp4508@gmail.com

dr inż. Pierzchała Robert geodezja i kartografia 31.12.2017 TAK 502-510-099 rpierzchala@poczta.onet.pl

mgr inż. Puźniak Tomasz geodezja i kartografia 31.12.2017 TAK 501-816-670 tomasz.puzniak@gmail.com

mgr inż. Raniecki Wojciech geodezja i kartografia 31.12.2017 TAK 600-180-033 wraniec@gmail.com

mgr inż. Skrok Łukasz geodezja i kartografia 31.12.2017 TAK 509-654-612 geodeta85@wp.pl

mgr inż. Wachulski Marcin geodezja i kartografia 31.12.2017 TAK 502-165-741

mgr inż. Wasiuk Stanisław geodezja i kartografia geodezja 31.12.2017 TAK 501-108-490 stanwa1@wp.pl

inż. Wichowska Joanna geodezja i kartografia geodezja 31.12.2017 TAK 602-740-471 geoinwest@geoinwest.pl

mgr inż. Wyszomirski Czesław geodezja i kartografia geodezja 31.12.2017 TAK 602-749-279 biugeo@post.pl

dr 

n.med.
Kozak-Szkopek Elżbieta geriatria 31.12.2017 TAK

dr 

n.med.

Słabik-Ledóchowska 

Aleksandra
ginekologia i położnictwo 31.12.2017 TAK

dr 

n.med.
Hałka Janusz hematologia 31.12.2017 TAK

prof. dr 

hab. n. 

med. 

Warzocha Krzysztof hematologia 31.12.2022 TAK

mgr Piasta Jacek hotelarstwo 31.12.2017 TAK 606-207-270 jp@instytuthotelarstwa.pl

Piszczek Artur hotelarstwo i turystyka 31.12.2022 TAK

dr Rouba Rafał hotelarstwo i turystyka 31.12.2021 TAK

dr Porowski Adam hydrogeologia 31.12.2022 TAK aporowski@yandex.com 

mgr inż. Konarski Ryszard hydrologia 31.12.2021 TAK 693-433-151 ryskonarski@wp.pl

mgr Abramowicz Mirosław informatyka 31.12.2022 TAK

mgr inż. Bartczak Rafał informatyka 31.12.2017 TAK 668-424-750 rafal.bartczak@rbartczak.info

mgr inż. Bekier Zbigniew informatyka 31.12.2017 TAK 889-184-095 z.bekier@o2.pl

dr Bieńko Zygmunt informatyka 31.12.2017 TAK zygmunt121@o2.pl

mgr inż. Bińkowski Krzysztof informatyka 31.12.2017 TAK 501-230-623 kb@netcomputer.pl

mgr inż. Boczoń Janusz informatyka 31.12.2017 TAK 602-257-776 jboczon@bonson.pl

mgr inż. Cabak Marcin informatyka i systemy teleinformatyczne 31.12.2021 TAK 603-502-836 119-02-63 it.cabak@gmail.com

mgr inż. Chodasiewicz Waldemar  informatyka i teleinformatyka 31.12.2017 TAK 504-270-395 biuro@firenet.com.pl

Czekajewski Łukasz informatyka 

w tym badanie legalności 

oprogramowania gier, filmów, muzyki, 

e-booków, audiobooków zapisanych i 

przechowywanych 

na komputerowych nośnikach 

elektronicznych, legalność plików 

zamieszczonych na serwerach w 

Internecie, internetowe piractwo 

właności intelektualnej

31.12.2017 TAK

602-227-227

kontakt@antypirat.info

mgr inż. Danieluk Adam informatyka 31.12.2017 TAK adam.danieluk@constans.biz.pl

Dopadko Tomasz informatyka badanie sprzętu komputerowego 31.12.2017 TAK 501-140-663 dopadko@wp.pl

mgr inż. Dyki Krzysztof informatyka 

analiza kryminalna w informatyce, 

zagadnienia klasy enterprise, systemy 

mainframe, inżynieria wsteczna 

oprogramowania i baz danych; audyt i 

wycena oprogramowania oraz 

systemów informatycznych, analiza 

umów i specyfikacji warunków 

zamówień informatycznych; ocena 

praw własności intelektualnej 

oprogramowania i kodów źródłowych 

31.12.2020 TAK kdyki@qq.com
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mgr inż. Gołaszewski Marek informatyka 

 i teleinformatyka  

prośba o dzwonienie 

z telefonów o niezastrzeżonych 

numerach 
31.12.2017 TAK

607-293-539

golaszewski.marek@gmail.com

mgr inż. Gusta Marcin informatyka 31.12.2017 TAK 695-981-707 marcin.gusta@yahoo.com

mgr inż. Hadro Sławomir informatyka 
informatyka śledcza, analiza danych i 

portali społecznościowych 
31.12.2021 TAK 662-262-833 slawekhadro@wp.pl

mgr inż. Harla Tadeusz informatyka 
badanie treści informatycznych 

nośników danych oraz cyfrowych 

śladów w komputerach PC 
31.12.2017 TAK

dr hab. Hoffmann Marcin informatyka bioinformatyka 31.12.2017 TAK hoffmann@man.poznan.pl

mgr inż. Janicki Robert informatyka 31.12.2017 TAK 606-644-442 rjanicki@o2.pl

Kalinowski Dariusz 

do 01.10.2016 informatyka 

w tym: projekty i usługi informatyczne, 

tworzenie 

i wdrażanie systemów 

informatycznych, bezpieczeństwo 

systemów informatycznych, 

weryfikacja i legalność 

oprogramowania oraz analiza 

nośników danych 

31.12.2017 TAK

725-501-401

kalinowski11@o2.pl

dr inż. Kalita Mariusz informatyka 
technika komputerowa i 

telekomunikacyjna
31.12.2017 TAK 600-635-007 m.kalita@islab.pl

dr inż. Kornacki Witold informatyka 31.12.2017 TAK 603-971-952 witold.kornacki@neostrada.pl

mgr inż. Kościaniuk Adam informatyka i teleinformatyka 31.12.2017 TAK 791-580-091 adam.koscianiuk@gmail.com

dr Kozankiewicz Przemysław informatyka 31.12.2017 TAK 500-060-730 

mgr inż. Król Tomasz informatyka 31.12.2017 TAK 502-233-231 tomek.krol@op.pl

Kurzaj Michał informatyka informatyka śledcza 31.12.2022 TAK 537-388-122 sakkaragold@gmail.com 

mgr inż. Martynowicz Piotr informatyka 31.12.2017 TAK 696-498-222 piotr@martynowicz.com.pl

dr n. 

tech. Niemiec Andrzej 
informatyka oprogramowanie komputerów 31.12.2021 TAK

601-967-014
ani@prim.com.pl

inż. Oleksiak Adam informatyka 31.12.2017 TAK 503-545-224 aoleksiak@uw.edu.pl

inż. Panfil Arkadiusz informatyka 

informatyka śledcza

systemy operacyjne 

analiza danych  
31.12.2017 TAK

693-935-866

a.panfil@ip-point.pl

dr n. 

hum.
Paszkiewicz Olgierd informatyka 

zarządzanie zasobami 

informatycznymi 
31.12.2017 TAK

501-020-358 
olgierdpaszkiewicz@gmail.com

mgr Puczko-Szymańska Mirosława informatyka 
oraz e-commerce (działanie platform 

sprzedaży internetowej)
31.12.2017 TAK 608-429-866 mirkapuczko@gmail.com

dr inż.

Rodwald Przemysław 

informatyka 

w tym bezpieczeństwo systemów 

teleinformatycznych, określanie 

legalności i wycena oprogramowania, 

kryptologia  

31.12.2017 TAK 888-218-869 prodwald@wp.pl

Rzuchowski Piotr 

informatyka 

informatyka śledcza, 

w szczególności wyszukiwanie 

i analiza danych, odzyskiwanie danych 

z nośników danych zapisanych w 

formie cyfrowej, określanie typu 

konfiguracji, sprawności i 

indywidualnych cech identyfikacyjnych 

sprzętu komputerowego i nośników 

danych

31.12.2020 TAK 690-692-107 p.rzuchowski@gmail.com

mgr Skalski Dawid informatyka technologie informatyczne 31.12.2017 TAK 607-127-888 dawid.skalski@gmail.com

dr inż. Sobol Henryka informatyka 31.12.2017 TAK 601-726-907 hsobol@hotmail.com
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inż.
Stańczyk Robert 

informatyka 
informatyka śledcza

31.12.2017 TAK
510-244-666

stanczyk.robert@gmail.com

inż. Szczęsny Rafał informatyka 31.12.2017 TAK 882-154-906 rafal.szczesny@blkn.com.pl

mgr inż. Szyszko Andrzej informatyka i teleinformatyka 31.12.2017 TAK 604-090-109 arps@onet.pl

mgr inż. Tomczyk Jarosław informatyka 31.12.2017 TAK 607-570-700 j.tomczyk54@upcpoczta.pl

mgr inż. Wilamowski Adam informatyka teleinformatyka 31.12.2017 TAK 600-374-349

inż. Witkow Adam informatyka 

cyfrowa obróbka obrazu 

i dźwięku

oprogramowanie 

komputery 

badanie nośników danych

31.12.2017 TAK

695-456-736 

a.witkow@limepro.pl

mgr inż.
Witkow Piotr

informatyka 
w tym  systemy komputerowe                                  

Internet, komputery i oprogramowanie
31.12.2017 TAK

602-739-999
pw@witcomp.com

dr hab. 

inż. Zalewski Andrzej
informatyka 31.12.2017 TAK

501-361-379
biuro1@wie.pl

inż.

Ziaja Adam

informatyka 
w tym informatyka śledcza, analiza 

powłamaniowa w systemach Linux, 

hacking i cyberprzestępczość 
31.12.2021 TAK adam@adamziaja.com

mgr inż. Chyczewski Bartosz instalacja cieplne 
oraz wentylacyjne, wodne i 

kanalizacyjne 
31.12.2021 TAK biuro@hogar.pl

mgr inż. Słyk Janusz instalacje cieplne 31.12.2017 TAK 607-166-169 januszwslyk@gmail.com

mgr inż. Stańczuk Marek instalacje i armatura LPG 31.12.2020 TAK 603-923-755

mgr inż.

Chmielecki Bogdan 

instalacje i urządzenia 

chłodnicze

naprawa, obsługa techniczna 

urządzeń i instalacji chłodniczych 

zawierających substancje kotrolowane 

i obrót tymi substancjami 
31.12.2017 TAK

601-913-481

euz696@gmail.com

mgr inż.
Grzybowski Artur 

instalacje i urządzenia 

elektryczne 
31.12.2021 TAK

519-665-580
agrzybowski@wp.pl

mgr inż.
Herman Mirosław 

instalacje i urządzenia 

elektryczne 

sieci, instalacje, urządzenia,

trakcje elektryczne 31.12.2017 TAK
664-058-050

mirekher@pro.onet.pl

mgr inż.
Marcińczak Ryszard 

instalacje i urządzenia 

elektryczne 
instalacje i sieci 31.12.2017 TAK

601-296-792
rmarcin@autoparagraf.pl

mgr inż.

Sapieja Jacek 

instalacje i urządzenia 

elektryczne 

sieci, instalacje

i urządzenia 

oraz systemy sygnalizacji pożarowej i 

sterowanie urządzeniami 

przeciwpożarowymi

31.12.2017 TAK

dr inż.
Stankowska Anna 

instalacje i urządzenia 

elektryczne instalacje i urządzenia
31.12.2017 TAK stankowska.anna@wp.pl

mgr inż.
Szczerbatko Wojciech 

instalacje i urządzenia 

elektryczne 

sieci, instalacje 

i urządzenia 31.12.2017 TAK
601-368-915

jns@poczta.onet.pl

inż. Szczytyński Piotr 
instalacje i urządzenia 

elektryczne 

w tym kosztorysowanie robót 

elektrycznych 
31.12.2017 TAK

697-040-102
prj@o2.pl

mgr inż.
Biernacki Sławomir

instalacje i urządzenia 

sanitarne 
prace instalacyjno-inżynieryjne 31.12.2017 TAK 605-728-914 s.biernacki44@vp.pl

mgr inż.
Dobrowolski Stanisław

instalacje i urządzenia 

sanitarne 
instalacje 31.12.2017 TAK

609-205-193
stanislawdobrowolski@interia.pl

mgr inż.
Grzesiuk Piotr

instalacje i urządzenia 

sanitarne urządzenia
31.12.2017 TAK

501-444-400
pigrzesiuk@wp.pl

mgr inż.

Karwas Janusz

instalacje i urządzenia 

sanitarne 

instalacje sanitarne – projektowanie 

i wykonawstwo 31.12.2017 TAK 602-218-612 biuro@projnadz.pl

inż.
Komorowski Bogdan

instalacje i urządzenia 

sanitarne 
31.12.2017 TAK 502-278-155 bodzio22@poczta.onet.pl

mgr inż.
Ochnio Kazimiera

instalacje i urządzenia 

sanitarne 
instalacje sanitarne 31.12.2017 TAK

506-837-376
kasiaochnio@wp.pl

dr inż. Pesta Rafał 
instalacje i urządzenia 

sanitarne 
31.12.2017 TAK

514-215-705
rafal.pesta@gmail.com
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inż.
Pykel Adam

instalacje i urządzenia 

sanitarne 
instalacje sanitarne 31.12.2017 TAK 602-108-249 apykel@gmail.com

mgr
Rogowski Marek

instalacje i urządzenia 

sanitarne 
wycena i kosztorysowanie  robót 31.12.2017 TAK 604-124-625 rogowscy@wp.pl

inż.
Rytter Andrzej

instalacje i urządzenia 

sanitarne 
31.12.2017 TAK

602-737-539
a.rytter@upcpoczta.pl

dr inż.
Skarbek Ryszard

instalacje i urządzenia 

sanitarne 
instalacje i urządzenia sanitarne 31.12.2017 TAK

697-302-659 658-34-76
skarbek2012@gmail.com

mgr inż.
Słupek Hubert

instalacje i urządzenia 

sanitarne 
instalacje 31.12.2017 TAK 602-733-357 geobud1@op.pl

mgr inż.
Słyk Janusz

instalacje i urządzenia 

sanitarne 
instalacje 31.12.2017 TAK

607-166-169
januszwslyk@gmail.com

mgr inż. Terlecki Rajmund
30.06.2017-30.09.2017

instalacje i urządzenia 

sanitarne 

specjalność    konstrukcyjno-

budowlana
31.12.2017 TAK

501-078-961
rajmund.terlecki@gmail.com

mgr inż. Waszczuk Artur 
instalacje i urządzenia 

sanitarne 
instalacje sanitarne 31.12.2022 TAK

506-879-420

mgr inż.
Zambrzycki Jan

instalacje i urządzenia 

sanitarne 
inżynieria sanitarna 31.12.2017 TAK

602-247-216
jan.zambrzycki1@gmail.com

dr inż. Pesta Rafał instalacje przemysłowe 31.12.2017 TAK 514-215-705 rafal.pesta@gmail.com

prof. dr 

hab. 

med.

Rybicki Zbigniew Andrzej intensywna terapia 31.12.2020 TAK

607-453-756

morus39@gmail.com 

dr inż. Patejuk Aleksy inżynieria materiałowa 31.12.2017 TAK 604-192-456

mgr Borycka Anna język migowy 31.12.2017 TAK 510-543-406 migowy@danik.com.pl

Wasiłowski Jerzy 20.06.2017-18.08.2017 język migowy 31.12.2017 TAK 602-262-699 jerzy.wasilowski@wp.pl

Witt Krystyna język migowy 31.12.2017 TAK 500-350-435 krystyna_k@o2.pl

Żurawski Paweł język migowy 31.12.2017 TAK 504-434-435 pzurawski@wp.pl

dr n. 

hum. Piwowar Jolanta
językoznawstwo i komunikacja społeczna 31.12.2021 TAK

509-722-888
jolanta.piwowar@cso.pl

prof. dr 

hab. Stawnicka Jadwiga 
językoznawstwo i lingwistyka kryminalistyczna 31.12.2017 TAK

694-497-070
j.stawnicka@analityks.pl

dr 

n.med.
Malec Zbigniew kardiochirurgia 31.12.2017 TAK

prof. dr 

hab. n. 

med. 

Wojtalik Michał kardiochirurgia 31.12.2017 TAK

61 849-12-

77; 61 866-

91-30

lek. med.
Dobrucki Jan Tomasz

01.09.2015-01.02.2016 kardiologia i kardiologia inwazyjna 31.12.2017 TAK
603-057-509

tomaszdobrucki@gmail.com

dr 

n.med.
Kaczorowski Janusz kardiologia 31.12.2017 TAK

dr n. 

med. Krzyżanowski Krystian
kardiologia 31.12.2017 TAK

dr 

n.med.
Kuska Kazimierz

od 04.02.2015 r. do 

odwołania
kardiologia 31.12.2017 TAK

mgr Ogrodnik Michał klimatologia 31.12.2022 TAK 503-161-150 michal.ogrodnik@op.pl

Bednarski Daniel kominiarstwo 31.12.2017 TAK 512-425-763 kontakt@kominiarskifach.pl

mgr inż. Bednarski Walenty kominiarstwo 31.12.2017 TAK 501-217-732 walenty.bednarski@gmail.com

Fornalski Renard kominiarstwo 31.12.2017 TAK 600-274-781 r.fornalski@kominiarz.org.pl

dr n. 

farm.
Koziej Piotr kosmetologia 

toksykologia produktów 

kosmetycznych, toksykologia 

substancji chemicznych używanych do 

produkcji kosmetyków 

31.12.2017 TAK

608-506-316

piotr.koziej@pkoziej.com

dr Baranowski Wojciech kosmetyka i kosmetologia 31.12.2017 TAK 502-063-567

mgr Jakubiak-Sapa Iwona kosmetyka i kosmetologia
kosmetologia (w tym medycyna 

estetyczna, wellness i SPA)
31.12.2017 TAK imjakubiak@gmail.com

Rosa Adriana kostiumografia 31.12.2017 TAK 517-505-515 design@adrianarosa.pl

Rosa Adriana krawiectwo 31.12.2017 TAK 517-505-515 design@adrianarosa.pl

mgr Babrzyńska Agnieszka
kryminalistyczne badania 

dokumentów
badanie pisma ręcznego 31.12.2017 TAK 602-531-414 agnieszka@babrzynska.com

mgr0 Bielińska Anna 
kryminalistyczne badania 

dokumentów

klasyczne badania dokumentów - 

pisma ręcznego
31.12.2022 TAK 602-349-159 bielinska_a@wp.pl
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mgr
Błaszkiewicz Jacek 

kryminalistyczne badania 

dokumentów
badanie pisma ręcznego 31.12.2017 TAK

601-513-100
blaszkiewiczjacek@tlen.pl

mgr inż. Borowski Marek
kryminalistyczne badania 

dokumentów
techniczne badania dokumentów 31.12.2017 TAK 603-871-341 mb03@wp.pl

mgr Buduj Emil
kryminalistyczne badania 

dokumentów
31.12.2017 TAK 601-209-236 zebuduj@interia.pl

dr Duniec Grzegorz 
kryminalistyczne badania 

dokumentów

kryminalistyczne badania pisma 

ręcznego, psychografologia 31.12.2017 TAK
502-097-486

grzegorzduniec@interia.pl

mgr Foryst Michał
kryminalistyczne badania 

dokumentów
ekspertyza pisma ręcznego 31.12.2017 TAK 501-345-569 mforyst@gmail.com

inż.
Garcarz Dariusz 

kryminalistyczne badania 

dokumentów i grafologia 
31.12.2017 TAK

691-444-024
dariuszgarcarz@poczta.onet.pl

mgr Goc-Łęgosz Beata 
kryminalistyczne badania 

dokumentów

kryminalistyczne badania pisma i 

podpisów
31.12.2022 TAK 697-537-967 bege2006@gmail.com

dr hab. Goc Mieczysław
kryminalistyczne badania 

dokumentów
badania pisma i podpisów 31.12.2017 TAK 601-075-106 mg@kryminalistyka.pl

mgr Godziszewska Joanna 
kryminalistyczne badania 

dokumentów

badania identyfikacyjne pisma 

ręcznego, ekspertyza dokumentów
31.12.2022 TAK 605-350-802

mgr
Gorzkowska Karolina 

kryminalistyczne badania 

dokumentów

grafologia i psychografologia
31.12.2017 TAK

505-842-830 
anilorak@onet.pl

Grabarczyk Katarzyna 

kryminalistyczne badania 

dokumentów
grafologia 31.12.2022 TAK

608-434-940
grafoverti@gmail.com 

mgr Grzeszyk-Kiliańska Ewa 
kryminalistyczne badania 

dokumentów
pismo ręczne i dokumenty 31.12.2017 TAK

504-000-190
ewalogos13@gmail.com

mgr inż.
Hryciuk Marek 

kryminalistyczne badania 

dokumentów

kryminalistyczne badania pisma 

ręcznego, podpisów i dokumentów 31.12.2017 TAK
604-973-499 

mh3@op.pl

mgr Jakubczyk Tadeusz
kryminalistyczne badania 

dokumentów
31.12.2017 TAK 602-763-505 etjakubczyk@go2.pl

dr inż. Jakucewicz Stefan
kryminalistyczne badania 

dokumentów

badania autentyczności dokumentów 

drukowanych - analiza druku i papieru
31.12.2017 TAK 602-268-114 sjakucewicz@kpp.pl

mgr Jarosz Andrzej
kryminalistyczne badania 

dokumentów
31.12.2017 TAK 604-056-628

mgr inż. Jerzewski Dariusz
kryminalistyczne badania 

dokumentów
31.12.2017 TAK 502-111-994 d-jerzewski@o2.pl

mgr inż. Kamiński Marian
kryminalistyczne badania 

dokumentów
31.12.2017 TAK 605-615-715 ebieglysadowy@wp.pl

mgr Kędzierska Małgorzata
kryminalistyczne badania 

dokumentów
31.12.2017 TAK 671-73-77 malgorzatakedzierska@tlen.pl

mgr inż. Konarowska Urszula
kryminalistyczne badania 

dokumentów
techniczne badania dokumentów 31.12.2017 TAK 509-840-382 ukonar@gmail.com

mgr
Kumiszczo Stanisław 

kryminalistyczne badania 

dokumentów
techniczne badania dokumentów 31.12.2017 TAK

667-980-534
stanja1@op.pl

mgr Łazar Jerzy
kryminalistyczne badania 

dokumentów
i pisma 31.12.2017 TAK 606-313-321 jerzlazar@gmail.com

mgr Łuczak Roman
kryminalistyczne badania 

dokumentów
31.12.2017 TAK 601-321-975 prl@wp.pl

mgr Łukasiak Tomasz 
kryminalistyczne badania 

dokumentów
badanie pisma ręcznego 31.12.2021 TAK 793-077-073

mgr inż. Malinowski Paweł
kryminalistyczne badania 

dokumentów
pismo ręczne i podpisy 31.12.2022 TAK 694-646-743

mgr Matys Dorota 
kryminalistyczne badania 

dokumentów
badania pisma ręcznego 31.12.2017 TAK 501-375-773 dorotamatys@zim-office.pl

dr 
Młodziejowska-Seredyn 

Urszula 

kryminalistyczne badania 

dokumentów

klasyczne badania dokumentów 

(pismo ręczne i podpisy
31.12.2017 TAK 721-960-801 ulams@vp.pl

mgr Nesterowicz Robert
kryminalistyczne badania 

dokumentów

fałszerstwo pieniędzy, pismo ręczne i 

podpisy, autentyczność dokumentów i 

środków płatniczych, w tym czeków
31.12.2017 TAK 608-578-824 nesterob@op.pl

mgr Nowicka-Kiliś Kamila
kryminalistyczne badania 

dokumentów
31.12.2017 TAK 604-061-251
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mgr Oleksiewicz Maria
kryminalistyczne badania 

dokumentów
31.12.2017 TAK 606-396-013 maria.oleksiewicz@gmail.com

mgr

Pijarowski Jarosław 

kryminalistyczne badania 

dokumentów

ekspertyza dokumentów

holografia 

mikrocząsteczki
31.12.2017 TAK 607-192-596 jpijarowski@gmail.com

mgr Popławski Robert
kryminalistyczne badania 

dokumentów
31.12.2017 TAK 505-168-728 robertpop@op.pl

mgr Stępień Wojciech 
kryminalistyczne badania 

dokumentów

kryminalistyczne badania pisma 

ręcznego, podpisów i dokumentów 31.12.2020 TAK 698-008-695 wojciech_stepien@yahoo.pl

mgr Świderek Janina
kryminalistyczne badania 

dokumentów
31.12.2017 TAK 691-514-025 janina.swiderek@op.pl

prof. Dr 

hab.
Tomaszewski Tadeusz

kryminalistyczne badania 

dokumentów
i pisma ręcznego 31.12.2017 TAK 608-048-113 tadtom@wpia.uw.edu.pl

mgr Wiciński Jerzy
kryminalistyczne badania 

dokumentów
31.12.2017 TAK

601-383-322
jerzywicinski@gmail.com

mgr inż. Witkowski Jerzy
kryminalistyczne badania 

dokumentów
techniczne badania dokumentów 31.12.2017 TAK jewitko@poczta.onet.pl

mgr inż.
Wrzesiewska Barbara

kryminalistyczne badania 

dokumentów
badanie autentyczności dokumentów 31.12.2017 TAK

864-34-93
b.wrzesiewska@gmail.com

dr Baniuk Krystyna

kryminalistyczne badania 

układu linii papilarnych 

(daktyloskopia) i inne daktyloskopia

31.12.2017 TAK

608-046-050

k.baniuk@wp.pl

dr 

Białek Irena 

kryminalistyczne badania 

układu linii papilarnych 

(daktyloskopia) i inne 

badania daktyloskopijne 31.12.2017 TAK

603-970-332

irena.bialek@gmail.com

mgr

Błaszkiewicz Jacek 

kryminalistyczne badania 

układu linii papilarnych 

(daktyloskopia) i inne 

daktyloskopia 31.12.2017 TAK

601-513-100

blaszkiewiczjacek@tlen.pl

mgr

Gomuła Elżbieta

kryminalistyczne badania 

układu linii papilarnych 

(daktyloskopia) i inne 

daktyloskopia 

otoskopia kryminalistyczna (badanie 

śladów małżowiny usznej)
31.12.2017 TAK

mgr

Grubska Beata

kryminalistyczne badania 

układu linii papilarnych 

(daktyloskopia) i inne 

daktyloskopia 31.12.2017 TAK

dr

Jerzewska Jolanta

kryminalistyczne badania 

układu linii papilarnych 

(daktyloskopia) i inne 

daktyloskopia, ślady rękawiczek 31.12.2017 TAK

507-152-466

jerzewska@interia.pl

mgr

Łabaj Eustachy

kryminalistyczne badania 

układu linii papilarnych 

(daktyloskopia) i inne 

badania daktyloskopijne 

i traseologiczne 31.12.2017 TAK

506-125-214

r.labaj@chello.pl

Łabaj Ryszard

kryminalistyczne badania 

układu linii papilarnych 

(daktyloskopia) i inne 

daktyloskopia, 

traseologia 31.12.2017 TAK

509-551-782

r.labaj@chello.pl

mgr inż. Malinowski Paweł

kryminalistyczne badania 

układu linii papilarnych 

(daktyloskopia) i inne daktyloskopia

31.12.2017 TAK 694-646-743

mgr

Matczak Monika 

kryminalistyczne badania 

układu linii papilarnych 

(daktyloskopia) i inne 

identyfikacja daktyloskopijna 31.12.2017 TAK

514-821-865

monikamat67@wp.pl

prof. dr 

hab. Tomaszewski Tadeusz
kryminalistyka 31.12.2017 TAK

608-048-113
tadtom@wpia.uw.edu.pl

mgr inż. Wiencis Czesław kryminalistyka 31.12.2017 TAK 501-159-903 eurosoft@euro-soft.pl

mgr Demzała Beata księgowość 31.12.2017 TAK bdemzala@wp.pl 

mgr Felski Jan księgowość 31.12.2017 TAK 602-683-226 felski@poczta.onet.pl

mgr Karczewska-Stypa Ewa księgowość i rachunkowość 31.12.2017 TAK 608-461-634

mgr Kołakowski Stanisław księgowość
i finansowanie spółek prawa 

handlowego
31.12.2017 TAK 503-026-015 brdominika@neostrada.pl
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mgr 

Kossowska Małgorzata 

księgowość

badanie planów połączeń 

i podziałów  podmiotów 

gospodarczych, 

kalkulacja cen i stawek czynszów 

lokalowych, 

sprawy kadrowo –płacowe, 

rachunkowość spółek prawa 

handlowego

31.12.2017 TAK

608-377-633

malgorzata.kossowska@gmail.c

om

mgr

Kruszewska Renata 

księgowość
i należności handlowe przedsiębiorstw 

windykacja  31.12.2017 TAK

502-514-304 r.kruszewska@wp.pl

mgr Kurczaba Marcin księgowość i rachunkowość 31.12.2022 TAK 502-125-083 marciok.km@gmail.com

mgr Leda Włodzimierz księgowość 31.12.2017 TAK
731-621-525

576-952-352

Lignowska Elżbieta księgowość 31.12.2017 TAK 601-327-377 post8el@gmail.com

mgr Rosińska Beata księgowość

księgowość – rozliczenia podatkowe 

osób fizycznych, wynagrodzenia 

pracowników, sprawy kadrowo – 

płacowe pracowników  

31.12.2017 TAK 509-920-336 raper2933@wp.pl

mgr Rudnicka-Wąs Gabriela księgowość i rachunkowość 31.12.2021 TAK 608-401-849 rachbud@home.pl

mgr
Wall Tomasz 

księgowość
oraz analiza finansowa

kadry i płace 31.12.2017 TAK
791-077-077

tomasz_w@tlen.pl

Wierciński Henryk księgowość księgowość budowlana 31.12.2017 TAK 601-284-167

mgr Zatorski Henryk księgowość oraz finanse, rachunkowość 31.12.2017 TAK 784-674-611 h.zatorski@wp.pl

mgr Zgódka Barbara księgowość

księgowość

sprawy kadrowo – płacowe (wydziały 

pracy i ubezpieczeń społecznych)
31.12.2017 TAK

669-178-242

barbara.zgodka@interia.pl

mgr inż. Szczęsny Piotr księgoznawstwo 31.12.2017 TAK 794-383-794 piotr.hubert@o2.pl

Górniewska Leokadia kuśnierstwo 31.12.2017 TAK

inż.
Jaworowicz Andrzej 

lakiernictwo samochodowe 31.12.2017 TAK
602-558-817

rzeczoznawcy@wp.pl

dr inż. Patejuk Aleksy lakiernictwo samochodowe 31.12.2017 TAK 604-192-456

mgr inż. Wielgołaski Wiesław lakiernictwo samochodowe
wady i uszkodzenia powłok 

lakierowych nadwozi samochodowych 
31.12.2021 TAK

mgr Dębiec Radosław leasing 31.12.2021 TAK

mgr Sobka Kazimierz leasing rozliczanie umów 31.12.2017 TAK 664-978-990 kazimierz.sobka@wp.pl

dr inż. Wyszyński Leon leasing i rozliczanie umów leasingowych 31.12.2017 TAK 601-226-590 leon.wyszynski@neostrada.pl

mgr inż.
Chachulski Zbigniew 

leśnictwo i drzewnictwo 
ocena i ochrona drzew 

i zadrzewień 31.12.2017 TAK
602-231-907

z.chachulski@chirurgiadrzew.pl

mgr inż.
Łyszcz Tomasz 

leśnictwo i drzewnictwo 
leśnictwo

ochrona i pielęgnacja drzew 31.12.2017 TAK
691-368-583

tomaszlyszcz@wp.pl

inż. Mróz Adam leśnictwo i drzewnictwo leśnictwo 31.12.2017 TAK 691-119-201 adam.mroz@g.pl

mgr inż.
Smoleński Marcin

leśnictwo i drzewnictwo 
leśnictwo

31.12.2020 TAK
509-086-123

691-445-552
marcinsmol@poczta.onet.pl

mgr inż. Szczęsny Andrzej leśnictwo i drzewnictwo 
leśnictwo 

dendrologia 31.12.2017 TAK 697-234-034
758-56-25

andrzej.szczesny87@gmail.com

mgr inż. Szymański Jan leśnictwo i drzewnictwo uprawa i ochrona drzew 31.12.2017 TAK 601-229-115 jan@aspiracjeogrodowe.pl

mgr inż. Szymański Paweł leśnictwo i drzewnictwo 
geomatyka, fotogrametria 

i teledetekcja w leśnictwie
31.12.2022 TAK 501-720-311 szymanski.gps@gmail.com 

dr hab. Świetliczny Michał leśnictwo i drzewnictwo technologia drewna 31.12.2017 TAK 606-850-703 michal_swietliczny@sggw.pl

mgr Kukiełko Małgorzata logopedia 31.12.2017 TAK 519-175-293 mkukielko@wp.pl

Mgr 

analityk 

medyczn

y Wojciechowska Magdalena

logopedia logopedia medialna 31.12.2017 TAK

608-656-166

inż. Białowąs Wojciech lokale wspólnoty mieszkaniowe 31.12.2017 TAK 601-370-874
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mgr Dudzik Stanisław lokale wspólnoty mieszkaniowe 31.12.2017 TAK 536-241-443 sdl@op.pl

mgr inż. Flis Leszek lokale 
i ograniczone prawa rzeczowe, 

czynsze 
31.12.2017 TAK 600-291-604 leszekflis@gmail.com

mgr Harmata Wojciech lokale czynsze, podatki, kalkulacja cen 31.12.2017 TAK 831-41-45 wojciechharmata@interia.pl

mgr inż.

Juszczak Jerzy 

lokale 

kalkulacja opłat za używanie lokali 

mieszkalnych oraz rozliczenia 

czynszowe 
31.12.2017 TAK

693-080-604

jerzy46@wp.pl

Karpiński Zbigniew lotnictwo 31.12.2017 TAK amphora1000@wp.pl

dr n. 

hum.
Domański Michał lotnictwo cywilne – ochrona 31.12.2017 TAK

693-943-036
madomanski@wp.pl

dr inż.

Konieczka Robert

lotnictwo 

w tym wypadki lotnicze, ekspertyzy 

techniczne oraz funkcjonalność 

sprzętu lotniczego
31.12.2017 TAK

502-101-355

bieglylot@wp.pl

mgr Krupa Piotr lotnictwo małe lotnictwo cywilne 31.12.2017 TAK

Ochwat Robert lotnictwo 

ruch lotniczy kontrolowany i 

niekontrolowany

incydenty i wypadki lotnicze

bezzałogowe statki powietrzne

służba kontroli ruchu lotniczego 

31.12.2022 TAK 603-410-581 128.8app@gmail.com

dr n. 

hum.
Paszkiewicz Olgierd lotnictwo cywilne – ochrona 31.12.2017 TAK

501-020-358
olgierdpaszkiewicz@gmail.com

mgr inż.

Podskarbi Stanisław

lotnictwo 

lotnictwo, w tym technika lotnicza, 

samoloty, śmigłowce wojskowe 

i cywilne,  badanie wypadków 

lotniczych
31.12.2017 TAK

mgr inż. Skrzyński Piotr lotnictwo lotnictwo cywilne 31.12.2021 TAK 536-363-101 piotr-skrzynski@wp.pl

mgr inż. Szymański Paweł lotnictwo bezzałogowe statki powietrzna 31.12.2022 TAK 501-720-311 szymanski.gps@gmail.com 

inż.

Kozieja-Maleńczyk Hanna 

łowiectwo 

zarządzanie ryzykime oraz 

szacowanie i likwidacja szkód 

łowieckich 
31.12.2021 TAK

730-908-055

hannakozieja@gmail.com 

mgr Margasiński Bolesław łowiectwo 
oraz szacowanie i likwidacja szkód 

łowieckich 31.12.2017 TAK
666-477-877

ambar@go2.pl

dr Florczak Witold 

matematyka 

ubezpieczeniowa 

(aktuarialna)

aktuariat 31.12.2017 TAK

602-135-100

witold.florczak@aksjom.pl

mgr Tkaczyk Albert 

brak możliwości przyjęcia 

do zaopiniowania kolejnych 

spraw do 31.12.2016 

z uwagi na obszerność już 

zleconych opinii; 

23.11.2016-28.02.2017

matematyka 

ubezpieczeniowa 

(aktuarialna)

31.12.2017 TAK

604-112-307

maltkac@poczta.fm

dr n. 

hum.
Domański Michał 

materiały i urządzenia 

wybuchowe 
minerstwo i pirotechnika 31.12.2017 TAK 693-943-036 madomanski@wp.pl

mgr

Mroziński Henryk

materiały i urządzenia 

wybuchowe 

procedura postępowania w przypadku 

wykorzystania materiałów i urządzeń 

wybuchowych oraz środków 

pirotechnicznych w aktach terroru 

kryminalistycznego i tego typu 

zdarzeniach losowych

31.12.2017 TAK

606-661-855

hmrozinski@onet.pl

dr inż.
Pawłowski Wojciech

materiały i urządzenia 

wybuchowe materiały
31.12.2017 TAK

601-326-370
wojtek@ch.pw.edu.pl

dr n. 

tech. Steckiewicz Artur

materiały i urządzenia 

wybuchowe 

środki wybuchowe pochodzenia 

wojskowego
31.12.2017 TAK

602-157-506 
trotyl64@wp.pl

inż.
Cwityński Tomasz 

01.07.2016-31.08.2016 meblarstwo 
oraz wyroby z drewna i materiałów 

drewnopodobnych, ergonomia wnętrz
31.12.2017 TAK

605-268-978
cedrys@poczta.fm

dr n. 

hum. Feliks Anna 
meblarstwo zabytkowe 31.12.2017 TAK afeliks@mnw.art.pl

mgr inż.
Raszczuk Jarosław

meblarstwo 
meble oraz inne wyroby z drewna i 

materiałów drewnopodobnych
31.12.2021 TAK

603-756-565

biuro@rzeczoznawca-

meble.com.pl
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inż. Lechowicz Anna meblarstwo 31.12.2017 TAK 620-12-94 a.lechowicz@neostrada.pl

mgr

Banasik Tomasz 

urlop:

17.09.2016-24.09.2016 

mechanika, maszyny, 

urządzenia 

technika maszynowa, budowa, 

działanie, stany awaryjne 

oraz diagnozowanie stanu i przyczyn 

awarii pojazdów roboczych, maszyn i 

urządzeń technicznych, 

kosztorysowanie napraw 

i weryfikacja ich jakości, wycena 

maszyn i urządzeń technicznych

31.12.2017 TAK

inż.

Boszko Mirosław

mechanika, maszyny, 

urządzenia 

maszyny robocze

mechanika samochodowa 

wycena wartości, jakości i kosztów 

napraw maszyn roboczych 
31.12.2017 TAK

604-484-383

mmboszko@poczta.onet.pl

Dopadko Tomasz 
mechanika, maszyny, 

urządzenia 

diagnostyka maszyn, urządzeń, 

pojazdów samochodowych 
31.12.2017 TAK

501-140-663
dopadko@wp.pl

mgr inż.

Dzięgielewski Zbigniew 

mechanika, maszyny, 

urządzenia 

maszyny budowlane pojazdy szynowe 

wycena wartości, jakości 

i kosztów napraw maszyn 

budowlanych i pojazdów szynowych
31.12.2017 TAK 602-376-948 z.dziegielewski@wp.pl

dr inż.
Godlewski Henryk

mechanika, maszyny, 

urządzenia 
maszyny poligraficzne 31.12.2017 TAK

601-997-907
h.godlewski@gmail.com

inż. Jankowski Krzysztof 
mechanika, maszyny, 

urządzenia 

technologia maszyn, eksploatacja, 

remonty maszyn, urządzeń 

i pojazdów, opis i wycena środków 

trwałych (z wyłączeniem 

nieruchomości), mechanika 

31.12.2017 TAK

502-216-155

krzysztof.jankowski@arx-

wycena.pl

inż.
Jaworski Tomasz 

mechanika, maszyny, 

urządzenia 
mechanika – samochody i ciągniki 31.12.2017 TAK

604-296-350
tomek9699@o2.pl

mgr
Jerszow Jerzy

mechanika, maszyny, 

urządzenia 
wycena maszyn, urządzeń 31.12.2017 TAK

600-931-889
jerzy.jerszow@gmail.com

dr inż.
Kalita Mariusz

mechanika, maszyny, 

urządzenia 
wycena maszyn, urządzeń 31.12.2017 TAK 600-635-007 m.kalita@islab.pl

mgr
Klimek Ryszard

mechanika, maszyny, 

urządzenia 
wycena maszyn, urządzeń 31.12.2017 TAK

602-456-723
ryszard.klimek@vp.pl

mgr inż. Kluza Ludwik 
mechanika, maszyny, 

urządzenia 
maszyny budowlane 31.12.2017 TAK

641-21-82
mariakluza@gmail.com

mgr inż.
Kolanko Janusz

mechanika, maszyny, 

urządzenia analizatory alkoholu
31.12.2017 TAK 649-16-99 kolgaz@kolgaz.com

mgr inż.
Kosicki Marcin 

mechanika, maszyny, 

urządzenia 

wycena, stan techniczny 

oraz eksloatacja maszyn, urządzeń i 

pojazdów
31.12.2022 TAK 509-822-347 biuro@bieglykosicki.pl

inż.
Krasuski Marian

mechanika, maszyny, 

urządzenia 

wycena maszyn, urządzeń, w tym 

kosztów i jakości napraw
31.12.2017 TAK

507-307-154
mariankrasuski@wp.pl

Lewandowski Paweł 

mechanika, maszyny, 

urządzenia 

wycena wartości maszyn, urządzeń i 

pozostałych środków technicznych 
31.12.2017 TAK

888-767-997 
p.lewandowski@onet.com.pl

dr inż.
Machlejd Piotr

mechanika, maszyny, 

urządzenia budowa
31.12.2017 TAK

733-223-464
pmachlejd@um.warszawa.pl

dr n. 

tech.
Marczak Miłosz

mechanika, maszyny, 

urządzenia 

urządzenia, wyroby i metody 

badawcze – akredytacja, certyfikacja i 

walidacja
31.12.2017 TAK milosz.marczak1@wp.pl

mgr inż. Marczyk Zbigniew
mechanika, maszyny, 

urządzenia 

szacowanie maszyn i urządzeń
31.12.2017 TAK

501-130-797
mpmienie@gmail.com

mgr inż.
Mazek Adam

mechanika, maszyny, 

urządzenia 
wycena maszyn i urządzeń 31.12.2017 TAK 606-206-727 rzeczoznawcy@estima.info.pl

mgr inż.

Maździarz Mieczysław

mechanika, maszyny, 

urządzenia 

wycena maszyn, urządzeń, pojazdów, 

i środków transportu,

dźwignice
31.12.2017 TAK 608-038-135 maz2607@interia.pl
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mgr inż. 
Mikina Tomasz 

mechanika, maszyny, 

urządzenia 

mechanika pojazdowa - samochody i 

ciągniki 
31.12.2022 TAK carratio@wp.pl

mgr inż.
Mikos Jerzy 

mechanika, maszyny, 

urządzenia 

wycena i szacowanie środków 

transportu, maszyn, urządzeń, sprzętu 

domowego i biurowego 
31.12.2017 TAK

501-337-998 
zua.jmikos@neostrada.pl

mgr inż.
Niczyporuk Krzysztof 

mechanika, maszyny, 

urządzenia 

mechanika, maszyny, urządzenia, 

wycena wartości  maszyn, urządzeń i 

pojazdów
31.12.2020 TAK

691-088-597
niczyporuk.krzysztof@gmail.com

dr inż.
Patejuk Aleksy

mechanika, maszyny, 

urządzenia 
maszyny i urządzenia techniczne 31.12.2017 TAK 604-192-456

mgr inż.
Pawliński Janusz 

mechanika, maszyny, 

urządzenia 
wycena maszyn i urządzeń 31.12.2017 TAK

603-376-861
janusz.pawlinski@vp.pl

mgr inż.

Poletyło Marek 

mechanika, maszyny, 

urządzenia 

budowa i eksploatacja maszyn i 

urządzeń

diagnostyka maszyn, urządzeń, 

pojazdów samochodowych

mechanika pojazdów i urządzeń 

31.12.2017 TAK

502-282-331

marekpoletylo@go2.pl

inż.

Poletyło Tadeusz 

mechanika, maszyny, 

urządzenia 

budowa i eksploatacja maszyn i 

urządzeń

diagnostyka maszyn, urządzeń, 

pojazdów samochodowych

mechanika pojazdów i urządzeń 

31.12.2017 TAK

502-310-040

drei-pol@go2.pl

mgr inż.
Pyś Dariusz

mechanika, maszyny, 

urządzenia 
maszyny i urządzenia przemysłowe 31.12.2017 TAK 608-319-621 pys@cobro.org.pl

dr inż.
Raczkowski Dariusz 

mechanika, maszyny, 

urządzenia 
wycena maszyn i urządzeń 31.12.2020 TAK

602-276-807
draczkowski60@wp.pl

mgr inż.
Radomyska-Dłutek Anna 

mechanika, maszyny, 

urządzenia 

wycena maszyn i urządzeń trwale 

związanych z gruntem 31.12.2017 TAK 600-238-518 estimaproperty@gmail.com

inż.
Redo Piotr 

mechanika, maszyny, 

urządzenia 
wycena maszyn i urządzeń 31.12.2017 TAK

604-454-914
p.redo@sim-tech.org.pl

inż.

Rębisz Mirosław

mechanika, maszyny, 

urządzenia 

wycena wartości maszyn, urządzeń, 

pojazdów, środków transportu, 

diagnozowanie stanu i przyczyn awarii 

pojazdów

31.12.2022 TAK

inż.
Romanek Radosław 

mechanika, maszyny, 

urządzenia 
wycena maszyn i urządzeń 31.12.2017 TAK

601-513-830
biegly@plusnet.pl

inż.
Rudnicki Andrzej 

mechanika, maszyny, 

urządzenia 
wycena maszyn i urządzeń 31.12.2017 TAK 533-538-444 ar.rudnicki@interia.pl

mgr inż.
Sarnecki Krzysztof 

mechanika, maszyny, 

urządzenia 
wycena maszyn i urządzeń 31.12.2021 TAK 602-238-778 krzysztof.sarnecki@hotmail.com

Siciarek Robert 

mechanika, maszyny, 

urządzenia 
wycena maszyn i urządzeń 31.12.2017 TAK

501-734-424
r.siciarek@onet.eu

inż.

Stanowski Andrzej 

mechanika, maszyny, 

urządzenia 

budowa, eksploatacja, kalkulacja 

kosztów napraw, diagnostyka i ocena 

stanu technicznego rowerów, wycena 

wartości rowerów 

31.12.2021 TAK

605-463-607

mgr inż.

Treter Włodzimierz 

mechanika, maszyny, 

urządzenia 

szacowanie wartości maszyn, 

urządzeń i pozostałych środków 

technicznych 
31.12.2017 TAK

602-354-228

treter@wp.pl

dr n. 

tech.
Węgrzyn Emil 

mechanika, maszyny, 

urządzenia 

wycena maszyn i urządzeń 

technicznych
31.12.2017 TAK

602-590-666 
emil.wegrzyn@op.pl

mgr inż. Wielgołaski Wiesław 
mechanika, maszyny, 

urządzenia 

budowa i eksploatacja kabin 

lakierniczych i stanowisk 

przygotowawczych 
31.12.2021 TAK

mgr Wierzchowski Wojciech 
mechanika, maszyny, 

urządzenia 

wycena wartości urządzeń 

mechanicznych, środków technicznych 

i układów środków technicznych 
31.12.2017 TAK

691-942-506

biuro@wowidom.pl

inż.
Wyszogrodzki Ryszard 

mechanika, maszyny, 

urządzenia 

wycena maszyn i urządzeń trwale 

związanych z gruntem 31.12.2017 TAK
602-236-884

rwyszogr@wp.eu

mgr inż.
Zawadka Igor

15.06.2016-15.09.2016

15.01.2017-15.09.2017

mechanika, maszyny, 

urządzenia 

wycena maszyn i urządzeń trwale 

związanych z nieruchomością 31.12.2017 TAK 500-570-049 igor.zawadka@gmail.com
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dr 

n.med.
Nowak Seweryn 04.05.2017-31.12.2017 medycyna pracy 31.12.2017 TAK 817-60-93

lek. med. Mbazuigwe Samuel medycyna ratunkowa chirurgia urazowa i ortopedyczna 31.12.2017 TAK

lek.med. Wassermann Jerzy medycyna ratunkowa dzieci 31.12.2017 TAK

lek. med. Zwolski Piotr medycyna rodzinna 31.12.2017 TAK 607-199-984 1opoka@wp.pl

dr n. 

med. Cierniak Szczepan
medycyna sądowa 31.12.2017 TAK

509-774-885

501-241-

852

lek. med. Zwolski Piotr medycyna szkolna 31.12.2017 TAK 607-199-984 1opoka@wp.pl

mgr inż. Konarski Ryszard melioracje wodne 31.12.2021 TAK 693-433-151 ryskonarski@wp.pl

mgr inż. Śpiewak Marian melioracje wodne 31.12.2017 TAK 502-128-396 marianspiewak.43@o2.pl

inż. Tarasińska Krystyna melioracje wodne 31.12.2017 TAK 608-289-801

mgr Ogrodnik Michał meteorologia 31.12.2022 TAK 503-161-150 michal.ogrodnik@op.pl

mgr inż. Ostrowski Maciej meteorologia 
meteorologia lotnicza, żeglarska, 

transportu lądowego, zagrożeń 

kryzysowych 
31.12.2021 TAK 501-134-065 most25021945@gmail.com

mgr inż. Gosk Wiesław metrologia wodomierze 31.12.2021 TAK

mgr inż. Chmielecki Bogdan metrologia metrologia elektryczna 31.12.2017 TAK 601-913-481 euz696@gmail.com

mgr inż. Czwal Tadeusz metrologia 
i ocena ubytków produktów 

akcyzowych 
31.12.2017 TAK 507-201-142 tczwal@tlen.pl

dr n. 

tech. Ossowski Rafał 
metrologia wagi, legalizacje, pomiar masy 31.12.2022 TAK

666-465-555

606-950-

101
rafal.ossowski@gmail.com

mgr inż. Ślusarski Wiktor metrologia wagi i wzorce masy 31.12.2021 TAK

mgr Suska Łukasz militaria zabytkowe 31.12.2020 TAK 530-171-985 suskalukasz@wp.pl

inż. Busse Artur mykologia budowlana 31.12.2017 TAK 604-474-845 opinie@op.pl

mgr inż. Turowski Marian mykologia budowlana 31.12.2017 TAK 504-078-857 m.turowski.biuro@wp.pl

dr hab. 

inż. Witomski Piotr 
mykologia budowlana 31.12.2017 TAK

506-827-494
piotr_witomski@sggw.pl

mgr Lis-Markiewicz Przemysław nauki ekonomiczne przedsiębiorstwa 31.12.2017 TAK 601-704-218 przemyslaw@lis-markiewicz.pl

dr 

n.med.
Domański Paweł Jan nefrologia 31.12.2017 TAK

prof. dr 

hab. n. 

med. 

Borszewska-Kornacka 

Maria
neonatologia 31.12.2017 TAK

dr 

n.med.
Krzymiński Tomasz neurochirurgia 31.12.2017 TAK

dr 

n.med.
Dorobek Małgorzata neurologia

ograniczenie działalności do 

wydawania opinii tylko dla Wydziału 

Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 

Sądu Okręgowego w Warszawie w 

okresie: 23.10.2015-31.12.2017

31.12.2017 TAK

lek.med. Łukasik Teresa neurologia

ograniczenie działalności do 

wydawania opinii tylko dla SO w 

Warszawie i SR dla m.st. Warszawy 

oraz SR dla Warszawy-Śródmieścia 

-  do odwołania

31.12.2017 TAK 601-339-797 teresa.lukasik@poczta.onet.pl

dr n. 

med. Milewska Danuta 
07.12.2015-29.02.2015 neurologia 31.12.2017 TAK

lek.med. Opałko-Barcińska Janina neurologia

ograniczenie wykonywania opinii 

tylko dla Wydziałów XIII i XIV 

Ubezpieczeń Społecznych Sądu 

Okręgowego w Warszawie

31.12.2017 TAK

lek. med. Ślifirczyk Piotr neurologia 31.12.2021 TAK slifirczyk@gmail.com

mgr Bartosiewicz Mariola obuwnictwo 31.12.2017 TAK 504-423-877

mgr Bunia Roman obuwnictwo 31.12.2017 TAK 723-968-323 roman.mbunia@wp.pl

Mazan Barbara obuwnictwo obuwie 31.12.2017 TAK 606-216-677 w_mazan@wp.pl

mgr inż. Pudzianowska Halina obuwnictwo obuwie 31.12.2017 TAK 609-801-999 bogpud@gmail.com

inż. Pudzianowski Bogusław obuwnictwo 31.12.2017 TAK 603-769-618 bogpud@gmail.com
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mgr inż.

Jasiński Marcin

ochrona gatunkowa 

zwierząt zagrożonych 

wyginięciem 

31.12.2017 TAK

608-705-617

marcinxyz@op.pl

mgr inż.

Tałałaj Piotr

ochrona gatunkowa 

zwierząt zagrożonych 

wyginięciem 

i roślin 31.12.2017 TAK

mgr inż.

Tusiński Rafał

ochrona gatunkowa 

zwierząt zagrożonych 

wyginięciem 

31.12.2017 TAK

509-465-315

rafal.tusinski@mofnet.gov.pl

mgr inż.

Wolnicki Karol 

ochrona gatunkowa 

zwierząt zagrożonych 

wyginięciem 

31.12.2021 TAK

506-427-945

leewolnicki@wp.pl

dr Chłopecki Jerzy 
ochrona informacji 

niejawnych 
31.12.2017 TAK

602-229-166

dr

Karwas Maciej 

ochrona informacji 

niejawnych 

oraz bezpieczeństwo ekonomiczne, w 

tym obrót towarami i technologiami o 

znaczeniu strategicznym dla 

bezpieczeństwa Państwa 

31.12.2020 TAK 531-894-889 regiment2011@wp.pl

mgr
Bralczyk Dominik 

ochrona mienia i osób (i 

inne)

własność intelelektualna i prawo 

autorskie 31.12.2017 TAK
501-551-043

bralczyk@gmail.com

dr n. 

hum.
Domański Michał 

ochrona mienia i osób (i 

inne)
31.12.2017 TAK 693-943-036 madomanski@wp.pl

mgr LECH Przemysław 
ochrona mienia i osób (i 

inne)

ochrona własności przemysłowej i 

prawo autorskie
31.12.2020 TAK 692-837-463 plech@krppl.pl

mgr

Mielczarek Zbigniew

ochrona mienia i osób (i 

inne)

rozpoznawanie oryginalności 

produktów z zastrzeżonymi znakami 

towarowymi i ich ocena,

wzory przemysłowe  i wzory użytkowe 
31.12.2017 TAK 604-265-003 biuroznak.mielczarek@onet.pl

mgr
Młodzianowski Marek 

ochrona mienia i osób (i 

inne)
31.12.2017 TAK

502-019-705
mmlodzianowski@op.pl

mgr inż. 

arch. Modlinger Jerzy 

ochrona mienia i osób (i 

inne)

prawo autorskie - ochrona utworu 

architektonicznego i urbanistycznego 
31.12.2021 TAK

694-701-809
j.modlinger@gmail.com

dr inż.
Raczkowski Dariusz 

ochrona mienia i osób (i 

inne)
własność przemysłowa 31.12.2020 TAK

602-276-807
draczkowski60@wp.pl

dr 
Safjański Tomasz 

ochrona mienia i osób (i 

inne)

prawna ochrona tajemnicy 

przedsiębiorstwa i pracodawcy 
31.12.2021 TAK

dr inż.
Seta Zbigniew 

ochrona mienia i osób (i 

inne)
własność przemysłowa 31.12.2017 TAK

791-981-451
seta.ctps@gmail.com

dr n. 

tech.
Sobstel Jerzy 

ochrona mienia i osób (i 

inne)

elektroniczne systemy zabezpieczeń 

obiektów, systemy monitoringu 

pożarowego, włamaniowego 

i socjalnego, systemy alarmowe, 

zarządzanie bezpieczeństwem 

obiektów

31.12.2017 TAK

601-969-111

jsobstel@sostel.pl

mgr Starbała Piotr
ochrona mienia i osób (i 

inne)

własność przemysłowa 

i intelektualna 31.12.2017 TAK
502-629-876

starbala@starbala.com.pl

mgr inż. Bernard Maciej ochrona środowiska i gospodarka odpadami 31.12.2021 TAK 501-257-368

mgr inż. Borowski Sławomir ochrona środowiska inżynieria ochrony środowiska 31.12.2017 TAK 500-287-674

mgr inż. Grabowski Robert ochrona środowiska 31.12.2022 TAK 508-944-809 grabowski.robert@gmail.com 

mgr Krukowski Janusz ochrona środowiska wodno-gruntowego 31.12.2017 TAK 695-133-266 jkrukowski@onet.eu

prof. dr 

hab. inż.
Kulig Andrzej ochrona środowiska 31.12.2017 TAK

629-30-26
andrzej.kulig@is.pw.edu.pl

dr inż. Rayski Wojciech ochrona środowiska 31.12.2017 TAK 601-978-802 wojciechrayski@gmail.com

mgr Rotowska Anna ochrona środowiska 31.12.2017 TAK 501-096-665 anna.rotowska@ekoarka.pl

mgr inż. Szczęsny Andrzej ochrona środowiska ochrona przyrody 31.12.2017 TAK 697-234-034 758-56-25 andrzej.szczesny87@gmail.com

mgr inż. Szczudło Tomasz ochrona środowiska 31.12.2022 TAK 503-190-071 t.szczudlo@ekoassist.com

mgr inż. Szymczyk Jan ochrona środowiska zanieczyszczenie powietrza 31.12.2017 TAK 739-546-387 szymczykjan@gmail.com
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dr Zakrzewska Małgorzata ochrona środowiska 31.12.2021 TAK
664-434-559

malgorzata_zakrzewska@poczt

a.onet.pl

mgr inż. Zambrzycki Jan ochrona środowiska 31.12.2017 TAK 602-247-216 jan.zambrzycki1@gmail.com

mgr Antos Anna odczytywanie mowy z ust 31.12.2017 TAK

501-430-726 

(tel. kom. 

męża)
antosia97@interia.pl

mgr inż. Chudoń Stanisław odzieżownictwo 31.12.2017 TAK 604-442-667 schudon@gmail.pl

mgr inż. Holka-Gurniak Ewa ogrodnictwo 31.12.2017 TAK 608-360-028 ewa.gurniak@op.pl

dr hab. 

n. med.
Figurska Małgorzata okulistyka 31.12.2021 TAK

prof. dr 

hab. n. 

med. 

Warzocha Krzysztof onkologia 31.12.2022 TAK

mgr inż. Pyś Dariusz opakowania transportowe 31.12.2017 TAK 608-319-621 pys@cobro.org.pl

dr Sułkowski Tadeusz opakowania transportowe 31.12.2017 TAK 603-635-933 agalu.hektorek@gmail.com

dr Czeladko Jacek 
organizacja, zarządzanie, 

marketing zarządzanie finansami 
31.12.2017 TAK

600-409-600
jacek@czeladko.pl

dr
Czernek Krzysztof

organizacja, zarządzanie, 

marketing

zarządzanie i komputerowe systemy 

zarządzania 31.12.2017 TAK
516-023-655

kik.czernek@gmail.com

mgr inż.

Dobrowolska Zuzanna 

organizacja, zarządzanie, 

marketing

zarządzanie ryzykiem, w tym 

whistleblowing; kalkulacja i wycena 

usług oraz komponentów produkcji 
31.12.2021 TAK

604-600-985

wojciechowska@liniaetyki.pl

mgr 
Gibaszewski Rafał

organizacja, zarządzanie, 

marketing
zarządzanie 31.12.2021 TAK

501-028-922
r.gibaszewski@o2.pl

mgr Głodek Paweł 
organizacja, zarządzanie, 

marketing

organizacja  przedsiębiorstw 

zarządzanie przedsiębiorstwami 31.12.2017 TAK
639-45-55

pawelglodek@syndycy.com.pl

dr hab.
Grzegorczyk Adam

organizacja, zarządzanie, 

marketing
marketing 31.12.2017 TAK

602-570-795
adam@wsp.pl

mgr
Gwiazdowski Leszek 

organizacja, zarządzanie, 

marketing

organizacja i zarządzanie 
31.12.2017 TAK 502-218-369 lgwiazdowski@wp.eu

mgr

Janikowska Ewa

organizacja, zarządzanie, 

marketing

zarządzanie zgodnością, działalnością 

bankową, bankami, ryzykiem, w tym 

ryzykiem operacyjnym
31.12.2017 TAK ewa.janikowska@wp.pl

mgr
Janio Katarzyna

organizacja, zarządzanie, 

marketing zarządzanie
31.12.2017 TAK

600-275-227
katarzyna.janio@gmail.com

dr

Klepacki Jarosław 

organizacja, zarządzanie, 

marketing

zarządzanie finansami 

przedsiębiorstw, w tym lokowanie i 

zarządzanie nadwyżkami finansowymi, 

pozyskanie źródeł finansowania, 

zarządzanie ryzykiem finansowym, w 

tym walutowym i stóp procentowych, 

instrumenty finansowe (derywaty), 

rynek papierów wartościowych, rynek 

finansowy, w szczególności rynek 

walutowy i stóp procentowych

31.12.2017 TAK

606-457-597

jaroslawklepacki@poczta.onet.pl

mgr
Kochański Lechosław 

organizacja, zarządzanie, 

marketing

organizacja i zarządzanie 

przedsiębiorstw 
31.12.2017 TAK

601-275-037
lkochanski@poczta.onet.pl

mgr Kosiec Jacek 
organizacja, zarządzanie, 

marketing

organizacja i zarządzanie 

przedsiębiorstw 
31.12.2017 TAK 601-254-069 jkosiec@yahoo.com

mgr

Kossowska Małgorzata 

organizacja, zarządzanie, 

marketing

zarządzanie finansowe 

i przedsiębiorstwami

organizacja przedsiębiorstw
31.12.2017 TAK

608-377-633

malgorzata.kossowska@gmail.c

om

mgr Krupa Piotr 
organizacja, zarządzanie, 

marketing

zarzadzanie małymi 

przedsiębiorstwami, zarządzanie 

projektami informatycznymi
31.12.2017 TAK

mgr Kusak Elżbieta 
organizacja, zarządzanie, 

marketing
zarządzanie 31.12.2021 TAK kusakela@gmail.com 
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mgr

de León Carlos 

organizacja, zarządzanie, 

marketing

zarządzanie przedsiębiorstwem 

strategie rozwoju przedsiębiorstwa 

strategie marketingowe 

i sprzedażowe 
31.12.2017 TAK

mgr
Lis-Markiewicz Przemysław 

organizacja, zarządzanie, 

marketing
handel i marketing 31.12.2017 TAK

601-704-218
przemyslaw@lis-markiewicz.pl

mgr Litwińczuk Wojciech 
organizacja, zarządzanie, 

marketing

organizacja mikroprzedsiębiorstwa 

zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem 

zarządzanie projektami unijnymi

31.12.2021 TAK 507-054-746 biuro.litwinczuk@gmail.com

dr
Maciąg Agnieszka 

organizacja, zarządzanie, 

marketing
organizacja przedsiębiorstw 31.12.2017 TAK

508-257-819
agnm84@esculap.pl

mgr
Makuć Wojciech 

organizacja, zarządzanie, 

marketing

organizacja i zarządzanie 

przedsiębiorstwami
31.12.2017 TAK

505-002-895
synpro@interia.eu

mgr
Nader Krzysztof

organizacja, zarządzanie, 

marketing zarządzanie
31.12.2017 TAK 693-351-570 redank@europe.com

mgr Opalińska Joanna 09.05.2017-31.10.2017
organizacja, zarządzanie, 

marketing

organizacja i zarządzenie 

przedsiębiorstw
31.12.2017 TAK 633-40-11

joanna.opalinska@fp-

sedno.com.pl

dr inż. Pesta Rafał 
organizacja, zarządzanie, 

marketing
31.12.2017 TAK

514-215-705
rafal.pesta@gmail.com

mgr 
Piątek Izabela 

organizacja, zarządzanie, 

marketing
31.12.2020 TAK

605-602-561
izabela.piatek@poczta.fm

mgr
Piskorek Leonarda

organizacja, zarządzanie, 

marketing
organizacja przedsiębiorstw 31.12.2017 TAK

600-979-394
leonardapiskorek@gmail.com

mgr inż.
Piskorski Grzegorz

organizacja, zarządzanie, 

marketing

organizacja i zarządzanie procesami 

gospodarczymi 
31.12.2017 TAK

604-558-840
piskorski.grzegorz@gmail.com

mgr inż.
Szczerbatko Wojciech 

organizacja, zarządzanie, 

marketing

organizacja i zarządzenie 

przedsiębiorstw
31.12.2017 TAK 601-368-915 jns@poczta.onet.pl

mgr

Śliwczyński Andrzej 

organizacja, zarządzanie, 

marketing

marketing farmaceutyczny

organizacja i finansowanie 

w ochronie zdrowia
31.12.2017 TAK

604-800-718

andrzej.sliwczynski@wp.pl

dr
Traczyk Zdzisław

organizacja, zarządzanie, 

marketing

organizacja i zarządzanie
31.12.2017 TAK

602-260-594
z.traczyk@onet.pl

mgr

Wichrowski Grzegorz 

organizacja, zarządzanie, 

marketing

zarządzanie: przedsiębiorstwem, 

ryzykiem, jakością produkcji, 

marketingiem, finansami

kontrola zarządzania

31.12.2021 TAK

502-255-308

gwichrowski@gmail.com

dr
Wiśniewska Elżbieta 

organizacja, zarządzanie, 

marketing zarządzanie ryzykiem
31.12.2017 TAK ew604978955@gmail.com

mgr
Wojciechowska-Nowak Anna

organizacja, zarządzanie, 

marketing
zarządzanie ryzykiem, w tym 

whistleblowing
31.12.2021 TAK

604-600-985
wojciechowska@liniaetyki.pl

dr
Zasikowska Agnieszka

organizacja, zarządzanie, 

marketing zarządzanie
31.12.2017 TAK 605-674-987 agnieszka@zasikowska.pl

mgr Brzyski Jarosław 
paliwa silnikowe i gaz 

skroplony LPG

ocena prawidłowości rozliczeń 

ilościowych paliw silnikowych i gazu 

skroplonego LPG oraz weryfikacja 

jakości paliw silnikowych i gazu 

skroplonego LPG

31.12.2017 TAK

605-159-978

dr
Grabowski Krzysztof

papiery wartościowe 

(obrót)
31.12.2017 TAK

601-341-189
kgrab@kgrab.pl

mgr Guzek Maciej 
papiery wartościowe 

(obrót)
31.12.2017 TAK

533-808-333
maciejguzek@yahoo.com

dr

Kozłowski Jarosław

papiery wartościowe 

(obrót)

obrót papierami wartościowymi na 

rynkach finansowych, 

w szczególności na rynkach 

kapitałowych 
31.12.2017 TAK

606-908-118

jhkjbk@gmail.com

mgr
Ruciński Adam

do 31.05.2016
papiery wartościowe 

(obrót)
31.12.2017 TAK office@btfg.pl

mgr Śliwa Paweł 
papiery wartościowe 

(obrót)
31.12.2017 TAK

696-275-780 pawel.sliwa@yahoo.pl

mgr Żurakowski Wojciech
papiery wartościowe 

(obrót)
31.12.2017 TAK

669-886-388 wzurakowski@interia.pl
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mgr Kuczyńska-Cichocka Bożena parkieciarstwo
podłogi drewniane i drewnopodobne, 

parkiety zabytkowe i podkłady 

podłogowe
31.12.2021 TAK

605-695-522

kuczynscy@

parkietykuczynskiego.com.pl

mgr Biernat-Chojnacka Ewa pedagogika pedagogika resocjalizacyjna 31.12.2017 TAK 603-882-804 ewa@ioh.pl

mgr Fijałkowska Małgorzata pedagogika 31.12.2017 TAK 602-212-613

mgr Helszer Grażyna pedagogika 31.12.2017 TAK 501-126-512 grazyna.helszer@op.pl

mgr Kozaczuk Beata pedagogika pedagogika ogólna 31.12.2017 TAK 516-040-705 beata.kozaczuk@gmail.com

mgr Łętowska-Hansen Maria pedagogika 31.12.2017 TAK 502-243-507 email@poradniarodzinna.pl

mgr Mizerska-Wróblewska Beata pedagogika 31.12.2017 TAK beata_mizerska@poczta.onet.pl

mgr Olszówka Małgorzata pedagogika 

pedagogika

nauczanie zintegrowane 

w klasach I-III

system oświaty – ewaluacja i nadzór 

pedagogiczny

31.12.2017 TAK

607-588-992 mo@pedagog-olszowka.pl

mgr
Osiak-Stanisławska 

Agnieszka 
pedagogika i praca socjalna 31.12.2017 TAK

604-214-370

mgr Rachowski Marek pedagogika 31.12.2017 TAK

dr Smolińska Katarzyna pedagogika oligofrenopedagogika 31.12.2022 TAK ksmolinska@aps.edu.pl

lek.med. Galewski Adam pediatria 31.12.2017 TAK 604-454-644 755-52-97 adam@interleki.pl

mgr Besińska Danuta pielęgniarstwo pielęgniarstwo onkologiczne 31.12.2017 TAK 608-508-992 danutab1@poczta.onet.pl

mgr Fatyga Ewa pielęgniarstwo 
pielęgniarstwo długoterminowe, 

anestezjologiczne
31.12.2017 TAK 607-603-567 evika@interia.pl

mgr Jadczak Małgorzata pielęgniarstwo 
pielęgniarstwo anestezjologiczne 

i intensywna opieka 31.12.2017 TAK 606-853-765 mjadczak1@Oz.pl

mgr Braun Wiktoria podatki 31.12.2021 TAK 790-485-495
wiktoria.braun@accountant

partner.com

mgr Chwedczuk-Mietlińska Anna podatki 31.12.2017 TAK

mgr Darabasz-Mikulska Jadwiga podatki 31.12.2017 TAK 664-490-650 jagodad@op.pl

mgr Dudkiewicz Arkadiusz podatki 31.12.2017 TAK
662-245-246

dudkiewicz@doradztwo-

dudkiewicz.pl

mgr Gibaszewski Rafał podatki 31.12.2021 TAK 501-028-922 r.gibaszewski@o2.pl

mgr Gut Wojciech podatki 31.12.2020 TAK 509-342-882 vatax@vatax.com.pl

mgr Gwiazdowska Aleksandra podatki 31.12.2017 TAK 501-218-369 agwiazdowska@wp.eu 

mgr Helwich Małgorzata podatki zobowiązania podatkowe 31.12.2017 TAK 604-338-144 malgorzata.helwich@poczta.fm

dr Jamroży Marcin podatki 31.12.2017 TAK

mgr Janaszkiewicz Piotr podatki 31.12.2017 TAK

mgr Kluz Marek podatki 31.12.2017 TAK 638-94-20

mgr Kryńska Małgorzata podatki 31.12.2017 TAK 501-037-905 krynskam.doradca@interia.pl

mgr Kurczaba Marcin podatki 31.12.2022 TAK 502-125-083 marciok.km@gmail.com

mgr Kusak Elżbieta podatki 31.12.2021 TAK kusakela@gmail.com 

mgr Napiórkowski Artur podatki 31.12.2017 TAK 501-123-678 artur.napiorkowski@wp.pl

mgr Netter Andrzej podatki 31.12.2022 TAK

mgr Nowak Anna podatki 31.12.2022 TAK 502-502-039 anbiuro@interia.pl

mgr Sobińska Ewa podatki 31.12.2017 TAK

mgr Soja Jarosław podatki 31.12.2017 TAK 513-771-115 kontakt@jaroslawsoja.pl 

mgr Wallas Barbara podatki 31.12.2020 TAK 725-603-602 barbarawallas@wp.pl

mgr Warszawska Teresa podatki system podatkowy 31.12.2017 TAK michmar@evbox.pl

mgr inż. Wrzesiewska Barbara poligrafia 31.12.2017 TAK 864-34-93 b.wrzesiewska@gmail.com

Teterycz Jarosław pomiar prędkości pojazdów

za pomocą technologii radarowych, 

laserowych, prędkościomierzy 

kontrolnych, 

systemy kontroli przejazdu na 

„czerwonym świetle”

31.12.2017 TAK

509-099-079

biegly@predkosc.net

mgr Augustyniak Krystyna 
pośrednictwo w obrocie 

nieruchomościami

oraz najem, dzierżawa, analiza stawek 

czynszowych 
31.12.2017 TAK

693-080-176
krystyna-aug@wp.pl

inż.
Busse Artur 

pośrednictwo w obrocie 

nieruchomościami
31.12.2017 TAK

604-474-845
opinie@op.pl

mgr Krupa Piotr 
pośrednictwo w obrocie 

nieruchomościami

transakcje kupna-sprzedaży oraz 

najem na rynku nieruchomości 
31.12.2017 TAK

mgr inż.
Łukaszuk Jarosław 

pośrednictwo w obrocie 

nieruchomościami
31.12.2017 TAK

509-224-931  
jaroslaw.lukaszuk@wp.pl
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mgr inż.
Baranowski Dariusz 

pożarnictwo ochrona przeciwpożarowa 31.12.2017 TAK
517-440-378

dariusz.baranowski1@gmail.co

m

mgr inż. Dąbrowski Jarosław pożarnictwo 31.12.2017 TAK 606-804-154

mgr inż. Fietko Konrad pożarnictwo ochrona przeciwpożarowa 31.12.2017 TAK 535-044-033

mgr inż. Jodłowski Jacek pożarnictwo i ochrona przeciwpożarowa 31.12.2017 TAK 663-025-122 jjodlowski@interia.eu

inż. Jopek Zbigniew pożarnictwo 31.12.2017 TAK 605-743-633 zjopek@poczta.onet.pl

mgr Kotulek Grzegorz pożarnictwo 31.12.2017 TAK 608-633-417 gkotulek@wp.pl

mgr inż. Lech Marcin pożarnictwo 31.12.2021 TAK 880-279-940 marcinlech12@gmail.com 

dr n. 

tech. Ościłowska Barbara 
pożarnictwo 31.12.2017 TAK 561-76-78 barbaraosc@op.pl

mgr inż. Starzyński Eligiusz pożarnictwo 31.12.2017 TAK 606-575-179 e.starzynski@vp.pl

dr inż. Węgrzyn Władysław pożarnictwo 31.12.2017 TAK 603-131-484 wladyslawwegrzyn@wp.pl

mgr inż. Wierchowicz Małgorzata pożarnictwo 31.12.2017 TAK

mgr inż. Turzyńska-Kijek Elżbieta pralnictwo 31.12.2017 TAK 501-030-357 biuro@skory-etk.pl

mgr 
Dessoulavy-Śliwińska 

Hoa Thanh
prawo obce prawo wietnamskie 31.12.2022 TAK

888-999-100
hoale.ds@gmail.com 

dr Turłukowski Jarosław prawo obce
prawo prywatne obszaru 

postradzieckiego (Rosja, Ukraina, 

Białoruś)
31.12.2017 TAK j.turlukowski@wpia.uw.edu.pl

mgr Wasilenko Natalia prawo obce
prawo obszaru postradzieckiego 

(Rosja, Ukraina, Białoruś, Republika 

Kazachstanu)
31.12.2021 TAK

607-100-323
vasilisa@vasilisa.pl

mgr inż. Nieżewski Edward przetwórstwo mięsne 31.12.2017 TAK 509-535-811 e.niezewski@wp.pl

lek.med.
Angielczyk-Muszyńska 

Urszula

od 22.06.2016 do odwołania, 

wznowienie działalności od 

26.07.2016

psychiatria 31.12.2017 TAK

lek.med. Angiel-Rukszto Jolanta psychiatria 31.12.2017 TAK

lek.med. Bartyzel Mariusz psychiatria 31.12.2017 TAK 602-481-382 bartyzelm@yahoo.com

lek. med.
Bazydło Elżbieta 

psychiatria 31.12.2017 TAK

lek.med.
Caban-Zdzienicka 

Mirosława
psychiatria 31.12.2017 TAK

lek.med. Dziasek Barbara psychiatria 31.12.2017 TAK

lek.med. Dzisiewicz Elżbieta psychiatria 31.12.2017 TAK 841-17-78 841-17-78

lek. med.
Fornal Sławomir

psychiatria 31.12.2017 TAK

lek.med. Gajewska Joanna 07.02.2017-30.04.2017 psychiatria 31.12.2017 TAK

lek.med.
Gawrońska-Golubska 

Grażyna
psychiatria 31.12.2017 TAK

lek.med.
Gołębiewska-Popielarska 

Maria
psychiatria 31.12.2017 TAK

lek.med.
Górniewicz-Kowalska 

Anna
psychiatria 31.12.2017 TAK

lek.med.
Grabowska-Gnoińska 

Maria
psychiatria 31.12.2017 TAK

lek.med. Hejna Jolanta psychiatria 31.12.2017 TAK

lek.med. Jarnuszkiewicz Bożenna psychiatria 31.12.2017 TAK

lek.med. Jasionowska Joanna psychiatria 31.12.2017 TAK

lek.med. Kajka-Sikora Bożenna psychiatria 31.12.2017 TAK

lek.med. Konopa Aleksandra psychiatria 31.12.2017 TAK

lek.med. Kuligowski Stanisław psychiatria 31.12.2017 TAK

lek. med. Kwiatkowska Agnieszka psychiatria 31.12.2021 TAK 739-12-70

lek.med. Kwiatkowska-Ryłko Dorota psychiatria 31.12.2017 TAK
739-12-70

rylko@esculap.pl

lek.med. Marciniak Ewa 04.05.2017-31.10.2017 psychiatria 31.12.2017 TAK 510-275-221 ewajmarciniak@interia.pl

lek. med.
Milewska-Tyszkiewicz 

Iwona
psychiatria 31.12.2017 TAK

515-126-568
olin.t@op.pl

lek.med. Mioduszewska Maria psychiatria 31.12.2017 TAK

lek.med. Mołojec Krystyna psychiatria 31.12.2017 TAK

lek.med. Multarzyńska Alicja psychiatria 31.12.2017 TAK
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lek.med. Nawara Anna psychiatria 31.12.2017 TAK

lek.med. Opio Małgorzata psychiatria 31.12.2017 TAK

lek.med. Piekarska Beata psychiatria 31.12.2017 TAK

lek.med.
Poniatowska-Nawrocka 

Wanda

16.05.2016-15.08.2016 

przedłużona do 31.12.2016

przedłużona do 31.12.2017

psychiatria 31.12.2017 TAK

lek.med.
Ryszewska-Pokraśniewicz 

Beata
psychiatria 31.12.2017 TAK

dr 

n.med.

Szarkowska-Kulisiewicz 

Iwona
psychiatria 31.12.2017 TAK 512-126-568

lek.med.
Sturgulewska-Wasilewska 

Genowefa
psychiatria 31.12.2017 TAK

lek.med. Szablewski Jerzy psychiatria 31.12.2017 TAK

lek.med. Szmerdt-Sisicka Ewa psychiatria 31.12.2017 TAK 602-701-982

lek.med. Waczyńska Magdalena psychiatria 31.12.2017 TAK

lek.med. Wilczyńska-Małek Alicja psychiatria 31.12.2017 TAK

lek.med. Wolak Ewa psychiatria 31.12.2017 TAK

lek.med. Wójcik Rafał psychiatria 31.12.2017 TAK

lek.med. Wyczółkowska Katarzyna psychiatria 31.12.2017 TAK

mgr Bartnikiewicz Julia psychologia 31.12.2017 TAK

mgr Bednarski Paweł psychologia 31.12.2017 TAK p_bednarski77@o2.pl

mgr Berndt Justyna psychologia 31.12.2017 TAK 502-677-320 justyna.berndt@gmail.com

mgr Białecka-Wierzba Katarzyna psychologia 31.12.2021 TAK 600-003-271

mgr Białek Maja psychologia 31.12.2017 TAK

mgr Bielski Bohdan psychologia 31.12.2017 TAK

mgr Biernat-Chojnacka Ewa psychologia 31.12.2017 TAK 603-882-804 ewa@ioh.pl

dr n.hum. Borak-Kwapisz Joanna psychologia 31.12.2017 TAK 606-333-880 borak-kwapisz@wp.pl

mgr Brejnak Wojciech psychologia 31.12.2017 TAK

dr n. 

med. Britmann Jonathan 
psychologia psychologia kliniczna 31.12.2017 TAK

514-300-637
739-10-74 jbritmann@psych.edu.pl

mgr Bury Lucyna psychologia psychologia kliniczna 31.12.2017 TAK

mgr Chotycka Joanna psychologia 31.12.2020 TAK 600088115 chotycka@psych.edu.pl

mgr Cichecka Teresa psychologia 31.12.2017 TAK 504-758-276 tcichecka@wp.pl

mgr Daśko-Szymończyk Justyna psychologia 31.12.2022 TAK 603-455-931

mgr Domagała Hanna psychologia 31.12.2017 TAK 608-313-246 domagala@ms.gov.pl

mgr Dorman Dorota psychologia 31.12.2017 TAK 691-702-412 psychologdd@o2.pl

mgr Dorosz-Bartosiak Joanna psychologia 31.12.2017 TAK 668-275-330 joannadorosz@wp.pl

mgr Dubowska Teresa psychologia 31.12.2017 TAK 605-639-922 teresa.dubowska@opoczta.pl

mgr Duralska Hanna psychologia 31.12.2017 TAK 606-241-952 haduralska@interia.pl

mgr Dymowska Karina psychologia 31.12.2021 TAK 505-590-063 karina01@vp.pl

mgr Dziduch Edward psychologia 31.12.2017 TAK 697-874-719 eddziduch@o2.pl

dr n. 

hum.
Elżanowska Hanna psychologia 31.12.2021 TAK

mgr Fijałkowska Małgorzata psychologia
psychologia dzieci i młodzieży 

31.12.2017 TAK 602-212-613

dr Gajda Tomasz psychologia 31.12.2017 TAK 606-979-885 tomek.gajda@wp.pl

mgr Gens Teresa psychologia psychologia sądowa 31.12.2017 TAK 604-689-605

mgr Gołębiowski Jan psychologia 31.12.2017 TAK 601-247-069
kontakt@profilowaniekryminalne

.net

dr n.hum. Gordon Maria psychologia 31.12.2017 TAK gordon.maria1@gmail.com

mgr Jakubowska Bożena psychologia 31.12.2017 TAK 693-461-430 bozenajaku@gmail.com

mgr Juzwa Maria psychologia 31.12.2017 TAK

mgr Kiełczewska Agata psychologia 31.12.2021 TAK

mgr Kolanecka Alicja psychologia 31.12.2020 TAK 669-025-266 alka0306@interia.eu

dr n. 

med.
Korzętkowska Karolina psychologia 31.12.2017 TAK

513-432-331
kkorzetkowska@wp.pl

mgr Kozaczuk Beata psychologia 31.12.2017 TAK 516-040-705 beata.kozaczuk@gmail.com

mgr Krak Sylwia psychologia 31.12.2021 TAK

mgr
Makiewicz-Brzezińska 

Izabela
psychologia 31.12.2017 TAK 501-621-836
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mgr
Makowska-Czuber 

Małgorzata
psychologia 31.12.2017 TAK

mgr Marszał-Kotas Joanna psychologia dziecka 31.12.2017 TAK

mgr

Mazur Łukasz 

psychologia
psycho-manipulacje 

metodologia badań psychologicznych 31.12.2017 TAK

507-739-469 mazur.lukas@gmail.com

dr Milewska Ewa psychologia 31.12.2017 TAK

mgr Niedzielska Anna psychologia 31.12.2017 TAK 512-131-188 anianiedz@wp.pl

dr
Orlak Katarzyna 

psychologia
zdrowia i pracy,transportu 

i bezpieczeństwa ruchu drogowego 31.12.2017 TAK
606-815-121

korlak@zdrowapraca.org

mgr Orłowski Stanisław psychologia 31.12.2017 TAK 605-553-970 orlowskiart@o2.pl

mgr Pawelec Krystyna psychologia 31.12.2017 TAK

mgr Piątek Malgorzata psychologia 31.12.2017 TAK

mgr Pieszko-Sroka Anna psychologia 31.12.2017 TAK 509-032-095

mgr Pietrzak Jolanta psychologia 31.12.2017 TAK

dr n. 

hum.
Pilszyk Anna psychologia 31.12.2017 TAK

509-545-199
apilszyk@wp.pl

mgr Piotrowiak Stanisław psychologia psychologia sądowa 31.12.2017 TAK 600-486-525 stanislaw.piotrowiak@gmail.com

mgr Płonecka Elżbieta psychologia psychologia kliniczna 31.12.2017 TAK 606-855-704 eplonecka@wp.pl

mgr Putek Irena psychologia 31.12.2017 TAK 501-686-856 irena.putek@gmail.com

mgr Skowroński Marek psychologia psychologia kliniczna 31.12.2021 TAK 501-120-839 marekskowronski@wp.pl

mgr Skórska Bożena psychologia 31.12.2017 TAK 600-998-888 b.skorska@wp.pl 

mgr Starońska Ewa psychologia 31.12.2017 TAK estaronska@op.pl

mgr Szalacha Barbara psychologia 31.12.2017 TAK 693-106-694 bszalacha@wp.pl

mgr Szypulska-Reczek Lila psychologia psychologia kliniczna 31.12.2017 TAK

mgr Wańkowicz-Bzinkowska Ewa psychologia psychologia kliniczna 31.12.2017 TAK 353-25-99
rbzinkowski@gmail.com

mgr Watras Janina psychologia 31.12.2017 TAK 604-293-763 joanna@watras.pl

mgr Westfal Agnieszka psychologia 31.12.2017 TAK 515-176-588 angowskaaga@interia.eu

mgr Winnicka-Wolniewicz Ewa psychologia 31.12.2017 TAK 602-284-639 ewa_winnicka@wp.pl

mgr Wnukiewicz Paulina psychologia 31.12.2017 TAK 506-160-275 wnukiewicz@gmail.com 

dr n. 

hum.
Wypler Wojciech psychologia 31.12.2020 TAK

503-657-456
w.wypler@twoj-psycholog.pl

mgr Zamiela-Kamińska Maria psychologia 31.12.2017 TAK 505-090-800

mgr Zarańska-Struzik Jolanta psychologia psychologia wychowawcza 31.12.2017 TAK 603-781-558

jolantastruzik@o2.pl

lek. wet. Łapińska Jolanta psychologia zwierząt zachowanie zwierząt 31.12.2017 TAK 601-817-877 jolalapinska@ya400.pl

lek. wet. Maroszek Patrycja psychologia zwierząt zachowanie zwierząt 31.12.2017 TAK 507-068-359 parmar@interia.pl

mgr Ballaun Andrzej psychoterapia 31.12.2017 TAK 601-318-532 aballaun@post.pl

dr n. 

med. Britmann Jonathan 
psychoterapia 31.12.2017 TAK

514-300-637
739-10-74 jbritmann@psych.edu.pl

dr n. 

hum. Lisiecka Eliza 
public relations 31.12.2017 TAK

mgr Darabasz-Mikulska Jadwiga rachunkowość i finanse 31.12.2017 TAK 664-490-650 jagodad@op.pl

mgr Iwańczuk Anna rachunkowość 31.12.2017 TAK 609-026-102 anna.iwanczuk@interia.pl

mgr Janaszkiewicz Piotr rachunkowość 31.12.2017 TAK

mgr Kamińska Beata rachunkowość 31.12.2020 TAK 608-368-301

mgr Kozłowski Stanisław rachunkowość 31.12.2017 TAK 609-993-717 kskh@wp.pl

mgr Krysik Helena rachunkowość 31.12.2017 TAK 605-568-804 h.krysik@wp.pl

mgr Łomża Dariusz rachunkowość 31.12.2017 TAK 604-509-819 darek@hadsc.pl

mgr Marszałek Elżbieta rachunkowość 31.12.2017 TAK 601-500-668 e.marszalek@op.pl

mgr Opalińska Joanna 09.05.2017-31.10.2017 rachunkowość 31.12.2017 TAK
633-40-11

joanna.opalinska@fp-

sedno.com.pl

Oracka Teresa rachunkowość 31.12.2017 TAK 506-077-021 oracka@wp.pl

mgr Piskorek Leonarda rachunkowość 31.12.2017 TAK 600-979-394 leonardapiskorek@gmail.com

mgr Popis Urszula rachunkowość 31.12.2017 TAK 693-702-118 urszulaprz@interia.pl

mgr Ruciński Adam do 31.05.2016 rachunkowość 31.12.2017 TAK office@btfg.pl

mgr Serafiński Mieczysław rachunkowość rachunkowość w przemyśle i handlu 31.12.2017 TAK 609-217-837 myszejda@home.pl
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dr n. 

med.
Śmiałek Jacek rehabilitacja medyczna

ograniczenie działalności do 

wykonywania opinii tylko dla 

wydziałów SO w Warszawie

31.12.2017 TAK

dr hab. Grzegorczyk Adam reklama i inwestor relations 31.12.2017 TAK 602-570-795 adam@wsp.pl

mgr Lis-Markiewicz Przemysław reklama 31.12.2017 TAK 601-704-218 przemyslaw@lis-markiewicz.pl

mgr
Kosewska Elżbieta 

restrukturyzacja, 

prywatyzacja restrukturyzacja
31.12.2017 TAK 501-193-193 elzbieta.warszawa@gmail.com

mgr inż.
Malicki Robert 

restrukturyzacja, 

prywatyzacja
31.12.2017 TAK

dr inż.
Muszyński Andrzej

restrukturyzacja, 

prywatyzacja

i działalność  gospodarcza 

przedsiębiorstw
31.12.2017 TAK

501-742-917
amuszyn@orange.pl

mgr Śliwa Paweł 
restrukturyzacja, 

prywatyzacja
31.12.2017 TAK

696-275-780 pawel.sliwa@yahoo.pl

inż.

Pośnik Robert

rolnictwo 

płatności bezpośrednie, System 

Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS), 

ewidencja producentów i gospodarstw 

rolnych, zadania wynikające ze 

Wspólnej Polityki Rolnej

31.12.2021 TAK

661-781-603

rposnik@gmail.com

inż.
Ambrożak Andrzej 

ruch drogowy, wypadki 

drogowe
rekonstrukcja wypadków 31.12.2017 TAK

510-522-474
aambrozak@interia.pl

Banasik Adam

ruch drogowy, wypadki 

drogowe
ruch drogowy 31.12.2022 TAK

792-745-472

mgr inż.
Banasik Arkadiusz

ruch drogowy, wypadki 

drogowe ruch drogowy
31.12.2017 TAK

604-629-558 
arek.banasik@gmail.com

mgr
Banasik Tomasz 

ruch drogowy, wypadki 

drogowe
ruch drogowy 31.12.2017 TAK

mgr inż. 
Cisowski Sebastian 

ruch drogowy, wypadki 

drogowe

rekonstrukcja wypadków i zdarzeń 

drogowych
31.12.2021 TAK

510-296-044

inż.
Cygoń Jerzy 

ruch drogowy, wypadki 

drogowe
rekonstrukcja wypadków 31.12.2017 TAK

602-245-138
biuro@cygon.eu

inż.

Dąbrowski Krzysztof 

Nr decyzji Adm-0132-

1271/12

ruch drogowy, wypadki 

drogowe
ruch drogowy 31.12.2017 TAK

505-158-502

k.dabrowski@autoparagraf.pl

inż.

Dąbrowski Krzysztof 

Nr decyzji Adm-0132-

403/14

ruch drogowy, wypadki 

drogowe

ruch drogowy, rekonstrukcja kolizji 

i zdarzeń drogowych 31.12.2017 TAK

604-191-074

kdmw@wp.pl

mgr inż.
Deptuś Wiesław 

09.02.2016 - do odwołania 
ruch drogowy, wypadki 

drogowe
ruch drogowy, wypadki drogowe 31.12.2017 TAK

602-109-585
wiesław@wmd.pl

mgr inż.
Diupero Tadeusz

ruch drogowy, wypadki 

drogowe
31.12.2017 TAK

603-783-738 
tdiupero@poczta.onet.pl

mgr inż.
Fijałkowski Krzysztof 

ruch drogowy, wypadki 

drogowe
ruch drogowy 31.12.2017 TAK

501-185-137

krzysztof.fijałkowski120@gmail.c

om

inż. Gajowy Stanisław 
ruch drogowy, wypadki 

drogowe
ruch drogowy, wypadki drogowe 31.12.2017 TAK

721-439-612
s.gajowy@wp.pl

mgr inż.
Gąsiewski Andrzej 

ruch drogowy, wypadki 

drogowe

ruch drogowy rekonstrukcja wypadków 

i kolizji drogowych 31.12.2017 TAK

mgr inż.
Grządziel Arkadiusz 

ruch drogowy, wypadki 

drogowe

rekonstrukcja wypadków

inżynieria ruchu drogowego 31.12.2017 TAK

inż.
Hahn Piotr

ruch drogowy, wypadki 

drogowe
ruch drogowy 31.12.2017 TAK 502-010-881 piotrhahn@op.pl

mgr inż.
Iglewski Piotr 

ruch drogowy, wypadki 

drogowe

technika ruchu drogowego, 

rekonstrukcja wypadków drogowych
31.12.2020 TAK 604-715-157 piotr_iglewski@wp.pl

dr inż.
Januła Janusz

ruch drogowy, wypadki 

drogowe
wypadki 31.12.2017 TAK

501-543-819
janjan99@gmail.com

mgr inż. Jarczewski Marek
ruch drogowy, wypadki 

drogowe

ruch drogowy, rekonstrukcja 

wypadków 
31.12.2017 TAK

502-020-541 
mjarczewski@wp.pl
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Jaszewski Piotr 
ruch drogowy, wypadki 

drogowe

rekonstrukcja kolizji, wypadków i 

zdarzeń drogowych 31.12.2022 TAK
792-177-165

piotrjaszewski@wp.pl

inż.
Jaworowicz Andrzej 

ruch drogowy, wypadki 

drogowe
ruch drogowy 31.12.2017 TAK

602-558-817 
rzeczoznawcy@wp.pl

inż. Klimek Ryszard 
ruch drogowy, wypadki 

drogowe
rekonstrukcja wypadków 31.12.2017 TAK 602-456-723

ryszard.klimek@vp.pl

inż. Komarnicki Mariusz 
ruch drogowy, wypadki 

drogowe
ruch drogowy 31.12.2022 TAK 501-749-015

mgr

Konieczny Armand

ruch drogowy, wypadki 

drogowe

ruch drogowy

odtwarzanie przebiegu wypadków i 

kolizji
31.12.2017 TAK armand.k@op.pl 

mgr inż.
Kosicki Marcin 

ruch drogowy, wypadki 

drogowe

rekonstrukcja wypadków drogowych, 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym
31.12.2022 TAK

509-822-347
biuro@bieglykosicki.pl

mgr
Kowalski Mirosław

ruch drogowy, wypadki 

drogowe

ruch drogowy, rekonstrukcja zdarzeń 

drogowych 
31.12.2021 TAK

mgr inż.
Kowalski Piotr 

ruch drogowy, wypadki 

drogowe
ruch drogowy 31.12.2020 TAK

607-332-162
piotr058@interia.pl

dr inż.
Kozaczewski Wiesław

ruch drogowy, wypadki 

drogowe

ruch drogowy, rekonstrukcja 

wypadków 
31.12.2017 TAK

602-193-173
w.kozaczewski@wp.pl

Krzemiński Michał 

ruch drogowy, wypadki 

drogowe

wypadki drogowe - odtwarzanie 

elektronicznych śladów wypadku
31.12.2021 TAK

733-508-580

799-300-

000
mfkrzeminski@gmail.com

mgr inż.
Księżopolski Jacek

ruch drogowy, wypadki 

drogowe

ruch drogowy, rekonstrukcja

wypadków i zdarzeń drogowych 31.12.2017 TAK
511-929-224

xiezopolski@kki.pl

mgr inż.
Kubiak Kazimierz

ruch drogowy, wypadki 

drogowe

rekonstrukcja kolizji, wypadków i 

zdarzeń 31.12.2017 TAK
603-294-836 

k.kubiak2@chello.pl

mgr inż. Lasota Tomasz 
ruch drogowy, wypadki 

drogowe

ruch drogowy

badanie i rekonstrukcja zdarzeń 

drogowych 
31.12.2017 TAK

604-566-692 lasota42@wp.pl

mgr inż. Łuczyński Krzysztof 
ruch drogowy, wypadki 

drogowe

ruch drogowy

rekonstrukcja wypadków i kolizji
31.12.2020 TAK

792-722-883 krzysztof_luczynski@wp.pl

mgr inż. Marciniak Leszek 
ruch drogowy, wypadki 

drogowe ruch drogowy
31.12.2017 TAK

506-877-926
leszek_marc@wp.pl 

mgr Matusiak Marek 
ruch drogowy, wypadki 

drogowe

ruch drogowy

rekonstrukcja wypadków drogowych 31.12.2017 TAK 781-250-467 matusiak4m@gmail.com

mgr inż.
Matysiak Stefan

ruch drogowy, wypadki 

drogowe

ruch drogowy, wypadki 
31.12.2017 TAK 603-505-205

612-81-47 
stef@aonet.pl

mgr inż.

Mazek Adam

ruch drogowy, wypadki 

drogowe

ruch drogowy

rekonstrukcja kolizji, wypadków i 

zdarzeń drogowych
31.12.2017 TAK

606-206-727

rzeczoznawcy@estima.info.pl

mgr inż.
Mochtak Marek

ruch drogowy, wypadki 

drogowe
rekonstrukcja zdarzeń drogowych 31.12.2021 TAK

514-568-832
mmochtak@wp.pl

dr inż.
Momot Wiesław

ruch drogowy, wypadki 

drogowe

ruch drogowy, rekonstrukcja 

wypadków 
31.12.2017 TAK 608-648-465 wmomot@wp.pl

inż.
Naleszkiewicz Mikołaj 

ruch drogowy, wypadki 

drogowe
ruch drogowy 31.12.2017 TAK

501-013-514
rzeczoznawca@naleszkiewicz.pl

mgr inż.
Nowak Jan

ruch drogowy, wypadki 

drogowe

ruch drogowy, rekonstrukcja kolizji,

wypadków i zdarzeń 31.12.2017 TAK
694-481-630 

info@rzeczoznawcy.auto.pl

mgr
Nowicki Andrzej 

ruch drogowy, wypadki 

drogowe
ruch drogowy 31.12.2017 TAK

501-177-057 

dr inż.
Pankiewicz Bolesław

ruch drogowy, wypadki 

drogowe

ruch drogowy, rekonstrukcja 

wypadków 31.12.2017 TAK
607-038-172 

boleslaw.pankiewicz@wat.edu.p

l

mgr inż.
Pasieczny Wojciech

ruch drogowy, wypadki 

drogowe

ruch drogowy, rekonstrukcja 

wypadków i kolizji 31.12.2017 TAK
691-697-429 wojtekpas@gazeta.pl

inż.
Pierzchała Adam

ruch drogowy, wypadki 

drogowe
badanie wypadków komunikacyjnych 31.12.2017 TAK 604-482-640
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mgr 
Pikuła Roman

ruch drogowy, wypadki 

drogowe
rekonstrukcja wypadków drogowych 31.12.2022 TAK

mgr inż.
Piotrowski Krzysztof 

ruch drogowy, wypadki 

drogowe

ruch drogowy,  rekonstrukcja zdarzeń, 

kolizji i wypadków
31.12.2017 TAK

793-404-414
slovankrzysztof@wp.pl

mgr inż.
Pisarczyk Zdzisław

ruch drogowy, wypadki 

drogowe
ruch drogowy, wypadki 31.12.2017 TAK

601-280-736 
zdzislawpisarczyk@neostrada.pl

mgr inż.
Pomorski Jerzy 

ruch drogowy, wypadki 

drogowe
ruch drogowy 31.12.2017 TAK

601-272-105

rzeczoznawca_pomorski@poczt

a.onet.pl

mgr inż.
Poradowski Witold 

ruch drogowy, wypadki 

drogowe

ruch drogowy, rekonstrukcja zdarzeń 

drogowych 
31.12.2022 TAK

inż.
Redo Piotr 

ruch drogowy, wypadki 

drogowe
ruch drogowy 31.12.2017 TAK

604-454-914
p.redo@sim-tech.org.pl

inż.
Romanek Radosław 

ruch drogowy, wypadki 

drogowe
ruch drogowy 31.12.2017 TAK

601-513-830
biegly@plusnet.pl

mgr inż.
Romaniszyn Maciej 

ruch drogowy, wypadki 

drogowe

wypadki drogowe – analiza i 

rekonstrukcja 31.12.2017 TAK
502-471-267

mgr inż.
Sadowski Paweł 

ruch drogowy, wypadki 

drogowe
badania wypadków drogowych 31.12.202 TAK

608-599-997
p.sadowski@onet.com.pl

inż. Sójka Zbigniew 
ruch drogowy, wypadki 

drogowe ruch drogowy
31.12.2017 TAK

698-870-346 
sojzbi@gmail.com

mgr inż.
Starczewski Robert

ruch drogowy, wypadki 

drogowe

ruch drogowy, rekonstrukcja kolizji, 

wypadków i zdarzeń drogowych 31.12.2017 TAK
602-505-208 

rstarczewski@op.pl

mgr inż.
Stasiak Piotr 

ruch drogowy, wypadki 

drogowe

ruch drogowy, rekonstrukcja 

wypadków 
31.12.2017 TAK

mgr inż.
Stodulski Marek

ruch drogowy, wypadki 

drogowe

ruch drogowy,  rekonstrukcja 

wypadków, kolizji i zdarzeń 
31.12.2017 TAK

602-240-004
mastoexp@poczta.onet.pl

mgr Szymański Roman 
ruch drogowy, wypadki 

drogowe rekonstrukcja wypadków
31.12.2017 TAK

697-063-612 
roman.szymanski@poczta.fm

mgr inż.
Tkaczuk Sebastian 

ruch drogowy, wypadki 

drogowe
ruch drogowy 31.12.2017 TAK

mgr inż.
Tomasiak Marek

ruch drogowy, wypadki 

drogowe rekonstrukcja wypadków
31.12.2017 TAK

691-663-433 
tomasiak_m@wp.pl

mgr inż.
Treter Włodzimierz 

ruch drogowy, wypadki 

drogowe

ruch drogowy, rekonstrukcja kolizji 

i wypadków drogowych 31.12.2017 TAK
602-354-228

treter@wp.pl

mgr inż.
Wierzchowski Marek 

ruch drogowy, wypadki 

drogowe
inżynieria ruchu drogowego 31.12.2017 TAK 607-939-509

traffic-system@wp.pl

mgr inż. Wszołek Donat 
ruch drogowy, wypadki 

drogowe
ruch drogowy 31.12.2017 TAK

603-420-090 
carconsulting@onet.pl

dr inż.
Wysocki Tadeusz

ruch drogowy, wypadki 

drogowe ruch drogowy
31.12.2017 TAK

601-391-088 
tadeusz.wysocki@upcpoczta.pl

mgr inż. Zagórski Jarosław 
ruch drogowy, wypadki 

drogowe

ruch drogowy,  rekonstrukcja 

wypadków
31.12.2017 TAK

888-121-004

510-383-

830
zagur27@wp.pl

mgr inż.
Zahorski Ryszard

ruch drogowy, wypadki 

drogowe
31.12.2017 TAK

601-371-180
ryszard.zahorski@wp.pl

mgr inż.
Zawistowski Andrzej

ruch drogowy, wypadki 

drogowe

ruch drogowy, rekonstrukcja 

wypadków 
31.12.2017 TAK 609-412-060

mgr inż.
Złotorzyński Jacek

ruch drogowy, wypadki 

drogowe

kryminalistyczne badania 

i rekonstrukcja wypadków 31.12.2017 TAK
603-298-104

j_zlotorzynski@tlen.pl

mgr inż.
Żegota Szczepan

ruch drogowy, wypadki 

drogowe

ruch drogowy, rekonstrukcja 

wypadków 
31.12.2017 TAK

607-059-453 m.zegota@chello.pl

mgr inż.
Żelazek Zbigniew

ruch drogowy, wypadki 

drogowe

ruch drogowy, badania i rekonstrukcja 

wypadków 31.12.2017 TAK
604-367-174

zbig.zel@wp.pl

mgr inż.
Żyszkowski Jerzy 

ruch drogowy, wypadki 

drogowe

ruch drogowy, rekonstrukcja zdarzeń 

drogowych 
31.12.2017 TAK

694-287-576 
zyszkowski@wp.pl

mgr Ballaun Andrzej seksuologia 31.12.2017 TAK 601-318-532 aballaun@post.pl

mgr Bilejczyk Arkadiusz seksuologia 31.12.2017 TAK

prof. dr 

hab. n. 

med. 

Lew-Starowicz Zbigniew seksuologia 31.12.2017 TAK
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mgr Przybyłek Natalia seksuologia 31.12.2017 TAK 734-443-254 nprzybylek@gmail.com

mgr Twardo-Kamińska Joanna seksuologia 31.12.2017 TAK 505-046-826 aska_1501@tlen.pl

mgr inż. Bobrowski Daniel spadochroniarstwo 31.12.2021 TAK

mgr inż. Kluza Ludwik spawalnictwo 31.12.2017 TAK 641-21-82 mariakluza@gmail.com

Bosek Witold spółdzielnie spółdzielczość 31.12.2017 TAK 699-091-191

mgr

Gwiazdowski Leszek 

spółdzielnie 

funkcjonowanie spółdzielni 

mieszkaniowych; rozliczenia z 

członkami spółdz. mieszk. z tytułu 

gospodarki zasobami mieszkaniowymi 

oraz inwestycyjnymi 

31.12.2017 TAK 502-218-369 lgwiazdowski@wp.eu

mgr Matysiak-Siery Renata spółdzielnie lustracja i likwidacja 31.12.2017 TAK 507-099-490 siery@wp.pl

mgr Zwoliński Wiesław spółdzielnie 31.12.2017 TAK 507-076-811 biuro.anvip@gmail.com

mgr Nowakowska Justyna sprawy kadrowo-płacowe  i ubezpieczeń społecznych 31.12.2017 TAK 511-840-288 nowakowska.justyna555@wp.pl

mgr Omelańczuk Ilona sprawy kadrowo-płacowe
kadry, płace, wynagrodzenia 

pracowników
31.12.2020 TAK 516-296-264 ilonaomela@wp.pl

mgr Narewski Krzysztof statystyka 31.12.2022 TAK

mgr inż. Górajek Andrzej stolarstwo 
stolarstwo meblowe

stolarka budowlana
31.12.2021 TAK

inż. Wojno Mieczysław stolarstwo 31.12.2017 TAK 603-468-688 biuro@stolarstwo.waw.pl

lek. 

stom. Bednarek Monika
stomatologia stomatologia zachowawcza 31.12.2017 TAK

lek. med.

Biedrzycki Zbigniew

stomatologia
stomatologia ogólna, chirurgia 

stomatologiczna
31.12.2017 TAK

612-16-82 

codz. do 

godz. 21

429-12-87 

 wtorki i 

środy w 

godz. 8 -

13, 

czwartki w 

godz. 14-

17

dr n. 

med. Krasny Kornel
stomatologia

chirurgia stomatologiczna,  

implantologia stomatologiczna
31.12.2017 TAK

lek. 

stom. Kuboń Jerzy
stomatologia

protetyka stomatologiczna, 

implantologia
31.12.2017 TAK

602-327-950

dr n. 

med. Lesiński Wojciech
stomatologia stomatologia ogólna, implantologia 31.12.2017 TAK

lek. 

stom.
Potocka Monika 03.03.2016-30.09.2017 stomatologia 

ograniczenie dot.: sporządzania                       

opinii dla sądów na terenie Warszawy 

z wyłączeniem wydziałów karnych 

stomatologia zachowawcza z 

endodoncją

31.12.2017 TAK 603-180-008 potocka.monika@wp.pl

lek.stom.
Tomaszewska-Dąbkowska 

Grażyna

zawieszenie w pęłnieniu 

funkcji od 19.01.2017

do odwołania 

stomatologia stomatologia ogólna 31.12.2017 TAK 501-380-168

lek. 

stom. Zabielska Małgorzata 
stomatologia chirurgia stomatologiczna 31.12.2017 TAK 502-641-726 gabstomzabielscy@wp.pl 

mgr
Dukat Anna 

Strukturalne Fundusze 

Europejskie
31.12.2021 TAK

mgr
Dobrowolska Anna 

Strukturalne Fundusze 

Europejskie
31.12.2021 TAK 691-945-438 nanette2@wp.pl

mgr Lis-Markiewicz Przemysław 
Strukturalne Fundusze 

Europejskie
31.12.2017 TAK

601-704-218
przemyslaw@lis-markiewicz.pl

dr Simon Krzysztof 
Strukturalne Fundusze 

Europejskie
31.12.2017 TAK

697-990-163
krzysztofsimon@wp.pl

mgr inż.
Korzynow Wojciech

szkło i ceramika 
produkcja, przetwórstwo 

i stosowanie szkła 31.12.2017 TAK
603-606-307

szklar@wa.onet.pl

inż.
Rybka Maciej 

szkło i ceramika 
ceramika budowlana, sanitarna, 

techniczna i artystyczna 31.12.2017 TAK
507-056-731 emrybka@onet.pl

inż. Sipowicz Andrzej szkło i ceramika 31.12.2017 TAK 662-435-400 848-91-77 a@sipowicz.pl
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dr inż.

Seta Zbigniew 

szkolnictwo 

edukacja, szkolnictwo wyższe, awanse 

zawodowe nauczycieli akademickich 

szkół wyższych oraz instytutów 

naukowych publicznych 

i niepublicznych, badania naukowe, 

awanse zawodowe nauczycieli 

przedszkoli, szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych publicznych 

i niepublicznych, ocena stopnia 

realizacji procesu dydaktycznego 

w ww. szkołach

31.12.2017 TAK

791-981-451

seta.ctps@gmail.com

mgr Konarski Waldemar szkolnictwo zarządzanie oświatą 31.12.2022 TAK 505-306-481

mgr inż. 
Górajek Andrzej 

szkutnictwo
budowa i eksploatacja jachtów 

morskich i śródlądowych (żaglowych i 

motorowych)
31.12.2021 TAK

mgr Prądzyński Bohdar szkutnictwo 31.12.2017 TAK 505-113-050

mgr Bal Irena sztuka, malarstwo, rzeźba historia sztuki 31.12.2017 TAK 509-217-255 irenabal@wp.pl

mgr

Chełstowski Adam 

sztuka, malarstwo, rzeźba

dzieła sztuki i antyki, 

a w szczególności polskie malarstwo 

XIX-XX w.oraz rzemiosło artystyczne z 

okresu XVII-XX w.

31.12.2017 TAK

601-869-688

ekspert@ad-arte.pl

mgr
Chmielewski Sławomir 

sztuka, malarstwo, rzeźba
sztuka dawna i nowoczesna

rzemiosło artystyczne 31.12.2017 TAK
604-261-063

antykikatowice@gmail.com 

mgr
Konopacki Adam 

sztuka, malarstwo, rzeźba
historia sztuki (malarstwo,

rzeźba, rzemiosło artystyczne) 31.12.2017 TAK
601-316-532

adamkonopacki@wa.home.pl

mgr Kotkowska-Bareja Hanna sztuka, malarstwo, rzeźba sztuka współczesna 31.12.2017 TAK 848-18-92 hkbareja@wp.pl

mgr
Leszczyńska Urszula

sztuka, malarstwo, rzeźba
malarstwo polskie

rzemiosło artystyczne XIX i XX w. 31.12.2017 TAK

mgr Tarnawska Joanna sztuka, malarstwo, rzeźba dzieła sztuki i antyki 31.12.2017 TAK 604-365-336 tarnawska@poczta.fm

dr n. 

hum.
Domański Michał 

taktyka i techniki 

interwencji 
31.12.2017 TAK

693-943-036
madomanski@wp.pl

mgr Maczuga Tomasz 
taktyka i techniki 

interwencji 
31.12.2022 TAK

694-675-394

mgr Szymański Roman technika kryminalistyczna 
czynności procesowe na miejscu 

zdarzenia 31.12.2017 TAK
697-063-612 

Banasik Adam technika samochodowa technika motoryzacyjna 31.12.2022 TAK 792-745-472

mgr inż. Banasik Arkadiusz technika samochodowa 31.12.2017 TAK 604-629-558 arek.banasik@gmail.com

mgr Banasik Tomasz 
urlop:

17.09.2016-24.09.2016 
technika samochodowa

technika motoryzacyjna, budowa, 

działanie, stany awaryjne 

oraz diagnozowanie stanu i przyczyn 

awarii pojazdów samochodowych,  

kosztorysowanie napraw 

i weryfikacja ich jakości, wycena 

pojazdów, technika prowadzenia 

pojazdów

31.12.2017 TAK

mgr Biedrzycki Grzegorz technika samochodowa motoryzacja 31.12.2017 TAK 606-857-620 firma.gb@wp.pl

mgr inż.
Bok Piotr 

technika samochodowa
oraz wycena wartości, jakości i 

kosztów napraw pojazdów 

samochodowych 
31.12.2017 TAK

505-113-213
piotr.bok@autoeksperci.pl 

inż.

Boszko Mirosław 

technika samochodowa

technika i mechanika samochodowa 

wycena wartości, jakości 

i kosztów napraw pojazdów 

samochodowych
31.12.2017 TAK

604-484-383 mmboszko@poczta.onet.pl

mgr inż. Cisowski Sebastian technika samochodowa
wycena wartości pojazdów, ocena 

stanu technicznego pojazdow
31.12.2021 TAK 510-296-044

mgr inż. Cydejko Ryszard technika samochodowa
likwidacja szkód powypadkowych 

wycena i weryfikacja kosztów napraw

wycena wartości pojazdów
31.12.2021 TAK 601-305-296 rzeczoznawca@cydejko.net

inż. Cygoń Jerzy technika samochodowa 31.12.2017 TAK 602-245-138 biuro@cygon.eu
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mgr inż. Dawidczyk Dariusz technika samochodowa
oraz wycena wartości pojazdów 

samochodowych, jakości i kosztów 

napraw powypadkowych
31.12.2017 TAK 603-584-827

dawidczyk.dariusz@gmail.com

inż.
Dąbrowski Krzysztof Nr 

decyzji Adm-0132-1271/12
technika samochodowa 31.12.2017 TAK 505-158-502 k.dabrowski@autoparagraf.pl

inż.

Dąbrowski Krzysztof 

Nr decyzji Adm-0132-403/14 technika samochodowa
oraz wycena wartości, jakości i 

kosztów napraw pojazdów 

samochodowych 
31.12.2017 TAK

604-191-074

kdmw@wp.pl

mgr inż. Deptuś Wiesław 09.02.2016 - do odwołania technika samochodowa i motoryzacja 31.12.2017 TAK 602-109-585 wiesław@wmd.pl

mgr inż. Diupero Tadeusz technika samochodowa 31.12.2017 TAK 603-783-738 tdiupero@poczta.onet.pl

mgr inż.

Dzięgielewski Zbigniew 

technika samochodowa

oraz wycena wartości, jakości 

i kosztów napraw pojazdów 

samochodowych
31.12.2017 TAK

602-376-948 z.dziegielewski@wp.pl

mgr inż.
Fijałkowski Krzysztof 

technika samochodowa 31.12.2017 TAK
501-185-137

krzysztof.fijałkowski120@gmail.c

om

inż. Gajowy Stanisław technika samochodowa i motoryzacja 31.12.2017 TAK 721-439-612 s.gajowy@wp.pl

mgr inż.
Gąsiewski Andrzej 

technika samochodowa
oraz wycena wartości, jakości i 

kosztów napraw pojazdów 

samochodowych 
31.12.2017 TAK

mgr inż.
Gromadka Dariusz 

technika samochodowa
i wycena wartości oraz kosztów i 

jakości napraw pojazdów 

samochodowych
31.12.2017 TAK

668-633-916
autotechnika.dg@gmail.com

mgr inż. Grządziel Arkadiusz technika samochodowa 31.12.2017 TAK

inż. Hahn Piotr technika samochodowa 31.12.2017 TAK 502-010-881 piotrhahn@op.pl

Hiszpański Tomasz technika samochodowa

diagnostyka i mechatronika 

samochodowa 

wycena pojazdów samochodowych 

i motocykli 

likwidacja szkód

kosztorysowanie napraw 

powypadkowych 

31.12.2021 TAK 662-138-260 tomaszhiszpanski@wp.pl

dr inż. Januła Janusz technika samochodowa i technika prowadzenia pojazdów 31.12.2017 TAK 501-543-819 janjan99@gmail.com

mgr inż. Jarczewski Marek technika samochodowa 31.12.2017 TAK 502-020-541 mjarczewski@wp.pl

mgr inż.
Jarosiński Piotr 

technika samochodowa
i wycena wartości, kosztów i jakości 

napraw pojazdów samochodowych 
31.12.2017 TAK

500-262-101
piotr.jarosinski@gmail.com

Jaszewski Piotr 

technika samochodowa
wycena wartości, kosztów i jakości 

napraw pojazdów samochodowych, 

technika prowadzenia pojazdów
31.12.2022 TAK

792-177-615

piotrjaszewski@wp.pl

inż. Jaworowicz Andrzej technika samochodowa 31.12.2017 TAK 602-558-817 rzeczoznawcy@wp.pl

inż. Klimek Ryszard technika samochodowa
oraz wycena wartości, kosztów i 

jakości napraw pojazdów 

samochodowych
31.12.2017 TAK

602-456-723
ryszard.klimek@vp.pl

inż. Kolanek Mirosław technika samochodowa 31.12.2017 TAK 602-670-033 kolanek@gmail.com

inż. Komarnicki Mariusz technika samochodowa
wycena wartości pojazdów i kosztów 

napraw pojazdów
31.12.2022 TAK 501-749-015

mgr inż. Komarnicki Stanisław technika samochodowa

wycena wartości pojazdów 

samochodowych, jakości

i kosztów napraw powypadkowych
31.12.2017 TAK 602-667-545

stan_komarnicki@op.pl

mgr Konieczny Armand technika samochodowa 31.12.2017 TAK armand.k@op.pl

mgr inż.

Kosewski Tomasz 

technika samochodowa

wycena wartości, kosztów 

i jakości napraw pojazdów 

samochodowych

likwidacja szkód komunikacyjnych
31.12.2017 TAK

608-502-059

rzeczoznawca.kosewski@gmail.

com

mgr inż. Kowalski Piotr technika samochodowa 31.12.2020 TAK 607-332-162 piotr058@interia.pl

dr inż. Kozaczewski Wiesław technika samochodowa 31.12.2017 TAK 602-193-173 w.kozaczewski@wp.pl

mgr Krasuski Walerian technika samochodowa
wycena wartości, częsci i kosztów 

napraw pojazdów
31.12.2017 TAK 601-220-832 wkrasuski@gazeta.pl

mgr inż. Księżopolski Jacek technika samochodowa 31.12.2017 TAK 511-929-224 xiezopolski@kki.pl

mgr inż. Kubiak Kazimierz technika samochodowa

i wycena wartości oraz kosztów 

jakości napraw pojazdów 

samochodowych
31.12.2017 TAK 603-294-836 k.kubiak2@chello.pl

mgr inż. Lalik Marcin technika samochodowa 31.12.2017 TAK
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mgr inż. Lasota Tomasz technika samochodowa

oraz kosztorysowanie 

i weryfikacja jakości napraw pojazdów 

wycena pojazdów
31.12.2017 TAK

604-566-692

lasota42@wp.pl 

mgr

Leśniak Robert 

technika samochodowa

technika motoryzacyjna, 

wycena wartości, kosztów 

i jakości napraw  pojazdów 

samochodowych 
31.12.2017 TAK

516-322-180

moto.ekspert@vp.pl

Lewandowski Paweł 

technika samochodowa

technika motoryzacyjna,

wycena wartości, jakości 

i kosztów napraw  pojazdów 

samochodowych 
31.12.2017 TAK

888-767-997 

p.lewandowski@onet.com.pl

inż.
Litwiński Krzysztof 

technika samochodowa
wycena pojazdów samochodowych 

i kosztorysów ich napraw 31.12.2017 TAK
606-230-906

leksasp@poczta.onet.eu

mgr Machlejd Piotr technika samochodowa
samochody i ciagniki, eksploatacja i 

budowa pojazdów samochodowych
31.12.2017 TAK 733-223-464 pmachlejd@um.warszawa.pl

inż. Majda Mirosław technika samochodowa
i wycena wartości, kosztów i jakości 

napraw pojazdów
31.12.2017 TAK 602-266-716 majda@rzeczoznawcy-pzm.pl

mgr inż. Marciniak Leszek technika samochodowa 31.12.2017 TAK 506-877-926 leszek_marc@wp.pl

mgr inż.

Marczak Robert 

technika samochodowa
i wycena wartości, jakości i kosztów 

napraw pojazdów samochodowych 31.12.2017 TAK 606-701-667 robertmarczak1@poczta.onet.pl

mgr Matusiak Marek technika samochodowa
wycena wartości i jakości napraw 

pojazdów 
31.12.2017 TAK 781-250-467 matusiak4m@gmail.com

mgr inż. Matysiak Stefan technika samochodowa 31.12.2017 TAK 603-505-205 stef@aonet.pl

mgr inż.
Mazek Adam

technika samochodowa
i wycena wartości oraz kosztów i 

jakości napraw pojazdów 

samochodowych
31.12.2017 TAK

606-206-727 rzeczoznawcy@estima.info.pl

mgr inż. Mochtak Marek technika samochodowa i wycena wartości pojazdów 31.12.2021 TAK 514-568-832 mmochtak@wp.pl

dr inż. Momot Wiesław technika samochodowa 31.12.2017 TAK 608-648-465 wmomot@wp.pl

inż.
Naleszkiewicz Mikołaj 

technika samochodowa 31.12.2017 TAK
501-013-514

rzeczoznawca@naleszkiewicz.pl

mgr inż. Nowak Jan technika samochodowa
i wycena wartości, jakości i kosztów 

napraw pojazdów samochodowych 31.12.2017 TAK 694-481-630 info@rzeczoznawcy.auto.pl

mgr Nowicki Andrzej technika samochodowa 31.12.2017 TAK 501-177-057

Oleński Krzysztof technika samochodowa i wycena pojazdów, kosztorysowanie 31.12.2021 TAK 501-574-861 krzysztof.olenski@op.pl

mgr inż. Osuch Jerzy technika samochodowa
i wycena wartości, kosztów i jakości 

napraw pojazdów samochodowych
31.12.2017 TAK 602-174-638 j.osuch@info-ekspert.pl

mgr inż.
Pacha Adam 

technika samochodowa
oraz wycena wartości,  kosztów i 

jakości napraw pojazdów 

samochodowych  
31.12.2017 TAK

607-077-825 
apacha@poczta.onet.pl

dr inż. Pankiewicz Bolesław technika samochodowa 31.12.2017 TAK 607-038-172 boleslaw.pankiewicz@wat.edu.pl

mgr inż. Pasieczny Wojciech technika samochodowa 31.12.2017 TAK 691-697-429 wojtekpas@gazeta.pl

mgr inż.
Piorunowski Andrzej 

technika samochodowa
i wycena wartości, kosztów i jakości 

napraw pojazdów samochodowych 
31.12.2017 TAK 502-195-990 andrzej.piorunowski@onet.eu

mgr inż. Piotrowski Krzysztof technika samochodowa 31.12.2017 TAK 793-404-414 slovankrzysztof@wp.pl

mgr inż. Pisarczyk Zdzisław technika samochodowa 31.12.2017 TAK 601-280-736 zdzislawpisarczyk@neostrada.pl

mgr inż.
Pomorski Jerzy 

technika samochodowa technika motoryzacyjna 31.12.2017 TAK
601-272-105

rzeczoznawca_pomorski@poczt

a.onet.pl

mgr inż. Poradowski Witold technika samochodowa 31.12.2022 TAK

mgr inż. Rechnio Marcin technika samochodowa
i wycena wartości, kosztów i jakości 

napraw pojazdów samochodowych
31.12.2017 TAK 501-715-752

inż. Redo Piotr technika samochodowa i wycena pojazdów 31.12.2017 TAK 604-454-914 p.redo@sim-tech.org.pl

inż. Rębisz Mirosław technika samochodowa
kosztorysowanie i ocena jakości 

napraw pojazdów
31.12.2022 TAK

inż. Romanek Radosław technika samochodowa technika motoryzacyjna 31.12.2017 TAK 601-513-100 biegly@plusnet.pl
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inż.
Rudnicki Andrzej 

technika samochodowa
oraz wycena wartości,  kosztów i 

jakości napraw pojazdów 

samochodowych  
31.12.2017 TAK

533-538-444
ar.rudnicki@interia.pl

mgr inż.

Sarnecki Krzysztof 

technika samochodowa
wycena wartości pojazdów, kalkulacja 

i wycena kosztów napraw pojazdów, 

badania techniczne pojazdów  
31.12.2021 TAK

602-238-778

krzysztof.sarnecki@hotmail.com

Siciarek Robert technika samochodowa

diagnostyka i mechatronika 

samochodowa 

wycena pojazdów samochodowych 

i motocykli 
31.12.2017 TAK 501-734-424 r.siciarek@onet.eu

mgr Skupień Bartosz technika samochodowa

wycena wartości pojazdów 

i kosztów napraw pojazdów, szkody 

komunikacyjne, pojazdy zastępcze
31.12.2021 TAK 606-399-036 bartosz.skupien1982@gmail.com

inż. Sójka Zbigniew technika samochodowa 31.12.2017 TAK 698-870-346 sojzbi@gmail.com

mgr inż.
Starczewski Robert

technika samochodowa
oraz wycena wartości, kosztów i 

jakości napraw pojazdów 

samochodowych
31.12.2017 TAK

602-505-208 
rstarczewski@op.pl

mgr inż. Stasiak Piotr technika samochodowa
i kosztorysowanie napraw i wycena 

pojazdów
31.12.2017 TAK

inż.

Stawicki Marcin 

technika samochodowa

naprawa i eksploatacja pojazdów 

samochodowych, 

kalkulacja i koszty napraw oraz 

wycena pojazdów 
31.12.2017 TAK 696-088-065

poczta@autokor.pl

mgr inż. Stodulski Marek technika samochodowa 31.12.2017 TAK 602-240-004 mastoexp@poczta.onet.pl

mgr inż. Subocz Krzysztof technika samochodowa
eksploatacja i naprawa pojazdów 

mechanicznych
31.12.2017 TAK 608-227-012 k.subocz@op.pl

inż. Surowiecki Grzegorz technika samochodowa

technika motoryzacyjna

oraz wycena wartości, kosztów 

i jakości napraw pojazdów 

samochodowych

31.12.2017 TAK 504-549-563
auto.ekspert.warszawa@gmail.

com

mgr inż.
Szymczak Jacek 

technika samochodowa
oraz wycena wartości, kosztów i 

jakości napraw pojazdów 

samochodowych
31.12.2017 TAK

601-244-088 
jacek-szymczak@wp.pl

mgr inż. Tkaczuk Sebastian technika samochodowa 31.12.2017 TAK

mgr inż. Tomasiak Marek technika samochodowa

wycena wartości oraz kosztów i 

jakości napraw pojazdów 

samochodowych
31.12.2017 TAK 691-663-433 tomasiak_m@wp.pl

mgr inż.
Treter Włodzimierz 

technika samochodowa
oraz wycena wartości, kosztów i 

jakości napraw pojazdów 

samochodowych
31.12.2017 TAK

602-354-228 treter@wp.pl

inż. Tucholski Antoni technika samochodowa
koszty i jakość napraw 

samochodowych
31.12.2017 TAK 507-191-288 tucholski.antek@gmail.com

mgr inż.

Wierzchowski Andrzej 

technika samochodowa

oraz pojazdy zabytkowe

wycena wartości oraz kosztów i 

jakości napraw pojazdów 

samochodowych 
31.12.2017 TAK 603-273-799 andrzej_wierzchowski@vp.pl

mgr inż. Wiktorowski Krzysztof technika samochodowa oraz  kosztorysy i wyceny 31.12.2017 TAK 601-301-771 kwiktor@upcpoczta.pl

mgr inż. Winnik Krzysztof technika samochodowa
technika pojazdów samochodowych i 

ogumienie samochodowe
31.12.2017 TAK 501-606-960 kwinnik@interia.eu

mgr inż.
Wójcik Stanisław 

technika samochodowa
i ocena, weryfikacja, kalkulacja 

napraw pojazdów, wycena pojazdów
31.12.2017 TAK

601-371-795
staniwojcik@gmail.com

mgr inż. Wszołek Donat 02.04.2015-31.08.2015 technika samochodowa 31.12.2017 TAK 603-420-090 carconsulting@onet.pl

inż. Wysocki Piotr technika samochodowa
kalkulacja kosztów napraw i wyceny 

wartości pojazdów
31.12.2017 TAK piotr.wysocki111@wp.pl

dr inż. Wysocki Tadeusz technika samochodowa 31.12.2017 TAK 601-391-088 tadeusz.wysocki@upcpoczta.pl

mgr inż. Zagórski Jarosław technika samochodowa 31.12.2017 TAK 510-383-830
888-121-

004
zagur27@wp.pl

mgr inż. Zahorski Ryszard technika samochodowa 31.12.2017 TAK 601-371-180 ryszard.zahorski@wp.pl

mgr inż. Zawistowski Andrzej technika samochodowa 31.12.2017 TAK 609-412-060
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mgr inż. Zelman Maciej technika samochodowa

w tym budowa, naprawa, 

eksploatacja, identyfikacja 

i ocena stanu technicznego pojazdów 

samochodowych, 

kalkulacja kosztów napraw i ustalanie 

zakresu uszkodzeń, analiza i 

weryfikacja dokumentacji serwisowej, 

ocena jakości usług serwisowych oraz 

ich zgodności z technologią,

likwidacja szkód komunikacyjnych 

31.12.2017 TAK

606-258-348 namlez@wp.pl

mgr inż. Żegota Szczepan technika samochodowa
i wycena wartości, kosztów i jakości 

napraw pojazdów samochodowych
31.12.2017 TAK 607-059-453 m.zegota@chello.pl

mgr Żelazek Zbigniew technika samochodowa 31.12.2017 TAK 604-367-174 zbig.zel@wp.pl

mgr inż. Żyszkowski Jerzy technika samochodowa
i koszty i jakość napraw pojazdów 

samochodowych
31.12.2017 TAK 694-287-576 zyszkowski@wp.pl

mgr inż. Król Tomasz telekomunikacja 31.12.2017 TAK 502-233-231 tomek.krol@op.pl

mgr inż. Passella Krzysztof telekomunikacja (radiokomunikacja, akustyka) 31.12.2017 TAK 510-838-363 passella@tlen.pl

mgr inż. Stando Mirosław telekomunikacja 31.12.2022 TAK

mgr inż. Szyszko Andrzej telekomunikacja 31.12.2017 TAK 604-090-109 arps@onet.pl

mgr Łukasiewicz Aleksandra terapia uzależnień 31.12.2017 TAK 692-705-170

dr Karwas Maciej terroryzm 31.12.2020 TAK 531-894-889 regiment2011@wp.pl

dr n. 

hum.
Paszkiewicz Olgierd terroryzm 31.12.2017 TAK

501-020-358 olgierdpaszkiewicz@gmail.com

mgr Wawer Zbigniew toksykologia 31.12.2017 TAK 607-842-622 z.wawer@czd.pl

mgr Chwalibogowski Sebastian towary niebezpieczne przewóz 31.12.2017 TAK 697-697-998 s@chwalibogowski.pl

mgr inż. Cisowski Sebastian towary niebezpieczne przewóz 31.12.2021 TAK 510-296-044

dr Sułkowski Tadeusz towary niebezpieczne 
przechowywanie i transport ładunków 

niebezpiecznych 31.12.2017 TAK
603-635-933

agalu.hektorek@gmail.com

mgr inż. Błaszczyk Milena transport drogowy weryfikacja dokumentów 31.12.2021 TAK 606-292-337 milena.blaszczyk@interia.pl

mgr

Matuszewski Krzysztof 

transport drogowy

ekonomika transportu drogowego, w 

tym: międzynarodowy i krajowy 

trasport drogowy,

kalkulacja i określanie kosztów 

przewozów 

w relacjach wschód-zachód,

opłaty drogowe, 

ograniczenia w ruchu oraz 

bezpieczeństwo ruchu drogowego  

pojazdów ciężarowych 

31.12.2017 TAK

602-318-492

krisu2@o2.pl 

mgr inż.

Sadowski Robert

urlop:

15.05.2017-31.08.2017
transport drogowy

międzynarodowy i krajowy trasport 

drogowy rzeczy,

odpowiedzialność przewoźnika i 

spedytora drogowego

31.12.2021 TAK

606-330-199

robert.sadowski@sawalogistic.pl

mgr Tomaszewski Marek transport drogowy logistyka i spedycja 31.12.2022 TAK mjt-mt@wp.pl

Piszczek Artur turystyka i hotelarstwo 31.12.2022 TAK

dr Rouba Rafał turystyka i hotelarstwo 31.12.2021 TAK

mgr Prądzyński Bohdar turystyka wodna i sprzęt wodny turystyczny 31.12.2017 TAK 505-113-050

mgr inż. Pudzianowska Halina tworzywa sztuczne 31.12.2017 TAK 609-801-999 bogpud@gmail.com

mgr inż.
Bajorski Andrzej 

ubezpieczenia
w tym zabezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenia komercyjne oraz 

procedury orzecznicze
31.12.2017 TAK

505-062-928
abhp@op.pl

mgr Gibaszewski Rafał ubezpieczenia 31.12.2021 TAK 501-028-922 r.gibaszewski@o2.pl

mgr Gruba Agnieszka ubezpieczenia
ubezpieczenia majątkowe osób 

indywidualnych i przedsiębiorstw 
31.12.2022 TAK 507-628-323 ag.gruba@wp.pl

Siciarek Robert ubezpieczenia komunikacyjne 31.12.2017 TAK 501-734-424 r.siciarek@onet.eu

mgr inż. Kosik-Kłopotowska Anna urbanistyka 31.12.2017 TAK 501-868-358 akosik2k@gmail.com

mgr Maciejko Wojciech urbanistyka 31.12.2021 TAK 889-544-321 wojciech_maciejko@wp.pl

mgr inż. 

arch. Modlinger Jerzy 
urbanistyka ochrona utworu urbanistycznego 31.12.2021 TAK

694-701-809
j.modlinger@gmail.com

mgr inż.
Pawłowska-Godlewska Maria

urbanistyka 31.12.2017 TAK
602-260-422

architekt_godlewski@architekt-

godlewski.com.pl

dr n. 

hum. Sławiński Tomasz 
urbanistyka 31.12.2021 TAK

501-432-870
t.slawinski@onet.eu
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mgr 
Jerzewski Dariusz

wariografia 

kryminalistyczna badania wariograficzne
31.12.2017 TAK

502-111-994
d-jerzewski@o2.pl

mgr inż.
Sochacki Krzysztof 

wariografia 

kryminalistyczna badania wariograficzne
31.12.2017 TAK 509-303-253 wariografia@wp.pl

mgr
Szczupak Igor

wariografia 

kryminalistyczna
31.12.2017 TAK

602-200-276
igor.szczupak@neostrada.pl

dr n. 

wet. Wierzchoń Maciej 
weterynaria 31.12.2021 TAK

513-088-477
maciejwierzchon@wp.pl

mgr inż. Chudoń Stanisław włókiennictwo 31.12.2017 TAK 604-442-667 schudon@gmail.pl

mgr inż. Grydź Teresa włókiennictwo wyroby przemysłu włókienniczego 31.12.2017 TAK 693-463-311 teresa.grydz@op.pl

Rosa Adriana włókiennictwo 31.12.2017 TAK 517-505-515 design@adrianarosa.pl

mgr Adamska Anna wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 506-486-315 ad.adamska@remerge.pl

mgr inż. Barcicki Szymon wycena nieruchomości 31.12.2022 TAK 536-101-202 wyceny.nieruchomosci@wp.pl

mgr inż. Bielecki Arkadiusz wycena nieruchomości 31.12.2020 TAK 606-888-646 arek.bielecki@justproperties.pl

mgr Bombała Bohdan wycena nieruchomości 31.12.2021 TAK 602-369-596 bohdan.bombala@wp.pl

mgr inż. Bombała Marzena wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 602-747-866 marzena.bombala@wp.pl

mgr inż. Bonda Joanna wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 509-591-641 bonda.joanna@gmail.com

mgr Borowska-Suchocka Grażyna wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 501-245-747 info@odimer.pl

mgr Borzewska-Racka Anna wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 692-447-624 ab.wycena@interia.pl

mgr inż. Bozio Mariusz wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 602-669-079 marbo@autograf.pl

mgr inż. Broniszewski Marcin wycena nieruchomości 31.12.2021 TAK

inż. Brzozowski Jerzy wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK

mgr Burdzy Magdalena wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 507-600-208 mb@a-m-b.pl

Burkacki Wojciech wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 692-138-919 sagadom@gmail.com

mgr Chełchowska Katarzyna wycena nieruchomości 31.12.2021 TAK 515-546-449 k.chelchowska@interia.pl

mgr Ciborowski Henryk wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 600-475-465 henrykciborowski@gmail.com

mgr inż. Cuglewska Barbara wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 693-771-786 bcu2206@o2.pl

mgr inż. Cyran Mieczysław wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 607-988-314 mieczyslaw.cyran@op.pl

dr hab. Czarnecka Krystyna wycena nieruchomości 31.12.2020 TAK 608-284-015 k.czarnecka@gik.pw.edu.pl

mgr inż. Derski Jerzy wycena nieruchomości 31.12.2021 TAK 601-282-162 jw.derski@gmail.com

mgr inż. Drab Maryla wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 603-337-792 m.drab@chello.pl

mgr inż. Drelich Dorota wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 509-975-713 ddrelich36@gmail.com

mgr Druciarek Adam wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 602-247-657 druciarek@abdproperty.pl

mgr inż. Drzazgowska Karina wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 608-764-787

mgr Dudkiewicz Arkadiusz wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK
662-245-246

dudkiewicz@doradztwo-

dudkiewicz.pl

inż. Dudkiewicz Jerzy wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 696-907-561 jdudkiewicz@wp.pl

mgr inż.
Dworzyńska-Górska 

Agnieszka 

wznowienie 

działalności
wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK

504-408-141
ada@wie.pl

mgr inż. Dzikoń Małgorzata wycena nieruchomości 31.12.2020 TAK 504-238-125 gonia_dz@o2.pl

mgr Dziurkowska Bożenna wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 601-256-376 kancelariancwr@go2.pl

mgr Fedyna Eugeniusz wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 602-795-776 wycenadom@wp.pl

mgr inż. Ferens Dariusz wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 503-003-094 ferensdariusz@gmail.com

mgr Fidala Piotr wycena nieruchomości 31.12.2021 TAK

mgr Fligier Katarzyna wycena nieruchomości 31.12.2020 TAK 660-615-966 katarzyna_fligier@wp.pl

mgr inż. Flis Leszek wycena nieruchomości w tym czynsze 31.12.2017 TAK 600-291-604 leszekflis@gmail.com

inż. Gawlikowska Bożena wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 601-240-089 dorotech@wp.pl

mgr inż. Goździecki Eryk wycena nieruchomości 31.12.2021 TAK 512-250-700 eryk.gozdziecki@gmail.com

mgr Górska Marta wycena nieruchomości w tym czynsze 31.12.2017 TAK 601-530-509 gorskamp@gmail.com

mgr Górski Tomasz wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 604-520-450 t.gorski@wie.pl

mgr inż. Grabarczyk Andrzej wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 605-324-409 agrabarczyk@poczta.onet.pl

dr inż. Gradkowski Krzysztof wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 601-306-899 k.gradkowski@il.pw.edu.pl

mgr Grzelak Agnieszka wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 603-176-076 a.grzelak@onet.com.pl

mgr Grzesik Małgorzata wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 602-717-657 grzesik.malgorzata@gmail.com

mgr Gusta Agata wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 605-332-206 a.gusta@wie.pl

mgr inż. Gwiaździński Henryk wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 601-371-918 gwiazdzinski@wp.pl

mgr
Harbuz Iwona 

wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK
510-066-293

biuro@wyceny-

nieruchomosci.com.pl

mgr Hensoldt Dagmara wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 664-602-806 hensoldt.house@gmail.com

mgr Hensoldt Urszula wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 501-071-451 property.wycena@wp.pl

mgr inż. Janisz Katarzyna wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 501-376-523 janiszkasia@gmail.com
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mgr inż. Jankowska Małgorzata wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 509-510-982 mjjankowska@gmail.com

mgr Jezierska Monika wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 668-724-801 wyceny.jezierska@gmail.com

dr inż. Jezierski Stanisław wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 603-085-400 s.jezierski@wp.pl

dr arch. Jędrzejewska-Szmek Danuta wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 602-196-029 823-06-70 wyceny@decumanus.eu

mgr Kacprzak Krzysztof wycena nieruchomości 31.12.2022 TAK 664-184-299

mgr inż.
Kaczmarczyk Paweł 

11.04.2016-30.06.2016

wznowienie działalności od 

01.07.2016

wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK
501-939-272

pablo.ka@neostrada.pl

mgr inż. Kalicki Janusz wycena nieruchomości 31.12.2022 TAK 501-308-462 bon.kalicki@gmail.com

mgr inż. Kantorski Donat wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 602-646-150 donatk@op.pl

mgr inż. Kańtoch Zofia wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 501-096-912 zofiakantoch@op.pl

mgr Kapelusiak Adam wycena nieruchomości 31.12.2021 TAK

mgr Kazińska Alina wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 606-705-515 akazinska@wp.pl

mgr inż. Kmieciak Włodzimierz wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 602-210-359 p.w.warex@wp.pl

inż. Koprowski Dariusz wycena nieruchomości 31.12.2021 TAK dkoprowski@wp.pl

mgr inż. Kornaszewski Radosław wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK
501-251-681

r.kornaszewski@wyceny.warsza

wa.pl

mgr Koterski Łukasz wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 606-856-516 lukasz@koterski.pl

mgr Kotrasiński Tomasz wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 785-116-813 kotrasinski@realexperts.pl

inż. Kowalski Tomasz wycena nieruchomości 31.12.2021 TAK 508-268-629 biuro@prospecthouse.pl

mgr inż. Kozak Małgorzata wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 605-767-100

mgr inż. Kozanecka Krystyna wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 607-559-903 k.kozanecka@chello.pl

mgr inż.
Krajnik Arkadiusz 

wycena nieruchomości 31.12.2020 TAK
692-482-157

arkadiusz.krajnik@myproperty.pl

inż.
Krasuska-Trościańczyk 

Agata 
wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK

660-406-696
agata.troscianczyk@gmail.com

Krasuski Szymon wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 508-115-598 mdks@o2.pl

mgr Krukowski Janusz wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 695-133-266 jkrukowski@onet.eu

mgr KRYŚKA Jarosław wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 602-330-788 jotpeka@poczta.onet.pl

mgr inż. Książak Dariusz wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 601-918-809 darek@ksiazak.pl

mgr Kubalska-Białek Dominika wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 502-599-475 dominikakb@op.pl

mgr inż. Kwiatek Katarzyna wycena nieruchomości 31.12.2021 TAK 609-299-654 kkwiatek242@interia.pl

dr inż. Latuszkiewicz Jerzy wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 603-232-336 jurlat@onet.pl

inż. Lubaszko Kazimierz wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 516-018-012 wyceny@lubaszko.pl

dr inż. Limanowska Anna wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK
502-392-733

biuro@north-

developers.home.pl

mgr Łazowska Joanna wycena nieruchomości 31.12.2020 TAK
502-522-806

joanna.lazowska@szacowanie.e

u

mgr Łopato Jan wycena nieruchomości i szacowanie czynszów 31.12.2017 TAK 602-343-725 janlop@poczta.onet.pl

mgr inż. Łukaszuk Jarosław wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 509-224-931 jaroslaw.lukaszuk@wp.pl

mgr Maj-Schwemlein Zofia wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 504-021-500 zofia.schwemlein@gmail.com

mgr Majewski Maciej wycena nieruchomości 31.12.2021 TAK 691-350-563 wycena.nieruchomosci@op.pl

mgr Makowski Paweł wycena nieruchomości 31.12.2021 TAK

mgr inż.
Malchrowicz-Kulągowska 

Iwona
wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK

500-005-016
iwokul@wp.pl

mgr inż. Marczyk Zbigniew wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 501-130-797 mpmienie@gmail.com

mgr Markert Jolanta wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 609-439-080 jmarkert@o2.pl

mgr Mielko Karolina wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 500-244-384

mgr inż. Mikulska Sylwia wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 602-388-348 mikulskasylwia@wp.pl

mgr inż. Minorska Marta wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK martaminorska@gmail.com

mgr inż. Mogiłko Maria wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 725-999-242 maria.mogilko@ain.point.pl

mgr inż. Mojzesowicz Szymon wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 501-766-336 szymon@mojzesowicz.com

mgr inż. Morawska-Świetliczko Anna wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK
601-767-096

anna.morawska.swietliczko@gm

ail.com

mgr Motławska Aleksandra wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 505-675-007 property@poczta.onet.eu

mgr inż. Nejthardt-Kycia Katarzyna wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 604-191-033 kkycia@onet.eu

mgr Nowacka Krystyna wycena nieruchomości 31.12.2020 TAK 501-028-244 nowacka@wycena.info.pl

mgr inż. Nowakowski Robert wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 642-37-22 robert_nowakowski@interia.pl

dr inż. Obrębska Maria wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK m_obrebska@poczta.onet.pl

mgr inż. Opala Magdalena wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 501-283-175
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mgr inż.
Osiński Stanisław

wycena nieruchomości 
wycena wartości lokali mieszkalnych i 

użytkowych, w tym czynszów 
31.12.2017 TAK

607-070-060
s.osinski@stawki.sm.pl

mgr Ossibach-Sikora Anna wycena nieruchomości 31.12.2021 TAK 793-926-009 wycena@sikora.pl

mgr inż. Ostrowski Michał wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK biuro@mewyceny.pl

inż. Pacowski Kiejstut wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK blues7777@wp.pl

mgr 
Paliwoda Małgorzata 

wycena nieruchomości 31.12.2021 TAK 510-195-905 malgorzata.paliwoda@tasador.pl

dr Pawlak Zbigniew wycena nieruchomości 31.12.2020 TAK 602-247-099 zpawlak@zpawlak.com.pl

dr inż. Pawłowski Jan wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 602-799-963 jpwyc@wp.pl

mgr inż. Piec Marek wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 888-228-130 marek.piec@gmail.com

mgr Pieczyński Andrzej 29.05.2017-30.09.2017 wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 602-649-686

mgr inż. Pilarczyk Elżbieta wycena nieruchomości oraz ograniczonych praw rzeczowych 31.12.2017 TAK
elzbieta.pilarczyk@torres-

wyceny.pl

mgr Plaskot Anna wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 511-912-296 anna_plaskot@o2.pl

mgr Prusaczyk Monika wycena nieruchomości 31.12.2021 TAK

mgr inż. Przychodzeń Antoni wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 604-323-393 antoniprzychodzen@wp.pl

dr inż. Raczkowski Dariusz wycena nieruchomości i obrót nieruchomościami 31.12.2020 TAK 602-276-807 draczkowski60@wp.pl

mgr inż. Radomyska-Dłutek Anna wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 600-238-518 estimaproperty@gmail.com

mgr inż.
Rejment-Zajączkowska 

Wiesława 
wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK

602-798-042
wireza@wp.pl

mgr inż. Roguski Kazimierz wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 600-438-844 kazimierz.roguski@gmail.com

mgr inż. Roszkowski Jacek wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 720-581-770 jacekroszkowski@interia.pl

mgr inż. Rybak Jolanta wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 601-335-845 precyzja@interia.pl

mgr Rymuza Ilona wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 504-128-881 irymuza@wp.pl

Rysak-Ostrowska Ewa wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 601-740-515 ewarys@o2.pl

mgr Salak Jacek wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 601-803-086 jaceksalak@op.pl

mgr inż. Schmidtke Elżbieta wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 601-339-050 eschmidtke@gmail.com

mgr inż. Sikora Milena wycena nieruchomości 31.12.2022 TAK 507-145-641 m.sikora@wie.pl

mgr inż. Skąpska Małgorzata wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 502-230-506 mskapska@gmail.com

mgr Słodkowski Dariusz wycena nieruchomości 31.12.2021 TAK 503-556-773 aureusbiuro@gmail.com

mgr inż. Słupik Cezary wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 502-116-170 biuro.wycen@poczta.fm

mgr inż. Smolińska Jolanta wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 601-806-799 wyceny.smolinska@gmail.com

mgr inż. Sobański Włodzimierz wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 602-329-435 sob@geo.pl

inż. Sobczak Marcin wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 609-811-346 marcinsobczak@gazeta.pl

mgr inż. Sobczak Robert wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 601-218-887

dr inż. Sobolewska Małgorzata wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 601-454-013 malgorzata.losiak@plusnet.pl

mgr Sobotka Jolanta wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 605-610-108 jsobotka1@poczta.onet.pl

mgr inż. Spychalska Wanda wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 501-014-948 wanda@spychalska.pl

mgr inż. Stachewicz Julita wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 603-784-000 stachewicz@neostrada.pl

mgr inż. Stasiak Barbara wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 502-569-674

inż. Staszowski Marek wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 691-123-029 mstaszowski@interia.pl

mgr inż. Stencka Dorota wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 501-472-601 dorota.stencka@vp.pl

mgr inż. Stępień Stefan wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 696-477-226 stepienstefan@poczta.onet.pl

mgr inż. Stępień Teresa wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 505-035-084 teresastepien@op.pl

mgr Suchocki Krzysztof wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 501-121-860 info@odimer.pl

mgr Szewczyk Rafał wycena nieruchomości 31.12.2020 TAK 509-162-300 rafalszewczyk1@wp.pl

mgr inż. Szufliński Jan wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 502-527-391 janszuflinski@op.pl

mgr inż. Szymanowicz Włodzimierz wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK
604-953-034

nieruchomosci@szymanowicz.e

u

mgr inż. Telega Krzysztof wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 667-976-672 krzysztof.telega@onet.eu

Tomaszewski Piotr wycena nieruchomości i praw majątkowych 31.12.2017 TAK
500-050-422

tel./fax 393-

38-88
biuro@bmw-tomaszewski.pl

mgr inż. Turek Renata wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 665-410-650 wola2030@o2.pl

inż. Turkiewicz Leon wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 693-351-789 leon.turkiewicz@wp.pl

mgr inż.
Warzecha Joanna 

wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK
502-060-728

j.warzecha@duet-

nieruchomosci.pl

inż. Wąsowski Euzebiusz wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK

mgr inż. Wendorff Piotr wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 501-656-966 piotrwendorff@op.pl

dr n. 

tech.
Węgrzyn Emil wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK

602-590-666
emil.wegrzyn@op.pl

mgr inż. Wiater Emilia wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 660-464-719 emilia.wiater@gmail.com
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inż. Wichowska Joanna wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 602-740-471 geoinwest@geoinwest.pl

mgr Wierzchowski Wojciech wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 691-942-506 biuro@wowidom.pl

mgr Więckowska Anna wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 601-933-633 anna.wieckowska@wp.pl

mgr inż. Wiśniewska Urszula wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 507-194-948 uwisniewska@interia.pl

mgr Witkowska Alicja wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 501-942-299 abw@wp.pl

mgr Wodzińska Danuta wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 505-102-519 danuta.wodzinska@gmail.com

mgr inż.
Wojciechowska Grażyna

wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 602-713-646 gwojciechowska@poczta.onet.pl

mgr Wojcieszkiewicz Marta wycena nieruchomości 31.12.2021 TAK 669-246-618 wimpw@wimpw.pl

mgr Woronkiewicz Łukasz wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 609-539-499 lukasz.woronkiewicz@revco.pl

inż.
Wyszogrodzki Ryszard 

wycena nieruchomości 
w tym wycena maszyn i urządzeń 

trwale związanych z gruntem 31.12.2017 TAK
602-236-884

rwyszogr@wp.eu

dr hab. 

inż. Zalewski Andrzej
wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK

501-361-379
biuro1@wie.pl

mgr inż. Zarzycka Katarzyna wycena nieruchomości 31.12.2021 TAK 696-431-171

mgr inż. Zawadka Igor
15.06.2016-15.09.2016

15.01.2017-15.09.2017
wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 500-570-049 igor.zawadka@gmail.com

mgr Zawadzki Dariusz wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 502-230-901 mdm2@interia.pl

inż. Zdunek Jan wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 601-259-601 janzdunek@interia.pl

mgr Zembrzuski Piotr wycena nieruchomości 31.12.2021 TAK

mgr Znajdek Paweł wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 660-706-116 pawel.wycena@onet.pl

inż. Zybert Dariusz wycena nieruchomości 31.12.2022 TAK

mgr inż. Zych Jacek wycena nieruchomości 31.12.2017 TAK 510-187-350 jz@jacekzych.com

mgr Zydlewicz Bartłomiej wycena nieruchomości 31.12.2021 TAK 783-287-250

mgr
Żebrowska Katarzyna 

wycena nieruchomości 31.12.2020 TAK
696-159-843

katarzyna.zebrowska@gmail.co

m

mgr inż. Maździarz Mieczysław
wycena podmiotów 

gospodarczych
31.12.2017 TAK 608-038-135 maz2607@interia.pl

dr Cegielski Piotr wycena przedsiębiorstw 

oraz wycena spółek, akcji 

i udziałów oraz aktywów rzeczowych, 

finansowych, niematerialnych i 

prawnych
31.12.2017 TAK 727-672-844 cegielski@iccs.pl

dr Czeladko Jacek wycena przedsiębiorstw 31.12.2017 TAK 600-409-600 jacek@czeladko.pl

mgr Głodek Paweł wycena przedsiębiorstw i analiza przedsiębiorstw 31.12.2017 TAK 639-45-55 pawelglodek@syndycy.com.pl

mgr Jerszow Jerzy wycena przedsiębiorstw 31.12.2017 TAK 600-931-889 jerzy.jerszow@gmail.com

mgr inż.
Kaczmarczyk Paweł 

11.04.2016-30.06.2016

wznowienie działalności od 

01.07.2016 

wycena przedsiębiorstw 31.12.2017 TAK
501-939-272 pablo.ka@neostrada.pl

dr Karkowski Paweł wycena przedsiębiorstw i analiza finansowa 31.12.2017 TAK 504-089-151 pawel.karkowski@greencapital.pl

mgr Kochański Lechosław wycena przedsiębiorstw i analiza 31.12.2017 TAK 601-275-037 lkochanski@poczta.onet.pl

dr inż. Kornacki Witold wycena przedsiębiorstw 31.12.2017 TAK 603-971-952 witold.kornacki@neostrada.pl

mgr Kosewska Elżbieta wycena przedsiębiorstw i analiza finansowa 31.12.2017 TAK 501-193-193 elzbieta.warszawa@gmail.com

mgr
Kossowska Małgorzata 

wycena przedsiębiorstw i analiza finansowa 31.12.2017 TAK
608-377-633

malgorzata.kossowska@gmail.c

om

mgr Krupa Piotr wycena przedsiębiorstw 
oraz transakcje kupna-sprzedaży 

przedsiębiorstw 
31.12.2017 TAK

mgr Łazarski Ireneusz wycena przedsiębiorstw i analiza finansowa 31.12.2017 TAK 608-403-197 ilazarski@wp.pl

mgr Łopato Jan wycena przedsiębiorstw 31.12.2017 TAK 602-343-725 janlop@poczta.onet.pl

mgr Machate Izabela wycena przedsiębiorstw 31.12.2017 TAK 791-619-903 biuro@machate.pl

dr Maciąg Agnieszka wycena przedsiębiorstw i finanse przedsiębiorstw 31.12.2017 TAK 508-257-819 agnm84@esculap.pl

mgr Makuć Wojciech wycena przedsiębiorstw i analiza 31.12.2017 TAK 505-002-895 synpro@interia.eu

mgr Marcola Roman wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych 31.12.2017 TAK 722-10-83 primavalor@wp.pl

mgr inż. Mojzesowicz Szymon wycena przedsiębiorstw 31.12.2017 TAK 501-766-336 szymon@mojzesowicz.com

mgr Netter Andrzej wycena przedsiębiorstw i analiza ekonomiczna 31.12.2022 TAK

mgr Opalińska Joanna 09.05.5017-31.10.2017 wycena przedsiębiorstw i analiza 31.12.2017 TAK
633-40-11

joanna.opalinska@fp-

sedno.com.pl

dr Pawlak Zbigniew wycena przedsiębiorstw i ekonomika 31.12.2020 TAK 602-247-099 zpawlak@zpawlak.com.pl

mgr
Perzanowska Alicja

wycena przedsiębiorstw 
oraz analiza ekonomiczna i finansowa

31.12.2017 TAK
692-668-188

alicjaperzanowska@wp.pl

mgr Piątek Izabela wycena przedsiębiorstw 31.12.2020 TAK 605-602-561 izabela.piatek@poczta.fm
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mgr Pietraszko Jarosław wycena przedsiębiorstw 

analiza i ocena ekonomiczno – 

finansowa przedsiębiorstw, 

ocena efektywności ekonomicznej  

przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym 

opracowywanie biznes planów, metod 

księgowych, majątkowych, 

dochodowych i porównawczych 

przy wycenie przedsiębiorstw                

oraz procesy fuzji i przejęć, 

działalność rad nadzorczych i nadzór 

właścicielski, 

rynek kapitałowy 

i inwestycje kapitałowe

31.12.2017 TAK

795-447-888

jarosław_pietraszko@wp.pl

mgr Piskorek Leonarda wycena przedsiębiorstw i analiza 31.12.2017 TAK 600-979-394 leonardapiskorek@gmail.com

mgr Polanowski Piotr wycena przedsiębiorstw 31.12.2021 TAK 663-434-333 peter.polanowski@gmail.com

mgr Polański Robert wycena przedsiębiorstw i złożonych instrumentów finansowych 31.12.2021 TAK 697-151-132 rpol00@wp.pl

mgr
Poźniak Ewa

wycena przedsiębiorstw 
oraz analiza ekonomiczna i finansowa

31.12.2017 TAK 516-185-079 pozniak.ewa@gmail.com

dr inż. Raczkowski Dariusz wycena przedsiębiorstw 31.12.2020 TAK 602-276-807 draczkowski60@wp.pl

mgr Siczek Grzegorz wycena przedsiębiorstw 31.12.2017 TAK 508-047-554 gsiczek@axeris.pl

mgr Skulska Maria wycena przedsiębiorstw 31.12.2017 TAK 504-265-959 620-12-38 ulivex@interia.pl

inż. Staszowski Marek wycena przedsiębiorstw i praw majątkowych 31.12.2017 TAK 691-123-029 mstaszowski@interia.pl

mgr Śliwa Paweł wycena przedsiębiorstw 31.12.2017 TAK 696-275-780 pawel.sliwa@yahoo.pl

Tomaszewski Piotr wycena przedsiębiorstw 31.12.2017 TAK
500-050-422

tel./fax 393-

38-88
biuro@bwm-tomaszewski.pl

dr hab. 

inż. Zalewski Andrzej
wycena przedsiębiorstw 31.12.2017 TAK

501-361-379
biuro1@wie.pl

mgr Wichrowski Grzegorz wycena przedsiębiorstw i analiza 31.12.2021 TAK 502-255-308 gwichrowski@gmail.com

Wójcicka Barbara wycena przedsiębiorstw i analiza finansowa 31.12.2017 TAK 604-108-866

dr hab. 

inż.
Wójcicka Barbara wycena przedsiębiorstw 31.12.2017 TAK

501-361-379
biuro1@wie.pl

inż. Bolimowski Henryk wycena ruchomości 31.12.2017 TAK 510-521-547 henrykbolimowski@gmail.com

mgr inż. Ceborska Dorota wycena ruchomości 31.12.2017 TAK 602-260-330 d.ceborska-bieglysadowy@wp.pl

mgr inż. Górecki Edward wycena ruchomości 31.12.2017 TAK 607-735-170 egorecki13@gmail.com

Hiszpański Tomasz 
wycena ruchomości 

wycena maszyn, urządzeń, środków 

transportu, pojazdów 

samochodowych, motocykli 
31.12.2021 TAK

662-138-260
tomaszhiszpanski@wp.pl

inż. Jankowski Krzysztof wycena ruchomości 
w tym wycena środków technicznych 

(maszyny, urządzenia, środki 

transportu)
31.12.2017 TAK

502-216-155

krzysztof.jankowski@arx-

wycena.pl

inż. Lechowicz Anna wycena ruchomości 31.12.2017 TAK 620-12-94 a.lechowicz@neostrada.pl

mgr inż. Mizerski Andrzej wycena ruchomości 31.12.2017 TAK 505-492-115 mizerski.a@gmail.com

mgr inż. Modliborek Wojciech wycena ruchomości 31.12.2020 TAK 606-901-522 wojciech.modliborek@wp.pl

mgr inż. Niczyporuk Krzysztof wycena ruchomości 31.12.2020 TAK 691-088-597 niczyporuk.krzysztof@gmail.com

inż. Redo Piotr wycena ruchomości 31.12.2017 TAK 604-454-914 p.redo@sim-tech.org.pl

inż. Staszowski Marek wycena ruchomości 31.12.2017 TAK 691-123-029 mstaszowski@interia.pl

mgr inż. Zelman Maciej wycena ruchomości 
w tym samochodów, innych pojazdów 

mechanicznych, części maszyn, 

urządzeń
31.12.2017 TAK

606-258-348 namlez@wp.pl

mgr Maculewicz Radosław

wycena wartości 

niematerialnych (znaki 

towarowe, umowy 

licencyjne, patenty, prawa 

autorskie)

31.12.2021 TAK

601-298-893

legeartis.maculewicz@gmail

.com 

mgr Pietraszko Jarosław 

wycena wartości 

niematerialnych (znaki 

towarowe, umowy 

licencyjne, patenty, prawa 

autorskie)

i prawnych, w tym patentów, znaków 

firmowych
31.12.2017 TAK

795-447-888 jarosław_pietraszko@wp.pl
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mgr

Podszywałow Andrzej

wycena wartości 

niematerialnych (znaki 

towarowe, umowy 

licencyjne, patenty, prawa 

autorskie)

znaki towarowe, patenty, know-how, 

wycena instrumentów kapitałowych  

i finansowych (akcje, udziały, opcje), 

analiza ryzyka w zarządzaniu 
31.12.2017 TAK

510-088-837

biuro@wycenapraw.pl

dr hab. 

Grzegorczyk Adam 

wycena wartości 

niematerialnych (znaki 

towarowe, umowy 

licencyjne, patenty, prawa 

autorskie)

wycena praw autorskich 31.12.2017 TAK

602-570-795

adam@wsp.pl

dr inż. Seta Zbigniew wynalazki wynalazczość 31.12.2017 TAK 791-981-451 seta.ctps@gmail.com

mgr Starbała Piotr wynalazki 

projekty racjonalizatorskie, wzory 

użytkowe i przemysłowe, znaki 

towarowe, oznaczenia geograficzne  31.12.2017 TAK

502-629-876

starbala@starbala.com.pl

dr hab. Garda Małgorzata wzornictwo projektowanie ubioru 31.12.2017 TAK 600-438-585 mg600mg@gmail.com

Rosa Adriana wzornictwo konstrukcja i projektowania ubioru 31.12.2017 TAK 517-505-515 design@adrianarosa.pl

mgr inż.
Kosik-Kłopotowska Anna 

zagospodarowanie 

przestrzenne

planowanie

gospodarka przestrzenna 31.12.2017 TAK
501-868-358 akosik2k@gmail.com

mgr
Krukowski Janusz 

zagospodarowanie 

przestrzenne planowanie 
31.12.2017 TAK

695-133-266
jkrukowski@onet.eu

mgr 
Maciejko Wojciech 

zagospodarowanie 

przestrzenne i planowanie 
31.12.2021 TAK

889-544-321
wojciech_maciejko@wp.pl

mgr inż.
Piotrowska Lidia 

zagospodarowanie 

przestrzenne i planowanie 
31.12.2021 TAK smart-expert@smart-expert.org

dr n. 

hum. Sławiński Tomasz 

zagospodarowanie 

przestrzenne
planowanie przestrzenne

 i regionalne
31.12.2021 TAK

501-432-870
t.slawinski@onet.eu

dr 
Zakrzewska Małgorzata 

zagospodarowanie 

przestrzenne w obszarze ochrony środowiska
31.12.2021 TAK

664-434-559

malgorzata_zakrzewska@

poczta.onet.pl

mgr Bubnowski Michał zamówienia publiczne 31.12.2017 TAK 504-031-597 mbubnowski@gmail.com

mgr Harhala Barbara zamówienia publiczne 31.12.2021 TAK biuro@dgbh.pl

mgr inż. Karczewski Andrzej zamówienia publiczne 31.12.2017 TAK 501-190-385 ajkarczewski100@gmail.com

mgr Owczarek Anna zamówienia publiczne 31.12.2021 TAK 506-037-819 anna.owczarek@poczta.onet.eu

mgr Wiktorowska Ewa zamówienia publiczne 31.12.2017 TAK 601-352-605 ewa-00@tlen.pl

dr

Kister Łukasz 

zarządzanie 

bezpieczeństwem 

informacji

w tym bezpieczeństwo informacji 

niejawnych, danych osobowych, 

tajemnic przedsiębiorstwa, tajemnic 

służbowych, bezpieczeństwo 

teleinformatyczne oraz szpiegostwo 

gospodarcze

31.12.2017 TAK

880-147-767

l.kister@bezpieczneinformacje.p

l

mgr 
Bączkowski Maciej 

zarządzanie 

nieruchomościami
31.12.2020 TAK

793-905-993
biuro@bzna.pl

inż.
Busse Artur 

zarządzanie 

nieruchomościami
31.12.2017 TAK

604-474-845
opinie@op.pl

Chrola Małgorzata
zarządzanie 

nieruchomościami
31.12.2017 TAK

602-581-211
malgorzata.chrola@wp.pl

mgr inż.

Dmitroca-Wilkos Stanisława

10.06.2015 - do czasu 

prawomocnego zakończenia 

postępowania XII K 79/13 

Sądu Okręgowego w 

Warszawie 

zarządzanie 

nieruchomościami
31.12.2017 TAK

608-509-438 sdmitroca@wp.pl

mgr Druciarek Adam 
zarządzanie 

nieruchomościami
31.12.2017 TAK

602-247-657
druciarek@abdproperty.pl

mgr Dudzik Stanisław 
zarządzanie 

nieruchomościami
31.12.2017 TAK 536-241-443 sdl@op.pl

mgr inż.
Kamecki Sławomir  

zarządzanie 

nieruchomościami
31.12.2017 TAK

skamecki@artinfo.pl

Martynowicz Jacek

zarządzanie 

nieruchomościami
31.12.2017 TAK

605-908-012
zarzadzanie@interia.pl
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mgr
Okoński Grzegorz 

zarządzanie 

nieruchomościami
31.12.2017 TAK okonskigrzegorz@gmail.com

mgr inż. Ostrowski Michał 
zarządzanie 

nieruchomościami
31.12.2017 TAK biuro@mewyceny.pl

mgr inż.
Witakowski Włodzimierz

zarządzanie 

nieruchomościami
31.12.2017 TAK

697-987-000 617-87-60
vitax@witakowski.eu

mgr Zwoliński Wiesław 
zarządzanie 

nieruchomościami
31.12.2017 TAK

507-076-811
biuro.anvip@gmail.com

mgr Szcześniak Adam zasoby przyrodnicze ocena i wycena 31.12.2017 TAK 602-288-451 ogrody@szczesniak-ogrody.pl

lek.med. Galewski Adam zdrowie publiczne 31.12.2017 TAK 604-454-644 755-52-97 adam@interleki.pl

mgr Jakubiak-Sapa Iwona zdrowie publiczne 31.12.2017 TAK imjakubiak@gmail.com

mgr

Prądzyński Bohdar 

żeglarstwo
oraz budowa i eksploatacja techniczna 

małych jednostek pływających 31.12.2017 TAK

505-113-050

mgr inż. Goszczyński Jacek żegluga i transport 31.12.2017 TAK 602-222-477 jacek@jg-marine.com
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