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końca okres  na jaki został ustanowiony  dany  biegłego sądowy  

 

1. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1.  mgr inż. Wysocka Aldona  -     architektura 2021 r. 

 

2. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1.  dr inż. Bodziony Witold - bezpieczeństwo w parkach 

linowych/rozrywki wg norm i 

regulacji, 
- bezpieczeństwo posługiwania 

się technikami 

wysokościowymi na torach 

linowych w parkach 

linowych/rozrywki, 
- zarządzanie placem 

zabaw/linowym, zapewniające 

bezpieczeństwo użytkowników, 

- prace wysokościowe 

2022 r. 

2.  mgr inż. Bruch Adam - bezpieczeństwo i higiena pracy  2023 r. 

3.  dr  Gargas-Michalik Elżbieta - bezpieczeństwo i higiena pracy  2022 r. 

4.  dr inż. Gonet Radosław - obiekty, pomieszczenia i teren 

zakładu pracy, 

- pomieszczenia i urządzenia 

higienicznosanitarne, 
- procesy pracy i organizacja 

stanowisk pracy, 

- obsługa i stosowanie maszyn, 

narzędzi, i innych urządzeń 

technicznych, 
-  prace szczególnie niebezpieczne, 

- transport wewnątrzzakładowy i 

magazynowanie, 

- czynniki szkodliwe i niebezpieczne 

w środowisku pracy, 
- ocena ryzyka zawodowego, 

- badania przyczyn i okoliczności 

wypadków przy pracy, 

- szkolenie w dziedzinie bhp, 

- środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież i obuwie robocze, 

- urządzenia i instalacje 

elektroenergetyczne, 

- ergonomia 

2022 r. 

 

5.  mgr Hadacz Iwona - bezpieczeństwo i higiena pracy  2021 r. 

6.  mgr Jaworska Dorota - bezpieczeństwo i higiena pracy  2022 r. 

7.  inż. Kimak Sławomir - w przemyśle spożywczym, 

- w eksploatacji maszyn i urządzeń, 

- w transporcie 

wewnątrzzakładowym, 
- przy pracach szczególnie  

niebezpiecznych, 
- przy spawaniu i cięciu metali, 

2023 r. 
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- wymagania w zakresie BHP dla 

maszyn i urządzeń, 
- wymagania bezpieczeństwa dla 

przestrzeni i stref, gdzie może 

nastąpić zagrożenie wybuchowe 
8.  inż. Kolano Zdzisław -      bezpieczeństwo i higiena pracy  2021 r. 

9.  mgr inż. Kozik Magdalena - badania okoliczności i przyczyn 

wypadków przy pracy,  

- czynniki niebezpieczne i 

szkodliwe w środowisku pracy, 

ryzyko zawodowe,  
- ergonomia stanowisk pracy,  

- szkolenia pracowników,  

- przepisy dot. REACH i CLP, 

- karty charakterystyki substancji,  

- instrukcje eksploatacji maszyn,  
- pierwsza pomoc,  

- ochrona przeciwpożarowa,  

- środki ochrony indywidualnej i 

zbiorowej pracowników,  

- prawna ochrona pracy,  
- instrukcje BHP, audyty,  

- pomiary czynników szkodliwych 

w środowisku pracy, 

- substancje rakotwórcze i 

mutagenne,  
- prace szczególnie niebezpieczne,  

- wymagania bhp dla pomieszczeń 

i terenu wokół zakładu pracy,  

- strefy zagrożone wybuchem ,  

- oznakowanie substancji 
chemicznych 

2021 r.  

 

10.  mgr inż. Kucaj Karol - przestrzegania ogólnych 

przepisów BHP, 

- BHP przy urządzeniach 
energetycznych, 

- minimalnych wymagań 

dotyczących BHP w zakresie 

użytkowania maszyn przez 

pracowników podczas pracy, 
- zasadniczych wymagań dla 

maszyn, 

- badania okoliczności i przyczyn 

wypadków przy pracy, 

- prac szczególnie 
niebezpiecznych, 

- BHP podczas wykonywania robót 

budowlanych, 

- bezpieczeństwa podczas 

wykonywania robót budowlanych 
w miejscach ogólnodostępnych – 

zagrożenia o charakterze 

publicznym 

2026 r. 

11.  mgr inż. Maciejewski Jan 

 

- bezpieczeństwo i higiena pracy  2025 r. 

12.  mgr inż. Maciejewski Józef - bezpieczeństwo pracy                i 
ergonomia w transporcie 

samochodowym 

2022 r. 

13.  mgr Majewski Piotr - bezpieczeństwo i higiena pracy  2022 r. 

14.  mgr inż. Poterek Roman - bezpieczeństwo i higiena pracy  2025 r. 

15.  dr inż. Stawiarski Przemysław - bezpieczeństwo i higiena pracy 
przy wykonywaniu robót 

budowlanych  

2025 r.  

16.  mgr inż. Szajnar Tadeusz - bezpieczeństwo i higiena pracy  2023 r. 

17.  mgr inż. Szmigiel Krzysztof - obiekty pomieszczenia i teren 

zakładu pracy, 

- pomieszczenia i urządzenia 

higieniczno-sanitarne, 
- wymagania minimalne w zakresie 

BHP dla maszyn i urządzeń, 

- wymagania zasadnicze w zakresie 

BHP dla maszyn i urządzeń, 

2022 r. 
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- prace szczególnie niebezpieczne, 

- transport wewnątrzzakładowy i 

magazynowanie, 

- czynniki szkodliwe i 

niebezpieczne w środowisku 
pracy, 

- badanie przyczyn i okoliczności 

wypadków przy pracy, 

- szkolenie z dziedziny bhp, 

- środki ochrony indywidualnej 
oraz odzież i obuwie robocze 

 

3. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Lp.  Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1.  mgr Stanisław Hady-Głowiak  2023 r. 

2. 1
. 

dr hab. Rysz Stanisław  2023 r.  

 

 

4. BIOTECHNOLOGIA  ŻYWNOŚCI 

Lp.  Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1. mgr inż. Kozik Magdalena  2021 r.  

 

 
 

5. BUDOWNICTWO 

5.1. Budownictwo drogowe 
Lp.      Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1.  mgr inż. Chrobak Zbigniew 

 

 2022 r. 

2.  mgr inż. Czubocha Józef  2022 r. 

3.  inż. Flak Edward -   budownictwo drogowe, normy  i   

ceny 

2022 r. 

4.  mgr inż. Jeziorski Artur -     kosztorysowanie i rozliczanie 

robót drogowych 

2022 r. 

 

5.2. Budownictwo górnicze 
Lp.  Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1. mgr inż. Klęba Jerzy   2022 r. 

 

5.3. Budownictwo ogólne 
Lp.  Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1. .

. 

mgr inż. Baracz Bogdan  2023 r. 

2.  mgr inż. Czubocha Józef  2022 r. 

3.  mgr inż. Firysiuk Krzysztof -  2023 r. 

4.  inż. Górski Zbigniew - budownictwo lądowe 2021 r. 
5.  mgr inż. Halewski Janusz - audyt energetyczny 2024 r. 
6.  mgr inż. Jeziorski Artur -     w tym budownictwo wiejskie 2022 r. 

7.  mgr inż. Klęba Jerzy  -   w tym budownictwo    
konserwatorskie  

2022 r. 

8.  mgr inż. Lidner Michał - oddziaływanie wybuchu na obiekty 

budowlane 

2023 r. 

9.  mgr inż. Lonc Dariusz - ocena  jakości wykonania  robót  

budowlanych, 

- ocena stanu technicznego obiektów 

budowlanych, 
- ocena zgodności   wykonania   robót 

budowlanych z obowiązującymi 

przepisami techniczno-

budowlanymi 

2022 r. 

10.  inż. Mrozik Stanisław - roboty konstrukcyjno- budowlane 

- ocena robót konstrukcyjno-

2022 r. 
przerwa 

do 
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budowlanych 

- rozliczanie robót konstrukcyjno- 

budowlanych  

odwołania 

11.  inż. Piejko Janusz - budownictwo ogólne, lądowe, 

konstrukcje budowlane  

2023 r. 
przerwa 

od 

23.03.20 

do 

odwołania 

12.  inż. Sadurski Grzegorz - budownictwo ogólne,  

- budownictwo drewniane i obiekty 
zabytkowe 

- organizacja procesu inwestycyjnego 

- budowa boisk sportowych, boisk 

piłkarskich, bieżni i stadionów 

lekkoatletycznych, 
- budowa hal sportowych i 

przemysłowych 

2023 r. 

13.  dr inż. Stawiarski Przemysław -  bezpieczeństwo i higiena pracy 

przy wykonywaniu robót 
budowlanych, 

-    stan techniczny, zużycie, 

uszkodzenia konstrukcji 

i obiektów budowlanych,  

-      kontrola techniczna utrzymania  
obiektów budowlanych 

2025 r.  

14.  mgr inż. Sygnarowicz Andrzej - konstrukcyjno-budowlanej 

- rzeczoznawstwa budowlanego, 
- sprawdzania projektów 

architektoniczno-budowlanych, 

- ocena jakości wykonanych robót 

budowlanych, 

- ocena stanu technicznego wszelkich 
budynków i budowli 

budownictwa lądowego w tym 

budynków zabytkowych, 

- ustalenie przyczyn uszkodzeń oraz 

nieprawidłowości obiektów 
budowlanych 

 

2025 r. 

15.  mgr inż. Wacław Szafraniec 
 

- budownictwo ogólne  2023 r. 

16.  mgr inż. Szwarc Jerzy  

 

- budownictwo inżyniery jne 

(z wyłączeniem dróg i mostów), 

zewnętrzne sieci instalacji 
sanitarnych oraz badanie i ocena 

materiałów i wyrobów 

budowlanych 

- konstrukcje budowlane, w tym 

budynki mieszkalne,  
- konstrukcje inżynieryjne, 

śródlądowe w tym budowle 

wodne, umocnienia skarp, 

basenów wodnych, zbiorników 

wodnych przemysłowych, 
- instalacje zewnętrzne (uzbrojenia 

terenu) sieci sanitarnych 

(wodnych i kanalizacyjnych), 

- ocena stanu technicznego wszelkich 
robót, budynków i budowli, 

- technologia i organizacja robót i 

elementów budowalnych, 

badanie i ocena materiałów 

budowalnych, 
- technologie budowlane, w tym 

prefabrykacja, 

- procesy inwestycyjne w 

budownictwie, 

- wycena i(kosztorysowanie) i 
rozliczanie robót budowalnych, 

- stwierdzanie i zarządzanie naprawą 

ujawnionych wad budowalnych, 

- izolacje przeciwwodne i cieplne 

obiektów budowalnych, 

2025r. 
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- zastosowanie i wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii 

 

5.4. Budownictwo przemysłowe 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1.  mgr inż. Czubocha Józef  2022 r. 

2.  mgr inż. Firysiuk Krzysztof -  2023 r. 

3.  mgr inż. Sygnarowicz Andrzej - konstrukcyjno-budowlanej 

- rzeczoznawstwa budowlanego, 

- sprawdzania projektów 
architektoniczno-budowlanych, 

- ocena jakości wykonanych robót 

budowlanych, 

- ocena stanu technicznego wszelkich 

budynków i budowli 
budownictwa lądowego w tym 

budynków zabytkowych, 

- ustalenie przyczyn uszkodzeń oraz 

nieprawidłowości obiektów 

budowlanych 
 

2025 r. 

 
5.5.Budownictwo sanitarne 

Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1.  mgr inż. Czubocha Józef  2022 r. 

2.  mgr inż. Danys Lech - sieci, instalacje i urządzenia 

cieplne, wentylacyjne, 

gazowe, wodociągowe i 

kanalizacyjne) 

2023 r. 

3.  inż. Mrozik Stanisław - roboty instalacji sanitarnych 

- ocena instalacji sanitarnych 

- rozliczanie robót instalacji 
sanitarnych 

2022 r. 

4.  mgr inż. Naleśnik Stefan - instalacje i sieci wodociągowe, 

kanalizacyjne, cieplne, 
rurociągi przemysłowe, 

instalacje wody chłodniczej, 

instalacje wentylacyjne i 

klimatyzacyjne 

2024 r. 

5.  mgr inż. Piech Krzysztof -  2022 r. 

6.  mgr inż. Pasterz Adam  - sieci uzbrojenia terenu (sieci 

wodociągowe, kanalizacyjne, 
cieplne, gazowe), 

- instalacje sanitarne i przemysłowe 

(instalacje grzewcze, 

technologiczne, wentylacja, 

klimatyzacja, odpylanie itp.) 

2022 r. 

7.  mgr inż. Siekanowicz Tomasz  -     sieci, instalacje i urządzenia 

cieplne, wentylacyjne, gazowe, 

wodociągowe i kanalizacyjne) 

2023 r. 

8.  mgr inż. Śliż Piotr -     audyt energetyczny, 

-     zastosowanie i wykorzystanie 

       odnawialnych źródeł energii,  
-      sieci ciepłownicze 

2023 r. 

9.  mgr inż. Wietecha Witold 

 

- badanie i ocena stanu 

technicznego zewnętrznych 

sieci gazowych, 
- badanie i ocena stanu 

wewnętrzne instalacji 

gazowych 

2021 r. 

 
5.6.Budownictwo wodne 

Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1. 1

. 

mgr inż. Naleśnik Stefan - budownictwo wodno-

melioracyjne 

 

2024 r. 
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2. mgr inż. Piech Krzysztof -  2022 r. 

 
5.7. Budownictwo zabytkowe 

Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1.  mgr inż. Firysiuk Krzysztof -  2023 r. 

2.  mgr inż. Sygnarowicz Andrzej - konstrukcyjno-budowlanej 

- rzeczoznawstwa budowlanego, 
- sprawdzania projektów 

architektoniczno-budowlanych, 

- ocena jakości wykonanych robót 

budowlanych, 

- ocena stanu technicznego wszelkich 
budynków i budowli 

budownictwa lądowego w tym 

budynków zabytkowych, 

- ustalenie przyczyn uszkodzeń oraz 

nieprawidłowości obiektów 
budowlanych 

 

2025 r. 

 

5.8.Kosztorysowanie i rozliczanie robót budowlanych 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1.  mgr inż. Czubocha Józef  2022 r. 

2.  mgr inż. Firysiuk Krzysztof -  2023 r. 
3. 4

. 

inż. Flak Edward - kosztorysowanie i rozliczanie 

robót budowlanych 

w warunkach ofertowych 

i przetargowych, 

prawidłowość 
przeprowadzania przetargów 

2022 r. 

4.  mgr inż. Jeziorski Artur -     kosztorysowanie i rozliczanie 

robót drogowych i budowlanych 
2022 r. 

5. 5

. 

mgr inż. Lonc Dariusz -      wycena i kosztorysowanie robót 

budowlanych 

2022 r. 

6. 8

. 

inż. Mrozik Stanisław - rozliczanie robót konstrukcy jno- 

budowlanych i instalacji  

2022 r. 
przerwa  

do 

odwołania 
7. 1

. 

inż. Piejko Janusz - rozliczanie robót budowlanych 2023r. 
przerwa 

od 

23.03.20 

do 

odwołania 

8.  mgr inż. Siekanowicz Tomasz  -     rzeczoznawstwo budowlane w 

specjalności instalacyjnej 

2023 r. 

9.  inż. Wianecki Roman - rzeczoznawstwo budowlane – 

inżynieria 

sanitarna(wodociągi i 

kanalizacja) 

2025 r. 

 

5.9.Materiały budowlane 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1.  mgr inż. Firysiuk Krzysztof -  2023 r. 

 

6.CHEMIA 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1.  dr n. med. Celiński Rafał - chemia sądowa, toksykologia 2021 r. 

2.  dr hab. Hamed Adam badania fizykochemiczne środków 

odurzających i substancji 
psychotropowych pochodzenia 

roślinnego – analiza ilościowa i 

jakościowa metodami chromatografii, 

opiniowanie wyników: 

1. badanie i oznaczenie  zawartości 
substancji w roślinach i produktach 

konopi włóknistych 

2. badanie i oznaczenie zawartości 

2025 r. 
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substancji w roślinach i produktach 

konopi innych niż włókniste 

-  
3.  mgr inż. Kozik Magdalena - ogólna, 

- przemysłowa, 

- tworzywa sztuczne, 

- analiza chemiczna 

2021 r.  

 

4.  dr Rymanowski Maciej - chemia sądowa, toksykologia 2021 r. 
przerwa 

do 

odwołania 
5.  dr Wróbel Michał - chemia sądowa 

- fizykochemia 

- chemometria 

- chemia procesów przemysłowych 

- technologia chemiczna 

2023 r. 

7.DROBIARSTWO 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1. 1

. 

dr inż. Gilewski Ryszard  2022 r. 

 

8.DROGI I ULICE 

 

9.DZIEŁA SZTUKI i ZABYTKI 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1. 1

. 

dr Łopatkiewicz Piotr - ocena i wycena dzieł sztuki 

oraz ochrona i konserwacja 
zabytków 

2022 r. 

 

10.ELEKTROAKUSTYKA, AKUSTYKA, REŻYSERIA DŹWIĘKU 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1. mgr Zajkiewicz Piotr  - nagłośnienia, ekspertyzy sprzętu 

elektroakustycznego, 
weryfikacja projektów 

systemów nagłośnieniowych 

2022 r. 

 
 

11. ELEKTROENERGRTYKA, ENERGETYKA I 

ELEKTRYCZNOŚĆ 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1.  inż. Ertelt Sławomir - systemy zabezpieczenia 
technicznego obiektów i 

podsłuchów 

2025 r. 

2.  Jara Bogdan -    bezpieczeństwo pracy w energetyce  
oraz gospodarce energetycznej w 

zakresie urządzeń 

elektroenergetycznych i elektrycznych 

2024 r. 

3.  mgr inż. Leja Piotr Elektryka 

- budowa sieci energetycznych 

SN i nN zewnętrznych 

- kosztorysowanie i rozliczanie 

robót sieci energetycznych 
SN i nN zewnętrznych 

2021 r. 

4.  Pawelec Marian - ocena skuteczności ochrony 

przeciwpożarowej BHP przy 

instalacji i urządzeniach 
energetycznych 

- ustalenia kosztów i rozliczenia 

robót energetycznych 

2023 r.  

5.  inż. Subczak Kazimierz - sieci, urządzenia i instalacje w 

branży elektroenergetycznej 

- elektryka i automatyka 

przemysłowa oraz 

automatyka budynków 
mieszkalnych 

2021 r. 
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6.  mgr inż. Witusik Tomasz Elektroenergetyka, 

sieci, instalacje i urządzenia 

elektryczne i elektroenergetyczne – 

wykonawstwo i projektowanie 

2023 r. 
przerwa 

do 

odwołania 

7.  mgr inż. Zwoliński Zbigniew -       energetyka 

-       elektroenergetyka (ocena i 

badanie parametrów jakościowych 

energii elektroenergetycznej) 
 

2023 r. 

 

12. ELEKTROTECHNIKA 

Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1. Kowalczyk Szymon  - ochrona przeciwporażeniowa 

sprzętu AGD i elektronarzędzi 

-     bezpieczeństwo 
przeciwporażeniowe aparatury i 

sprzętu medycznego 

2023 r. 

 

 

13. EKONOMIKA I ORGANIZACJA 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1. 3

. 

mgr Lęcznar Maria  - obrót handlowy towarami 

w hurcie i detalu,  

- organizacja przedsiębiorstw 

i firm w układzie 
ponoszonych kosztów w 

stosunku do wypracowanego 

zysku,  

- gospodarka magazynowa, 

inwentaryzacja i rozliczenia 
z powierzonego mienia 

2021 r. 

2. 6

. 

mgr inż. Surmacz Edward - ekonomika rolnictwa 2021 r.  

 

14. EMERYTURY, RANTY I KAPITAŁ POCZĄTKOWY 

Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1. 1

. 

mgr Zubala Ilona - ustalanie wskaźników wysokości 

podstaw wymiaru kapitału 

początkowego emerytur i rent, 

- ustalanie podstaw wymiaru okresów 
składkowych i nieskładkowych, 

- weryfikacja wysokości świadczeń i 

ustalania wartości kapitału 

początkowego 

 

2025 r. 

 

15. FILATELISTYKA 

Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1. mgr inż. Kałuża Zygmunt  2022 r. 

 

16. FUDUSZE STRUKTURALNE I INWESTYCYJNE 

Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1.  mgr inż. Frączek Rafał -       audyt funduszy unijnych, 

-       kwalifikowalność wydatków w 

ramach funduszy strukturalnych, 

-       rozliczanie i kontrola funduszy 

strukturalnych, 
  -     zarządzanie projektami unijnymi 

2023 r. 

2.  mgr inż. Kozik Dominik - infrastruktura B+R, 

- innowacje i transfer technologii 
w przedsiębiorstwach, 

- innowacyjność, opłacalność 

wdrożenia, ocena 

2023r. 
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biznesowo-gospodarcza 

3.  lic. Mackiewicz Ewa - zamówienia publiczne i zasada 

konkurencyjności w projektach 
finansowanych ze środków EFS i 

projektach B+R 

- zakaz podwójnego finansowania w 

projektach EFRR, EFS, B+R 

- kwalifikowalność wydatków w 
zakresie EFS, projektów 

finansowanych ze środków 

publicznych, 

- prawidłowe wdrażanie projektów, 

- rozliczanie wydatków w ramach 
projektów EFS, 

- monitoring uczestników projektach 

EFS 

- personel projektu, podstawa i limity 

zaangażowania w projektach 
finansowych ze środków 

zewnętrznych, 

2025 r. 

4.  mgr inż. Marczak Anna przygotowanie i rozliczanie projektów 
inwestycyjnych na obszarach 

wiejskich z dofinansowaniem 

funduszy pomocowych 

2023 r. 

5. 1
. 

mgr Muszyńska-Brodowicz 
Kinga 

 

-      europejskie fundusze strukturalne 
i inwestycyjne oraz fundusze 

pozaunijne 

(wdrożenie programów operacyjnych, 

wnioski o dofinansowanie, umowy o 

dofinansowanie i ich zmiany w 
trakcie realizacji projektu, realizacja 

projektów, wnioski o płatność 

pośrednią i końcową, 

kwalifikowalność wydatków, 

wyłanianie dostawców, procedury 
odwoławcze związane z 

aplikowaniem o dofinansowanie) 

2024 r. 

 

17.GEODEZJA I KARTOGRAFIA 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1.  mgr inż. Bełz Franciszek - pomiary  sytuacyjno-
wysokościowe, 

- rozgraniczenia i podziały 

nieruchomości (gruntów) 

oraz sporządzanie dok. 

Do celów prawnych 
- geodezyjne pomiary realizacyjne 

i inwentaryzacyjne 

2023 r. 

2.  mgr inż. Michał Brzeziński - geodezyjne pomiary sytuacyjno-
wysokościowe, realizacyjne 

i inwentaryzacyjne, 

- rozgraniczenia i  podziały   

nieruchomości (gruntów) 

- sporządzanie dokumentacji dla 
celów prawnych 

2023 r. 

3.  mgr inż. Nawara Marek -  2021 r. 

4.  Niemiec Mieczysław -  geodezyjne pomiary 

sytuacyjno-wysokościowe, 

realizacyjne 

i inwentaryzacyjne, 

- rozgraniczenia i  podziały   
nieruchomości (gruntów) 

- sporządzanie dokumentacji dla 

celów prawnych 

2025 r. 

5.   mgr Niemiec Tadeusz - geodezyjne pomiary sytuacyjno-

wysokościowe, realizacyjne 

i inwentaryzacyjne, 

- rozgraniczenia i  podziały   

nieruchomości (gruntów) 
-      sporządzanie dokumentacji dla 

2025 r. 
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celów prawnych 

6.  Ozimek Józef - pomiary sytuacyjne 

i wysokościowe oraz 
rozgraniczenia i podziały 

nieruchomości, 

- sporządzanie dokumentacji do 

celów prawnych 

- geodezyjne pomiary realizacyjne 
i inwentaryzacyjne, 

- geodezyjne urządzanie terenów 

rolnych i leśnych, 

2021 r. 

7.  Szela Bogusława -  2024 r. 

8.  mgr inż. Tokarz Stanisław - pomiary sytuacyjno-

wysokościowe oraz 

rozgraniczenia  i podziały 
nieruchomości, 

- sporządzanie dokumentacji do 

celów prawnych, 

- geodezyjne pomiary realizacyjne 

i inwentaryzacyjne 

2021 r. 

9.  mgr inż. Wstawski Tomasz - rozgraniczenia i podziały  

nieruchomości (gruntów) 

oraz  
sporządzanie dokumentacji dla 

celów prawnych, 

- geodezyjne pomiary sytuacyjno-

wysokościowe, realizacyjne 

i inwentaryzacyjne 

2022 r. 

 

18.GEOLOGIA INŻYNIERSKA 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1. 1

. 

mgr inż. Wisz Józef - szkody geologiczno-górnicze 

i hydrogeologiczne 

2021 r. 

 

19. GOSPODARKA WODNA 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1. 1

. 

mgr inż. Kokoszka Marek  -      gospodarka wodna 2025 r. 

2. 2
. 

mgr inż. Sobaszek Wiesław Gospodarka wodna hydrotechniczna 
- melioracje wodne, 

- rekultywacja gruntów, 

- rolnicze wykorzystanie ścieków, 

- szkody powodziowe w 

budynkach od wód 
powierzchniowych i 

kanalizacji zagrzybienie 

2023 r. 

 

20. GÓRNICTWO I SZKODY GÓRNICZE 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1.  mgr inż. Wisz Józef -      szkody geologiczno-górnicze  
i hydrogeologiczne 

2021r. 

 
 

21. HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1. 2

. 

mgr inż. Muzyczka Anna - higiena 2022 r. 

 

 

22. HYDROGEOLOGIA 

Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1. 1mgr inż. Wisz Józef - określenie przyczyn zaniku wód 2021 r. 
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. podziemnych, 

- badanie przyczyn zmniejszania 

wydajności ujęć i studni oraz 

pogarszania jakości wody 

podziemnej 

 

23. INŻYNIERIA  MATERIAŁOWA 

Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1. 1

. 

mgr inż. Jastrzębski Grzegorz  - badania radiologiczne 

i ultradźwiękowe połączeń 

spawanych, 
- badania 

wytrzymałościowe 

materiałów stalowych i 

połączeń spawanych 

2025 r. 

  

24. JĘZYK  MIGOWY 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1. 1

. 

mgr Hul Katarzyna   2021 r. 

 

25. JUBILERSTWO 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1. 1
. 

mgr Laszkiewicz Sandra - wycena i identyfikacja biżuterii i 
diamentów  

 -   identyfikacja pereł 

2024 r. 

 

26. KADRY I PŁACE 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1. 1
. 

mgr Mika-Bodek Monika  2023 r. 

 

27. KOLEJNICTWO 

Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1.  mgr inż. Kasza Władysław - inżynieria ruchu kolejowego, 

- wypadki i wydarzenia kolejowe, 

- zagadnienia handlowo-
przewozowe 

2022 r. 

 

28. KOMINIARSTWO 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1.  Matłosz Rafał  2022 r. 

2. 1

. 

Szala Stanisław  2025 r. 

 

 

29. KRYMINALISTYKA 
29.1. Analiza kryminalna 

Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1. 1

. 

Czepiel Andrzej - wyłudzenia podatku VAT w obrocie 

krajowym i zagranicznym, 

- analiza tzw. przestępczości 

karuzelowej i struktury powiązań, 
- analiza skomplikowanych relacji w 

setkach rachunków bankowych, 

- analiza powiązań i transferów 

finansowych setek podmiotów, 

- odnajdywanie związków łączących 
różnorodne źródła dowodowe, 

- rekonstrukcja ścieżek przepływu 

2023 r. 
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towarowego i finansowego, 

- odtwarzanie i porównanie obrotu 

towarowego z finansowym, 

- odtwarzanie chronologii zdarzeń, 

transferów, kontaktów, 
- analiza bardzo obszernych baz 

danych i dokumentów, 

- oraz inne zachowania sprawcze w 

zorganizowanej przestępczości 

gospodarczej i ekonomicznej 

 

29.2. Antroposkopia 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1. mgr Paś-Caban Aneta Badania antroposkopijne 

- identyfikacja osób na podstawie 
zapisów wizualnych, 

- identyfikacja osób NN zwłok na 

podstawie zapisów wizualnych, 

- progresje i regresje wiekową osób 

na podstawie zdjęć 
fotograficznych, 

- odtwarzanie wyglądu na podstawie 

opisu słownego (portret 

pamięciowy), 

odtwarzanie wyglądu przedmiotów na 
podstawie opisu słownego, zdjęć oraz 

zapisów wideo 

2025 r. 

 
29.3. Badania broni i balistyka 

Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1. mgr inż. Kudełka Sławomir  2025 r. 

 

29.4. Badania dokumentów  
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1. 1 mgr Biernacka Małgorzata  - badania pisma ręcznego 2025 r. 

2.  mgr Broda Dariusz -       kryminalistyczne badania 

autentyczności dokumentów, 

odcisków stempli i pieczęci, 

poligraficznych metod powielania 

2022 r. 

3.  Deuar Magdalena -        grafologia 

-        psychorafologia 

- badania identyfikacyjne 

pisma ręcznego 

2022 r. 

4.  dr Gaj Dariusz  - badania pisma ręcznego i 

podpisów 

2021 r.  

 

5. 2 Gawlik Mirosław - badania identyfikacyjne pisma 

ręcznego i podpisów, 

- badania porównawcze pisma 

maszynowego, 
- badania porównawcze pisma 

maszynowego i 

technicznych środków 

powielających, 

- badania autentyczności 
dokumentów 

2022 r. 

6.  mgr Gorzkowska Karolina - psychografologia 

- grafologia, 

- badania pisma ręcznego, 

2021 r. 

7. 3 mgr inż. Grad Zbigniew - pisma i podpisów (w tym paraf) 

- pisma maszynowego, 

- odcisków pieczęci i poligraficznych 
metod powielania dokumentów,  

- technicznych badań dokumentów 

(przeróbki) 

2025 r. 

8. 4 mgr Grad Zofia - pisma i podpisów (w tym paraf) 

- pisma maszynowego, 

- odcisków pieczęci i poligraficznych 

metod powielania dokumentów,  

2025 r. 
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- technicznych badań dokumentów 

(przeróbki) 

9.  mgr Iwanek Anita - Kryminalistyczne badanie 
dokumentów 

- badania porównawcze podpisów, 

paraf, pisma ręcznego, odcisków 

pieczątek, faksymile, 

maszynopisów, dokumentów 
powielanych 

- badania kolejności naniesienia 

środków kryjących na podłoże 

dokumentu, 

- badania autentyczności dokumentów, 
- badania względnej wiekowości 

pisma ręcznego 

2023 r. 

10.  mgr Kaczmarek Zuzanna - badanie pisma ręcznego i 
popisów 

2021 r. 

11.  mgr Kopeć Agnieszka - badania pisma ręcznego 

- ekspertyzy dokumentów 

 

2022 r. 

12.  mgr Żukowska Anna - badanie pisma ręcznego 2023 r. 

13. 7 mgr Kuraś Tomasz - badania identyfikacyjne pisma 

ręcznego i podpisów, 

- badania autentyczności 
dokumentów 

2024 r. 

14.  mgr Łyszczarz Monika -  2021 r. 

15.  mgr Malczewska-Błaszczyk 

Agnieszka 

- ekspertyzy pisma i dokumentów 2021 r. 

16. 8 mgr Murzyn Krzysztof - ekspertyza dokumentów pod 
względem graficzno- 

porównawczego badania 

pisma ręcznego 

2021 r. 

17. 9  mgr Przybysz Oliwia - klasyczne badania dokumentów 2023 r. 

18. 1

0 

mgr inż. Wacławski Grzegorz - klasyczne badanie dokumentów 2024 r. 
przerwa 

do 

odwołania 

19.  mgr inż. Weryńska Barbara - ekspertyzy dokumentów 2022 r. 

 

29.5. Badania wypadków drogowych 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1.  inż. Bednarz Roman - kryminalistyczna rekonstrukcja 

wypadków drogowych 

2022 r. 

2.  mgr inż. Bieńkowski Marcin - rekonstrukcja kolizji i 

wypadków drogowych 

2026 r. 

3.  mgr Bratkowski Tadeusz - kryminalistyczna rekonstrukcja 

wypadków drogowych 

2022 r. 

4.  inż. Jabłoński Zbigniew 

 

-  kryminalistyczne badania   

i rekonstrukcja wypadków 

drogowych, 

- mechanoskopijne badania opon 
samochodowych, żarówek, 

szyb, reflektorów i 

rozdzielonych elementów 

podwozi i nadwozi pojazdów 

samochodowych, 
- kryminalistyczne badania 

odzieży i obuwia, 

- kryminalistyczne badania 

identyfikacji pojazdów i 

osób prowadzących pojazd, 
- kryminalistyczne badania 

identyfikacji uszkodzeń 

pojazdów samochodowych, 

- kryminalistyczne badania 

techniczne pojazdów 
samochodowych, 

- rekonstrukcja wypadków 

drogowych przy 

zastosowaniu symulacyjnych 

programów komputerowych 

2022 r. 
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PC CRASH, VSIm-CRASH 

CYBORG IDEA, PLAN 

- sprawdzanie prawidłowości 

zastosowania aplikacji i 

programów komputerowych 
do rekonstrukcji wypadków 

drogowych 

5.  mgr inż. Kępa Paweł - rekonstrukcja i badanie 
wypadków drogowych 

2025 r. 

6.  inż. Kolano Waldemar - kryminalistyczna rekonstrukcja 

wypadków drogowych 

2022 r. 

7.  mgr inż. Prus Jarosław - rekonstrukcja i badanie 

wypadków drogowych 

-       oględziny i powypadkowe 

badanie stanu technicznego 
pojazdu 

2025 r. 

8. 8

. 

mgr inż. Ryznar Zbigniew 

 

- badanie przyczyn i rekonstrukcja 

wypadków drogowych przy 
zastosowaniu programów 

komputerowych,  

- ocena stanu technicznego 

pojazdu i ustalenie związku 

z powstałym wypadkiem, 
- naruszenie zasad 

bezpieczeństwa w obszarze 

wypadku 

2021 r.  

 
29.6. Biometryka 

Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1. 1

. 

mgr inż. Bargiel Piotr -      2021 r. 

29.7. Daktyloskopia 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1. inż. Jabłecki Zbigniew  -      daktyloskopii w tym rękawiczek 2022 r. 

3. mgr inż. Onaczyszyn-Jasińska Anna 

 

-      badania daktyloskopijne 2025 r. 

 
29.8. Elektrotechnika i elektronika  

Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1. 4

. 

inż. Sowa Piotr - elektrotechnika: budowa 

i eksploatacja instalacji 

i urządzeń elektrycznych 

silno i słaboprądowych 

2022 r. 

 
29.9. Informatyka i sprzęt komputerowy  

Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1.  mgr inż. Baraniewicz Piotr - zabezpieczanie dowodów i śladów 

elektronicznych, 

- zabezpieczanie materiału 

dowodowego ze sprzętu 
komputerowego, nośników 

elektronicznych oraz tzw. usług 

„chmurowych” 

- trwałe kasowanie wskazanych 

danych z nośników 
elektronicznych, 

- analiza zabezpieczonej pamięci 

RAM, 

- odzyskiwanie danych z nośników 

elektronicznych, 
- analityka kryminalna materiału 

cyfrowego w obszarze: danych 

telekomunikacyjnych, przepływu 

środków finansowych powiązań 

osobowych, korespondencji 
elektronicznej, 

- analiza materiału dowodowego 

2025 r. 
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spraw z zakresu 

cyberprzestępczości w zakresie 

wskazań możliwych do 

pozyskania źródeł dowodowych, 

- pozyskiwanie i wykorzystanie 
informacji jawnoźródłowych na 

potrzeby prowadzonych 

postepowań – tzw. biały wywiad 

- zabezpieczenie materiału 

dowodowego z sieci tzw. 
„DarNetu”,  

- analiza możliwych do 

zabezpieczenie śladów i 

dowodów elektronicznych, 

- zabezpieczenie i analiza walut 
elektronicznych (kryptowalut) 

opartych na technologii 

blockchain 

2.  mgr inż. Bargiel Piotr - informatyka śledcza,  

-       audyt informatyczny 

2021 r. 

3.  mgr inż. Hadro Sławomir - informatyka 2021 r. 

4.  mgr Jakubiec Sebastian - Informatyka (pozycjonowanie 

stron internetowych, marketing 

internetowy, serwisy 

społecznościowe, reklama w 
internecie, annalistyka 

internetowa, internet, Google 

Adwords, portale 

społecznościowe, Facebook 

marketing, własność intelektualna 
w internecie) 

2023 r. 

5. 3

. 

mgr inż. Kawa Piotr - badania sprzętu komputerowego 

i nośników danych 

2023 r. 
przerwa 

do 

odwołania 

6.  mgr inż. Marek Piotr - zabezpieczanie dowodów i śladów 

elektronicznych, 
- zabezpieczanie materiału 

dowodowego ze sprzętu 

komputerowego, nośników 

elektronicznych oraz tzw. usług 

„chmurowych” 
- trwałe kasowanie wskazanych 

danych z nośników 

elektronicznych, 

- analiza zabezpieczonej pamięci 

RAM, 
- odzyskiwanie danych z nośników 

elektronicznych, 

- analityka kryminalna materiału 

cyfrowego w obszarze: danych 

telekomunikacyjnych, przepływu 
środków finansowych powiązań 

osobowych, korespondencji 

elektronicznej, 

- analiza materiału dowodowego 

spraw z zakresu 
cyberprzestępczości w zakresie 

wskazań możliwych do 

pozyskania źródeł dowodowych, 

- pozyskiwanie i wykorzystanie 

informacji jawnoźródłowych na 
potrzeby prowadzonych 

postepowań – tzw. biały wywiad 

- zabezpieczenie materiału 

dowodowego z sieci tzw. 

„DarNetu”,  
- analiza możliwych do 

zabezpieczenie śladów i 

dowodów elektronicznych, 

- zabezpieczenie i analiza walut 

elektronicznych (kryptowalut) 
opartych na technologii 

2025 r. 
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blockchain 

7.  mgr inż. Maślanka Piotr - inżynieria systemów 

informatycznych, 
- informatyka, 

- informatyka śledcza 

- technika komputerowa 

2024 r. 

8.  mgr Skiba Krzysztof - zabezpieczanie dowodów i śladów 

elektronicznych, 

- zabezpieczanie materiału 

dowodowego ze sprzętu 

komputerowego, nośników 
elektronicznych oraz tzw. usług 

„chmurowych” 

- trwałe kasowanie wskazanych 

danych z nośników 

elektronicznych, 
- analiza zabezpieczonej pamięci 

RAM, 

- odzyskiwanie danych z nośników 

elektronicznych, 

- analityka kryminalna materiału 
cyfrowego w obszarze: danych 

telekomunikacyjnych, przepływu 

środków finansowych powiązań 

osobowych, korespondencji 

elektronicznej, 
- analiza materiału dowodowego 

spraw z zakresu 

cyberprzestępczości w zakresie 

wskazań możliwych do 

pozyskania źródeł dowodowych, 
- pozyskiwanie i wykorzystanie 

informacji jawnoźródłowych na 

potrzeby prowadzonych 

postepowań – tzw. biały wywiad 

- zabezpieczenie materiału 
dowodowego z sieci tzw. 

„DarNetu”,  

- analiza możliwych do 

zabezpieczenie śladów i 

dowodów elektronicznych, 
- zabezpieczenie i analiza walut 

elektronicznych (kryptowalut) 

opartych na technologii 

blockchain 

2025 r. 

9. 5

. 

mgr inż. Wąsacz Tomasz - badania sprzętu komputerowego 

i nośników danych  

2022 r. 

 
 

29.10. Fonoskopia 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1. 1

. 

dr Gonet Wiktor   2023 r.  

2.  mgr inż. Trusz Paweł  - badanie autentyczności nagrań 

cyfrowych oraz analogowych, 

spisywanie treści nagrań, poprawa 

jakości nagrań zwiększająca 
wyrazistość i zrozumiałość mowy  

2025 r. 
przerwa 

do 

31.03.22 

 

29.11. Mechanoskopia 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1. 1

. 

mgr inż. Perenc Mariusz  2022 r. 

 

29.12. Slang przestępczy i narkotykowy 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1.  mgr Jendryassek Tomasz -  2021 r.  
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30. KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1.  mgr Andrychowicz Elżbieta 

 

- Księgowość i rachunkowość 2025 r. 

2.  mgr Balicki Bogusław - finanse i rachunkowość  2022 r. 

3.  mgr Benicka Grażyna - rachunkowość i finanse 2021 r.  

 

4.  mgr Cag-Początek Stanisława - księgowość i finanse 2023 r. 

5.  mgr Cholewiak Andrzej - księgowość 2024 r. 

6.  mgr inż. Frączek Rafał -       controlling finansowy 

-       ekonomia w przemyśle, 

         finanse i księgowość, 
-        rachunkowość, 

2023 r. 

7.  dr Fuks Jan - rachunkowość i finanse 

- ekonomia 

2023 r. 

8.  Górecka Władysława - księgowość, 
- rozliczenia finansowe 

2022 r. 

 
9.  mgr Gutkowska-Miczek Irena - analiza ekonomiczno-finansowa 

przedsiębiorstw, 

- wycena przedsiębiorstw, znaków 

towarowych, 
- ekonomiczna ocena stanu 

niewypłacalności 

(restrukturyzacja, upadłość, 

odpowiedzialność osobista 

zarządzających w postepowaniach 

karnych, zakazowych i 
odszkodowawczych) 

2022 r. 

10. mgr Jeż Józef 

 

- księgowość i analizy    

gospodarcze 

2022 r. 

11. mgr Kaczorowski Grzegorz - ekonomia, rachunkowość i prawo 

podatkowe, 

- analiza danych wynikających z 
ksiąg rachunkowych, 

   analizy ekonomiczne inwestycji, 

- rachunkowość i prawo podatkowe, 

- ekonomia i zarządzanie, 

- ekonomia w przemyśle i wycena 
przedsiębiorstw, 

- finanse, rachunkowość i 

księgowość, 

- kontrola skarbowa i podatki, 

- operacje gospodarcze i marketing, 
- wycena wartości przedsiębiorstw, 

spółek, udziałów i akcji, 

- rachunkowość zarządcza i 

controlling 

- rachunkowość jednostek 
gospodarczych, 

- zagadnienia ekonomiczne, obrót 

towarowy i rozliczenia finansowe, 

- prawo pracy i rozliczanie czasu 

pracy, 
- wynagrodzenia, w tym za 

nadgodziny nadliczbowe i 

zleceniobiorców, 

- ubezpieczenia społeczne, ustalenie 

kapitału początkowego 

2023 r. 

12. mgr Kłapa Grażyna - rachunkowość i finanse w tym 

upadłość firm 

2021 r. 

13. Kozub-Skalska Sonia - księgowość, rachunkowość, audyt  

(ekonomiczna przestępczość 

zorganizowana, upadłość 

przedsiębiorstw) 

2023 r. 

14. mgr inż. Kubczyk Robert - rachunkowości i finansów 2021 r.  

15. mgr inż. Lęcznar Jerzy  - rachunkowość i finanse  (w tym w 

zakresie upadłości, układu i 

2021 r. 
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bankowości) 

16. mgr inż. Mauthe Ryszard - ustalanie terminu do zaistnienia 

przesłanek do ogłoszenia 
upadłości dłużnika 

- ustalanie zdolności upadłościowej i 

restrukturyzacyjnej dłużnika 

2021 r. 

17. mgr Mazur Stanisław - rachunkowość i finanse w tym w 

zakresie upadłości firm 

2023 r. 

18. mgr Mika-Bodek Monika - rachunkowość 

- księgowość i finanse 

2023 r. 

19. Piechuta Józef  

 

- finanse i księgowość  2022 r.  

 

20. Pierścionek Mieczysława  -      rachunkowość 2021 r. 

21. mgr Sikora Maria  

 

- księgowość i finanse 

 

2021 r. 

22. mgr Swaczyna Tomasz - analiza ekonomiczna 
- bankowość i finanse 

-      rachunkowość i finanse 

-      ekonomia, księgowość 

-      rachunkowość i finanse 

-  wycena przedsiębiorstw i ich 

zorganizowanej części, ocena 

stanu przedsiębiorstw, w tym 

finansów do celów 

postępowań upadłościowych, 

naprawczych, przekształceń 

własnościowych, finanse 

przedsiębiorstw, wycena 

przedsiębiorstw, wycena 

wartości niematerialnych i 

prawnych, analiza utraconych 

korzyści, ocena projektów 

inwestycyjnych, ocena 

efektywności inwestycji, 

analiza ekonomiczno 

finansowa, wycena wartości 

udziałów spółek prawa 

handlowego i cywilnego, 

analiza ekonomiczno-

finansowa jednostek i 

zakładów budżetowych 

samorządu terytorialnego, 

analiza przedsięwzięć 

inwestycyjnych w odnawialne 

źródła energii, wycena 

papierów wartościowych, 

wycena aportów i udziałów, 

analiza rynku walutowego, 

wycena wierzytelności oraz 

bankowość (kredyty 

walutowe) 

2024 r. 

23. mgr Sypek Katarzyna - rachunkowość finansowa, 
podatkowa, zarządcza, budżetowa 

- finanse, 

- połączenia fuzje, przejęcia, 

- prawo pracy  

2022 r. 

24. Weryński Adam 

 

- finanse i rachunkowość 2022 r. 

 

 

31. LOTNICTWO 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1. 1

. 

mgr inż. Bąbka Bogusław - awarie lotnicze 

 

2021 r.  

2.  mgr inż.  Jagiełło Jerzy  - lotnictwo cywilne 2024 r. 

3.  mgr inż. Kozik Dominik - silniki lotnicze, przepisy lotnicze 2023 r. 
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32. MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1. 1
. 

mgr inż. Bąbka Bogusław  2021 r.  

2.  mgr inż. Drabek Marek - wycena majątku w zakresie 

maszyn, urządzeń 

budowlanych, obrabiarek do 

drewna, metalu, przemysłu 

spożywczego, pojazdów 

2024 r. 

3.  mgr inż. Duliban Zdzisław - budowa i eksploatacja maszyn, 

- wycena wartości maszyn i 

urządzeń, 
- technologia i kosztorysowanie 

napraw maszyn, 

- analizy wypadków z 

użytkowania maszyn 

2021 r. 

4.  mgr Gosztyła Stanisław - wycena środków technicznych, 

maszyn, urządzeń i sprzętu 

powszechnego użytku oraz 

określenie ich stanu 

technicznego 

2021 r. 

5. 3

. 

mgr Hajdas Zbigniew - Budowa i eksploatacja maszyn, 

wycena wartości ciężkiego 

sprzętu budowlanego 
(koparki, ładowarki, 

spycharki, koparko-

ładowarki, wozidła oraz 

pogłębiarki ssące) 

- Oszacowanie wartości środków i 
megaukładów technicznych, 

sporządzanie kosztorysów 

napraw ciężkiego sprzętu 

budowlanego, 

-  Analizy wypadków z 
użytkowania ciężkiego 

sprzętu budowlanego 

 

2023 r. 

6.  mgr inż. Kozik Dominik - mechanika konstrukcji, obliczenia 

wytrzymałościowe, badania 

zmęczeniowe, modelowanie 

geometryczne i strukturalne, 

- obliczenia wytrzymałościowe, 
badania zmęczeniowe techniki 

wytwarzania  analiza 

poprawności pracy maszyn i 

urządzeń, analiza dokumentacji 

konstrukcyjnej, technologicznej 
oraz eksploatacyjnej 

-  

2023 r. 

7. 5
. 

mgr inż. Łącz Wiesław - wycena wartości maszyn, 
urządzeń linii 

technologicznych i 

procesowych, wycena 

ciężkich maszyn 

budowlanych, budowa 
maszyn, urządzeń, linii 

technologicznych) 

2025 r. 

8. 6

. 

mgr inż. Maciejewski Józef  - wycena maszyn i urządzeń 2022 r. 

9.  mgr Magdziarz-Pawełek Wioletta - wycena maszyn i urządzeń 2022 r. 

10. 7

. 

dr inż. Mazur Antoni  - urządzenia, wyposażenie 

magazynów i stacji paliw 

oraz problematyka 

jakościowo-ilościowa 

produktów m.p.s., 
- wytrzymałość zmęczeniowa 

w budowie i eksploatacji 

maszyn i urządzeń 

2022 r. 
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11.  dr inż. Mendelowski Piotr - wycena maszyn, urządzeń i 

pojazdów, 

- maszyny budowlane (budowa, 

badania, diagnostyka i 

eksploatacja), 
- badania stanowiskowe 

(funkcjonalne oraz trwałościowe) 

układów napędowych – 

przekładni hydrokinetycznych, 

skrzyń biegów, mostów 
napędowych, przekładni 

bocznych itp. 

- badania stanowiskowe 

(funkcjonalne i trwałościowe) 

zespołów hydraulicznych – 
rozdzielaczy, sterowników, 

zaworów, cylindrów, pomp, 

silników, przewodów itp. 

- badania stanowiskowe 

(wy trzymałościowe i 
trwałościowe) zespołów nośnych 

maszyn, 

- badania wytrzymałościowe 

zespołów maszyn – badania 

tensometryczne, 
- badania konstrukcji chroniącej 

operatora maszyny budowlanej – 

ROPS, FOPS, 

- badania układów chłodzenia 

maszyn budowlanych 
(stanowiskowe i eksploatacyjne), 

- badania wibroakustyczne maszyn 

budowlanych   

2024 r. 

12.  mgr inż. Poterucha Tomasz - wycena i budowa maszyn 

i urządzeń technicznych 

- budowa pojazdów 

mechanicznych 

2022 r. 

13. 9

. 

inż. Seroczyński Zdzisław - wycena maszyn i urządzeń 

technicznych 

  

2022 r. 

14.  mgr inż. Siebierański Adam - wycena maszyn i urządzeń 

technicznych 

2021 r. 

 

33. MEBLARSTWO I STOLARSTWO 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1. 1
. 

 inż. Cwityński Tomasz - wyroby z drewna, materiałów 
drewnopochodnych i 

drewnopodobnych 

- ergonomia wnętrz  
- analiza realizacji przetargowych 

opartych na Prawie o 
Zamówieniach Publicznych 

2023 r.  

2.  Całek Ryszard - meble współczesne i stylowe 

(wykonanie i renowacja), 
- roboty wykończeniowe i wystrój 

wnętrz (boazerie, stolarka 

budowlana, gipsy, stiuki, 

podłogi), 

- technologia drewna, 
-      pomiary termowizyjne i 

akustyczne stolarki budowlanej 

2024 r. 

 

34. MECHANIZACJA  ROLNICTWA 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1. 1
. 

mgr inż. Chlebowski Józef - wycena pojazdów, maszyn i 
urządzeń rolniczych 

2022 r. 

2.  mgr inż. Łącz Wiesław - wycena maszyn i urządzeń i 

pojazdów rolniczych 

2025 r. 
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3.  mgr inż. Maciejewski Józef  -     wycena maszyn, urządzeń i 

pojazdów rolniczych i leśnych 

2022 r. 

4.  mgr inż. Poterucha Tomasz - wycena i budowa maszyn 
i urządzeń rolniczych 

- budowa pojazdów rolniczych 

2022 r. 

5. 4
. 

dr inż. Sosnowski Zygmunt   2022 r. 

 

35. NAUKI MEDYCZNE 
 

35.1. Chirurgia ogólna 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1. 3 lek. med. Ożóg Wojciech  2022 r.  

2. 6 lek. med. Sobocki Władysław  2022 r. 

3. 7 dr n. med. Szydłowski Zbigniew  2022 r. 

4. 1

0 

dr n. med. Zdziebło Janusz  - chirurgia naczyniowa 2022 r. 

 

35.2. Choroby płuc 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1.  lek. med. Zalewska-Pastuła Agnieszka  2021 r. 

 

35.3. Choroby wewnętrzne 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1. 2

. 

lek. med. Iwaniuk Włodzimierz  2025 r. 

2. 5

. 

lek. med. Kosmalska Irena  2025 r. 

3. 6
. 

lek. med. Kościak Władysław  2022 r. 

4. . dr n. med. Król-Zdziebło Elżbieta   2022 r. 

5. 9

. 

lek. med. Lubas Wojciech  2022 r. 

6. 1

. 

lek. med. Partyka Janina  2022 r. 

 

7. 1

. 

lek. med. Maziarz-Puchalska Teresa   2022 r.   

8. 1

. 

lek. med. Pyrkosz-Cifonelli Elżbieta  2022 r. 

 
35.4. Diabetologia 

Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1. lek. med. Kosmalska Irena 

 

 2025 r. 

2. lek. med. Partyka Janina  2022 r. 

 

 

35.5. Endokrynologia 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1. lek. med. Partyka Janina  2022 r. 
 

 

35.6. Farmacja 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1.  dr hab. Hamed Adam - farmacji (farmakologii) 

- badania farmakologiczne zawartości i 
aktywności środków odurzających i 

substancji psychotropowych w 

produktach pochodzenia roślinnego – 

analiza ilościowa i jakościowa 

metodami chromatografii, opiniowanie 
wyników: 

2025 r. 
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1. ocena działania na organizm 

człowieka substancji zawartych w 

roślinach i produktach konopi 

włóknistych oraz innych niż włókniste 

2. ocena działania na organizm 
człowieka substancji zawartych w 

produktach leczniczych                     i 

spożywczych w postaci części roślin i 

produktów konopi włóknistych oraz 

innych niż włókniste 
3. procesy otrzymywania substancji 

farmaceutycznych i produktów z roślin 

konopi (wymagania Dobrej Praktyki 

Wytwarzania) 

4. rozpoznawanie sfałszowanych 
produktów leczniczych oraz 

sfałszowanych substancji czynnych 

otrzymywanych z konopi, procesy ich 

otrzymywania i analiz, (wymagania 

Dobrej Praktyki Wytwarzania) 
 

2.  mgr farmacji Mandryk Arkadiusz -      farmacja apteczna 
-      obrót produktem leczniczym,     

wyrobem medycznym oraz 

surowcem farmaceutycznym 

 

2025 r. 
 

 

 

35.7. Fizjoterapia 
 

Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1.  dr Szczygielska Dorota -  2024 r. 

2.  mgr Terpińska-Jachim Agata -  2025 r. 

3.  mgr Ziobro Paweł -  2026 r. 

4.  mgr Znamirowski Mateusz -  2025 r. 

 

35.8. Geriatria 
 

Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1. lek. med. Pyrkosz-Cifonelli Elżbieta -  2022 r. 

 
35.9. Ginekologia i położnictwo 

Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1.  dr n. med.  Gawełko Jan -  2022 r. 

2.  lek. med. Sekunda Jerzy -  2025 r. 

 

35.10. Kardiologia 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1. 2
. 

lek. med. Lubas Wojciech -  2022 r. 

2.  lek. med. Maziarz-Puchalska Teresa  -  2022 r.  

3.  lek. med. Pyrkosz-Cifonelli Elżbieta -  2022 r.  

 

35.11. Laryngologia i otolaryngologia 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1. 1
. 

dr n. med. Łukasik Sławomir -  otolaryngologia 

 

2023 r.  

 
35.12. Medycyna pracy 

Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1.  lek. med. Kocyłowski Jerzy   

 

2021 r.  

 

2.  lek. med. Skręt Katarzyna  2025 r. 
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35.13. Medycyna ratunkowa 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1. 1

. 

lek. med. Włodyka Andrzej  2022 r. 

 

35.14. Medycyna rodzinna 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1. 1
. 

lek. med. Iwaniuk Włodzimierz  2025 r. 

2. 2

. 

lek. med. Kocyłowski Jerzy   2021 r.  

 

3. 3
. 

dr n. med. Król-Zdziebło Elżbieta   2022 r. 

 

35.15. Medycyna sądowa 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1. 1

. 

lek. med. Wadas Mariusz  2021 r. 

 

35.16. Medycyna sportowa 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1. 2

. 

dr n. med. Zdziebło Janusz   2022 r. 

 

35.17. Nauki biologiczno-medyczne 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1.  mgr Krawczyk Katarzyna - diagnostyka laboratoryjna 

- genetyka sądowa 

- biologia z elementami chemii 

- kontrola jakości badań 
laboratoryjnych (w tym systemów 

zarzadzania jakością ISO 9001, 

ISO 17250, ISO 15189) 

2022 r. 

2.  mgr Łuczak Wojciech - biologia – genetyka człowieka 2021 r. 

3.  mgr Mordecka-Chamera Kinga - genetyka sądowa 2024 r. 

4. 1

. 

mgr Rzeźnik Krystyna - alkohologia  2022 r. 

5. 2

. 

mgr Wasilewska-Rybak Beata - diagnostyka hematologiczna, 

biochemiczna 

i immunochemiczna 

- ocena poziomu alkoholu 

etylowego we krwi 

2021 r. 

 

 
35.18. Neurologia 

Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1.  lek. med. Bocheńska Małgorzata - neurologia 

- neurologia dziecięca 

2026 r. 

2.  lek. med. Chomont Grzegorz  2023 r. 
przerwa 

od 1.04.21 

do 

30.06.21 

3.  lek. med. Kawalec Magdalena  2021 r.  

4.  lek. med. Kocyłowski Jerzy   2021 r.  
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5.  lek. med. Kowal Janusz  2023 r.  

6.  lek. med. Murjas Barbara  2026 r. 

35.19. Onkologia 

35.19.1. Radioterapia onkologiczna 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1.  dr n. med.  Gawełko Jan  2022 r. 

 

35.20. Ortopedia i traumatologia (chirurgia urazowa) 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1.  dr n. med. Panek Aleksander - chirurgia urazowa i ortopedia 2022 r.  

 

 
2.  lek. med. Piwek Wojciech - ortopedia i traumatologia 2023 r.  

35.21. Pielęgniarstwo 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1.  mgr Bróż-Szaluś Beata -  2025 r. 

2. 1
. 

mgr piel. Fatyga Ewa - pielęgniarstwo ogólne (opieka 
długoterminowa), 

- pielęgniarstwo położnicze 

- pielęgniarstwo anestezjologiczne 

i intensywnej opieki  

 

2025 r. 

3.  mgr Fludzińska Joanna  2022 r. 

4.  mgr piel. Jaworski Kacper -      podstawowa opieka zdrowotna,  

-       pielęgniarstwo środowiskowo-

rodzinne, 

-      pielęgniarstwo geriatryczne 

 

2025 r. 

5. 3

. 

mgr piel. Kloc Bożena  -       zdrowie publiczne 2025 r.  

6.  mgr piel. Potoniec Agata -       zarządzanie zasobami ludzkimi w 

opiece zdrowotnej, 

- pedagogika nauk medycznych 

- etyka zawodów medycznych 
-       prawo medyczne 

2024 r. 

7.  mgr Rusin Beata  2023 r. 

 

35.22. Psychiatria 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1.  lek. med. Adamczyk Teresa  2025 r. 

2.  lek. med. Bogulski Bogusław  2022 r. 
przerwa  

do 

odwołania 
3.  lek. med. Cieciak Teresa 

 

  2022 r. 

4.  lek. med. Filipowski Łukasz   2025 r. 

5.  lek. med. Murjas Henryk  2023 r.  

6.  dr n. med. Pelc-Dymon Marzena psychiatria dzieci i młodzieży  2024 r. 

7.  lek. med. Pietrzyk Małgorzata  2021 r. 

8.  lek. med. Radej Lucjan  2021 r. 

9.  lek. med. Trąd Marzena  2023 r. 
przerwa  

do 

odwołania 

10.  lek. med. Wilk Andrzej  2022 r. 

11.  lek. med. Woźniak Krzysztof  2022 r. 

 
35.23. Ratownictwo medyczne 

Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1.  mgr Daniel Wojtoń -  2024 r.  
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35.24. Rehabilitacja 

Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1.  dr Szczygielska Dorota -  2024 r. 

2.  mgr Terpińska-Jachim Agata 

 

-  2025 r. 

3.  mgr Znamirowski Mateusz - medycyna sportowa 

-      ocena występowania trwałych 
skutków zdrowotnych 

związanych z zaburzeniami 

fizjologii układu ruchu i postawy 

ciała po urazach powstałych w 

wyniku nieszczęśliwych 
wypadków 

2025 r. 

35.25. Reumatologia 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1.  lek. med. Kądziela Małgorzata  2022 r.  

2.  lek. med. Kościak Władysław  2022 r. 

 

 
35.26. Seksuologia 

Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1. 1

. 

lek. med. Trąd Marzena  2023 r. 
przerwa  

do 

odwołania  
2.  mgr Trojanowska Karolina - seksuologia kliniczna, 

- seksuologia sądowa 

2021 r. 

 

36. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1. 4
. 

mgr inż. Jastrzębski Grzegorz  - ochrona radiologiczna 
 

2025 r. 

2. 5

. 

mgr inż. Kałuża Zygmunt - oceny oddziaływania na 

środowisko, 

- ochrona przed hałasem i przed 
zanieczyszczeniem środowiska, 

2022 r. 

3.  mgr inż. Kokoszka Marek  - ochrona środowiska,  gospodarka 

odpadami  

2025 r. 

4.  mgr inż. Maciejewski Józef  - ochrona środowiska naturalnego i 

łowiectwa 

2022 r. 

5.  mag Mala Marcin - sprawozdawczość z zakresu 

ochrony środowiska, 

-      recycling zużytych pojazdów – 

rozwiązania technologiczne i 

administracyjno-prawne, 
-      gospodarowanie odpadami – w 

tym także decyzje 

administracyjne, 

- -      zarzadzanie środowiskowe 

2022 r. 

6.  dr inż. Masłoń Adam - Ochrona wód, 

- Oczyszczanie ścieków i 

gospodarka odpadami 

2024 r. 

7.  dr  inż. Maślanko Weronika - Ochrona przyrody 2024 r. 

8.  mgr inż. Naleśnik Stefan - badania stanu technicznego w 

zakresie instalacji i urządzeń 
służących do ochrony przed 

zanieczyszczeniem wód i gleby 

łącznie ze związanymi z nimi 

konstrukcjami wsporczymi 

2024 r. 

37. OGRODNICTWO 

Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1. 3
. 

mgr inż. Marczak Anna  2022 r. 
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2.  mgr inż. Przeworska-Erazmus Joanna - warzywnictwo, kwiaciarstwo, 

szkółkarstwo, sadownictwo 

- tereny zieleni budowa i 

kształtowanie, 
- ochrona zieleni w planowanym 

procesie inwestycyjnym, 
- zadrzewienia, pielęgnacja drzew i 

krzewów  
- zabytkowa zieleń 
- obrót materiałem szkółkarskim, 
- ochrona roślin, nawożenie roślin, 
-       szkody w uprawach 

ogrodniczych i terenach zielonych 

2023 r. 

3. 4

. 

mgr inż. Występek Waldemar - sadownictwo, warzywnictwo, 

rośliny ozdobne, 

szkółkarstwo, ochrona roślin 

2025 r. 

 

38. PEDAGOGIKA 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1.  mgr Dubiel-Lesiak Barbara  - przysposobienie i rodzinna   
opieka zastępcza, 

- psychologia dziecka, rodziny 

i problemów relacji 

wewnątrzrodzinnych, 

- profilaktyka uzależnień 
od środków odurzających – 

problematyka nieletnich 

2021 r. 

2.  mgr inż. Kozik Dominik - szkolenia zawodowe, edukacja 

zawodowa 

2023 r. 

3.  mgr inż. Kozik Magdalena - edukacja ogólna, 

- ustawiczna 

2021 r.  

4.  lic. Mackiewicz Ewa - ewaluacja i nadzór pedagogiczny  

- edukacja 

- pozaszkolne formy edukacji, 

kształcenie dzieci i młodzieży  

- instytucje szkoleniowe, 
- wykluczenia i zagrożenia 

wykluczeniem społecznym, 

- relacje i patologia relacji rodzinnych, 

rówieśniczych i 

międzypokoleniowych 
- rozwój kompetencji 

- pomoc żywieniowa dla rodzin 

 

2025 r. 

5.  mgr Malczewska-Błaszczyk 

Agnieszka 

-       suicydologia 2021 r. 

 

39. PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1.  mgr inż. Piotrowska Lidia   2025 r. 

 

40. PODATKI 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1.  mgr Dokukin Katarzyna podatki od towarów i usług (VAT) 

-      w sektorze samorządowym, tj. 

jednostek samorządu 
terytorialnego i ich organów oraz 

podległych tym organom 

jednostkom organizacyjnym  

2025 r. 

2.  mgr inż. Frączek Rafał  2023 r. 

3.  Kozub-Skalska Sonia  2023 r. 

4.  mgr Mach Maria  - podatki (dochodowy, od 

towarów i usług, od 

czynności cywilnoprawnych, 

akcyzowy, od spadków i 

darowizn, opłata skarbowa, 

2024 r. 
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rolny i leśny, lokalne, od 

gier), 

- postępowanie podatkowe, 

- kontrola podatkowa i skarbowa, 

- egzekucja administracyjna 

5.  mgr Mika-Bodek Monika  2023 r. 

6.  mgr Sypek Katarzyna - materialne prawo podatkowe w 

zakresie podatku od towarów i 

usług, podatku dochodowego od 

osób prawnych, podatku 

dochodowego od osób 
fizycznych, podatku od czynności 

cywilno-prawnych 

- postepowanie podatkowe 

-       kontrole podatkowe i skarbowe 

2022 r. 

7.  mgr Wallas Barbara - materialne prawo podatkowe 

(podatek od towarów i usług, 

podatek dochodowy od osób 

fizycznych, podatek dochodowy 

od osób prawnych oraz inne 
podatki i opłaty  

- odpowiedzialność na gruncie 

kodeksu karno skarbowego, 

odpowiedzialność członków 

zarządu spółek prawa 
handlowego 

 

2023 r. 

 

41. POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1.  Rybak Mirosław - pośrednictwo nieruchomościami 2026 r. 

 

42. POŻARNICTWO      
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1. 1

. 

mgr inż. Bruch Adam - ochrona przeciwpożarowa 

- ratownictwo techniczne 
i chemiczno-ekologiczne 

2023 r. 

2.  mgr inż. Dąbrowski Jarosław -  2024 r. 

3. 5

. 

inż. Parobek Romuald - ochrona przeciwpożarowa 

 

2022 r. 

 

4.  mgr inż. Poterek Roman - ochrona przeciwpożarowa 
 

2025 r. 

5.  mgr inż. Puzon Marcin -  2026 r. 

6.  mgr inż. Szajnar Tadeusz - ochrona przeciwpożarowa 2024 r. 

7.  mgr inż. Wilk Paweł - ochrona przeciwpożarowa 2026 r. 

 

43. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE  
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1.  mgr inż. Mauthe Ryszard - Prawo upadłościowe i naprawcze 

- Prawo restrukturyzacyjne 

 

 

2021 r. 

2.  mgr inż. Mojzesowicz Szymon wyceny i analizy dużych i średnich 

przedsiębiorstw, 

zorganizowanych części 
przedsiębiorstwa lub 

nieruchomości dla potrzeb 

upadłościowych                               

(w tym pre-pack) oraz 

postępowań 
restrukturyzacyjnych 

2026 r. 

3. 1

. 

mgr Wallas Barbara - odszkodowania na skutek szkody 

wyrządzonej podmiotom 

gospodarczym, 
- podział majątku przedsiębiorstw oraz 

spółek, 

- badanie kondycji finansowej spółek, 

2023 r. 



 31 
- stan grożącej niewypłacalności lub 

upadłości, założenie wniosku we 

właściwym czasie, działanie na 

szkodą wierzycieli, 

pokrzywdzenie wierzycieli 

4.  mgr Wallas Grzegorz - prawo upadłościowe 

- prawo restrukturyzacyjne 

2026 r. 

 

44. PRZEMYSŁ  
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1. 1

. 

mgr inż. Chlebowski Józef - linie technologiczne przemysłu 

spożywczego 
- wycena maszyn i urządzeń 

przemysłu spożywczego 

 

r

. 
2022 r. 

2. 2

. 

mgr inż. Łącz Wiesław - systemy zapewnienia jakości 

w procesie produkcyjnym, 

systemy zarządzania 

w procesie, wpływ na jakość 

wyrobu) 

2025 r. 

3.  dr inż. Mendelowski Piotr - wycena maszyn, urządzeń i 

pojazdów 

2024 r. 

4. 3

. 

inż. Seroczyński Zdzisław - projektowanie zakładów 

przemysłowych 

  

2022 r. 

 

45. PRZEMYSŁ DRZEWNY 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
 1. mgr inż. Długosz Zenon - produkcja drzewna, 

-       wyroby drzewne, 

-       maszyny do przetwórstwa i 

obróbki drewna, 

-        transportu drewna 

2025 r. 

 

46. PSYCHOLOGIA 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1.  mgr Bijoś Alicja  2025 r. 

2.  mgr Czarnecka Małgorzata Psycholog dziecięcy 2023 r. 

3.  mgr Jabłońska-Jensz Dorota Psycholog dziecięcy 2025 r. 

4.  mgr Janczura-Rakoczy Marta -  2023 r. 

5.  mgr Lech Gabriela -  2026 r. 

6.  mgr Lipiec Semko - psychologia kliniczna 2021 r. 

7.  mgr Majkut Mateusz  2022 r. 

8.  mgr Noga Maciej -        psychologia kliniczna 

-        psychologia transportu 

2023 r. 

9.  mgr Pasterz Anna Psycholog dziecięcy 2025 r.  

10.  mgr Reguła Grażyna  2023 r. 

11.  mgr Rokowska  Agnieszka   2022 r. 

12.  mgr Rychlik Joanna -  2021 r. 
przerwa 

do 

odwołania 

13.  mgr Rzeszutko-Wójcik Ewa -  2023 r. 

14.  mgr Sadaj Grzegorz - psychologia kliniczna 

- resocjalizacja   
Psycholog dziecięcy           

2025 r. 

15.  dr  Skiba Magdalena – psychologia kliniczna 2025 r. 

16.  mgr Sołkowicz Renata   2021 r. 

17.  mgr Szalacha Barbara Psycholog dziecięcy 2022 r. 

18.  mgr Szymborska-Sierzchała Sylwia Psycholog dziecięcy 2025 r. 

19.  mgr Tutak-Buć Anna  - psychologia kliniczna 
Psycholog dziecięcy 

2021 r. 

20.  mgr Waczew Marta  2022 r.  
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47. PSYCHOTRONIKA 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1. mgr Malczewska-Błaszczyk Agnieszka - ekspertyzy pisma i dokumentów 2021 r. 

 

48. ROBOTY CIESIELSKIE, DEKARSKIE i MURARSKIE 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1.  mgr inż. Firysiuk Krzysztof -  2023 r. 

 

 

 

49. ROLNICTWO 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1.  inż. Baran Marian  2022 r.  

r

. 

2.  mgr inż. Chlebowski Józef - produkcja i hodowla roślin, 

- chemia rolnicza i ochrona roślin, 

- środowisko naturalne, przyroda i 

łowiectwo, 
- biotechnologia, 

- systemy jakości produkcji żywności 

2022 r. 

3.  mgr inż. Domka Roman  2022 r. 

4.  mgr inż. Marczak Anna - analizy ekonomiczne 

z uwzględnieniem 

przygotowania i rozliczania 
projektów z 

dofinansowaniem funduszy 

europejskich 

2022 r. 

5.  dr  inż. Maślanko Weronika - szacowanie szkód w uprawach 
rolnych, 

- zootechnika i hodowla zwierząt, 

Łowiectwo 

- szacowanie szkód łowieckich 

 

2024 r. 

6.  mgr inż. Przeworska-Erazmus Joanna - uprawy w gospodarstwach 
rolnych 

- ochrona roślin, nawożenie 

roślin, 

2023 r. 

7.  mgr inż. Strzelecki Maciej -  2023 r. 

8.  mgr inż. Surmacz Edward - wycena wartości ruchomości 

rolnych i gospodarskich, 
- wycena inwentarza żywego 

2021 r. 

9.  mgr inż. Występek Waldemar - mechanizacja ogólna rolnictwa, 

sprzęt i sposoby 
wykonywania zabiegów 

agrotechnicznych, 

- wyceny rolne i gospodarcze, 

- służebności drogowe, 

- uprawa roli i roślin 

2025 r. 

 

50. ROWERY 

Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1. 1 mgr inż. Stanowski Andrzej - wycena wartości, ocena stanu 

technicznego, diagnostyki, 

kalkulacji kosztów naprawy, 
budowy oraz eksploatacji 

 

2021 r.  

 

51. RUCH DROGOWY 

Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1. inż. Bator Tadeusz - bezpieczeństwo ruchu 2021 r.  
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drogowego 

 

2.  mgr Falandysz Daniel - technika jazdy 

- bezpieczeństwo ruchu drogowego 
- przepisy ruchu drogowego 

2022 r. 

3. 2 inż. Filip Marek - bezpieczeństwo ruchu 

drogowego 

 

2022 r. 

 

4.  mgr Gosztyła Stanisław  2021 r. 

5. 3 inż. Karasiński Tadeusz  2022 r. 

6.  mgr inż. Leśniak Wojciech - pomiarów parametrów ruchu 

pojazdów w ruchu lądowym 

(prędkość, odległość położenie) 

- kontrola naruszeń przepisów ruchu 
drogowego technikami 

radarowymi (radary i fotoradary: 

ręczne, przenośne, stacjonarne) 

jak i nie radarowymi (systemy 

pasywne z czujnikami 
indukcyjnymi, odcinkowy pomiar 

prędkości, mierniki laserowe, 

wideorejestratory), przejazd na 

„czerwonym świetle” sygnalizacji 

świetlnej 

2025 r. 

7. 4 Matuła Czesław  2022 r. 

8.  inż. Migała Mirosław  2021 r. 

 

52. RYBACTWO  
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1. mgr Prokuski Stanisław - hodowla ryb w rzekach, 
stawach i jeziorach, 

- ustalanie szkód w rybactwie 

2022 r. 

 

53. RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE                                                                                    
(SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI  ORAZ MASZYN I URZĄDZEŃ TRWALE ZWIĄZANYCH 

Z NIERUCHOMOŚCIĄ) 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1.  inż. Baran Marian  wycena  nieruchomości 2022 r. 

2.  mgr Barłowska Elżbieta wycena  nieruchomości 2024 r. 

3.  mgr inż. Brogowski Artur szacowanie nieruchomości oraz maszyn i 

urządzeń trwale związanych z gruntem 

2023 r. 

4.  mgr inż. Cieśla Maksymilian szacowanie nieruchomości oraz maszyn i 

urządzeń trwale związanych z gruntem 

2024 r. 

5.  inż. Czapkowska –Maciak Anna szacowanie nieruchomości oraz maszyn i 
urządzeń trwale związanych z gruntem 

2022 r. 

6.  mgr inż. Frączek Rafał szacowanie wartości podmiotów 

gospodarczych, wycena przedsiębiorstw 

oraz ich zorganizowanych części 
wycena znaków towarowych, 

wycena podmiotów gospodarczych 

wycena składników majątkowych i 

wyznaczania kosztu kapitału 
przedsiębiorstw oraz pozyskiwania przez 

jednostki gospodarcze zewnętrznych 

źródeł finansowania i działalności i 

rozwoju 

2023 r. 

7.  Gałuszka Henryk szacowanie nieruchomości 2021 r. 

8.  mgr inż.  Gawle Jarosław szacowanie nieruchomości 2021 r. 

9.  mgr Gągor-Łuksik Agata  szacowanie nieruchomości 2023 r. 

10.  mgr Indyk Mirosław szacowanie nieruchomości oraz maszyn i 

urządzeń trwale z nią związanych 

2026 r. 

11.  inż. Inglot Mirosław szacowanie nieruchomości oraz maszyn i 

urządzeń trwale związanych z gruntem 

2023 r.  

12.  Kluczyński Jacek rzeczoznawstwo majątkowe 
 

2021 r. 

13.  mgr Lęcznar Maria szacowanie nieruchomości i wycena 

przedsiębiorstw 

2021 r. 
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14.  mgr Lubas Paweł szacowanie nieruchomości 2022 r. 

15.  mgr inż. Łonczyński Dominik szacowanie nieruchomości oraz maszyn i 

urządzeń trwale związanych z gruntem 

2023 r. 

16.  mgr inż. Łukaszewska Bogusława szacowanie nieruchomości 2025 r. 

17.  mgr Magdziarz-Pawełek Wioletta wycena nieruchomości 2022 r. 

18.  mgr inż. Mojzesowicz Szymon wyceny i analizy dużych i średnich 

przedsiębiorstw, zorganizowanych części 

przedsiębiorstwa lub nieruchomości dla 
potrzeb upadłościowych                               

(w tym pre-pack) oraz postępowań 

restrukturyzacyjnych 

2026 r. 

19.  mgr inż. Mrozowski Eugeniusz  szacowanie nieruchomości 2021 r. 

20.  dr inż. Pałubska Joanna szacowanie nieruchomości oraz maszyn i 

urządzeń trwale związanych z gruntem 

2023 r. 

21.  mgr inż. Panek Janina wycena nieruchomości 2021 r. 

22.  mgr inż. Piotrowska Lidia wycena nieruchomości 2025 r. 

23.  mgr inż. Półzięć Jan szacowanie nieruchomości 2021 r. 

24.  mgr inż. Rybak Henryk szacowanie nieruchomości  2022 r. 

25.  mgr inż. Rzewuski Jarosław  szacowanie nieruchomości 2022 r. 

26.  mgr inż. Skowrońska Grażyna wycena nieruchomości 2023 r. 

27.  inż. Słomka Tomasz szacowanie nieruchomości oraz maszyn i 

urządzeń trwale związanych z 

nieruchomością 

2022 r. 

28.  dr inż. Sosnowski Zygmunt  szacowanie nieruchomości 2022 r. 

29.  inż. Staszowski Marek  wycena gruntów, budynków, budowli, 
lokali, akwenów wodnych, lasów, 

nasadzeń i zadrzewień, szkód w majątku 

trwałym 

2022 r. 

 

30.  mgr inż. Steciak Anna szacowanie nieruchomości 2025 r. 

31.  mgr Strojny Agnieszka szacowanie nieruchomości 2021 r. 

32.  inż. Szlosek Tomasz wycena nieruchomości i ich części 

składowych, składników budowlanych i 

roślinnych 

2021 r. 

33. 2

7

. 

mgr inż. Szozda Zbigniew wyceny nieruchomości 2022 r. 

34.  mgr inż. Telega Krzysztof wyceny nieruchomości 2021 r. 

35.  inż. Wianecki Roman wycena nieruchomości 2025 r. 

36.  mgr Wójtowicz Joanna  2025 r. 

37. 2

8
. 

mgr inż. Wstawski Tomasz szacowanie nieruchomości 2022 r. 

 

54. SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA 

Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1. dr Dołowacki Henryk - tenis 2022 r. 

 lic. Mackiewicz Ewa - wypoczynek dzieci i młodzieży, 
organizacja wypoczynku 

 

2025 r. 

 

55. SPÓŁDZIELCZOŚĆ 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1. mgr inż. Halewski Janusz - lustracja spółdzielczości 2024 r. 

 

56. SPRAWY GOSPODARCZE 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1.  mgr inż. Bańko Michał - wycena ruchomości – pojazdów, 

maszyn, urządzeń, 
wyposażenia i materiałów 

2025 r. 

2. 1

. 

mgr inż. Domka Roman - wycena  urządzeń, artykułów 

i składników 
ruchomości gospodarstw 

domowych oraz innych 

podmiotów 

2022 r. 

3.  mgr inż. Łącz Wiesław - wycena ruchomości, maszyn, 
urządzeń, pojazdów i linii 

2025 r. 
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technologicznych 

4.  inż. Olechowski Seweryn - wycena ruchomości 

- wyliczanie kosztów nakładów 

2021 r. 
przerwa  

od 

26.05.21 

do 

31.08.21 
5. 4

. 

inż. Staszowski Marek  - wycena środków transportu, 

maszyn i urządzeń dla 

wszystkich gałęzi 

gospodarki, sprzętu 
rolniczego, AGD, RTV, 

sprzętu codziennego użytku, 

oprogramowania, szkód 

w majątku ruchomym 

2022 r. 

6. 5

. 

mgr inż. Szozda Zbigniew - wyceny ruchomości 2022 r. 

7. 6
. 

mgr inż. Walas Zbigniew - wycena maszyn i urządzeń 2021 r. 

 

57. TECHNIKA  KOMPUTEROWA 

Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
2. mgr inż. Maślanka Piotr - technika komputerowa 2024 r. 

 

58. TECHNIKA SAMOCHODOWA 
58.1. Budowa pojazdów samochodowych 

Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1.  inż. Adamczuk Łukasz -      budowa i eksploatacja pojazdów 

samochodowych 

2023 r. 

2.  mgr Dziurzyński Bartłomiej - identyfikacja pojazdów 

samochodowych 

2021 r. 

3.  inż. Konieczny Mariusz -     budowa zespołów i podzespołów 

samochodów osobowych i 

dostawczych 

-       ustalenie niezbędnego czasu 

naprawy, także dla potrzeb 
wynajmu pojazdu zastępczego z 

OC sprawcy, 

-       stawki wynajmu samochodów       

zastępczych 

2023 r. 

4. 1

. 

mgr inż. Maciejewski Józef   2022 r. 

 

58.2. Diagnostyka samochodowa 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1.  inż. Dudka Franciszek -  2022 r. 

2.  mgr Dziurzyński Bartłomiej 

 

 

- diagnostyka silników, układów 

napędowych i podzespołów 

2021 r. 

3.  inż. Grochowski Łukasz - wykonywanie badań technicznych 

pojazdów 

2024 r. 

4.  inż. Konieczny Mariusz - diagnostyka silnika, układu 
napędowego, kierowniczego, 

hamulcowego, zawieszenia i 

podwozia, 

- diagnozowanie przyczyn powstania 

usterek 
-       ustalenie niezbędnego czasu 

naprawy, także dla potrzeb 

wynajmu pojazdu zastępczego z 

OC sprawcy, 

-       stawki wynajmu samochodów 
zastępczych 

2023 r. 

5.  mgr inż. Osmola Marek - ocena stanu technicznego 

pojazdów samochodowych 

2024 r. 

6.  mgr inż. Witek Jerzy  - ocena stanu technicznego 

pojazdów samochodowych 

2024 r. 
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58.3. Czas pracy kierowcy 

Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1.  mgr Bratkowski Tadeusz - badania tarcz tachografów i 

zapisów elektronicznych 

tachografów z wykorzystaniem 
dedykowanego programu 

komputerowego 

2022 r. 

2.  inż. Dudka Franciszek - badania i analiza zapisów z 
tachografów 

2022 r. 

3.  mgr Hadacz Iwona - czas jazdy,  postoju, 

obowiązkowych przerw i 

odpoczynku kierowców 
- wyliczanie wynagrodzeń oraz 

rozliczanie kosztów podróży 

służbowych – delegacji 

kierowców 

2021 r. 

4.  mgr Kaczorowski Grzegorz - tachografy – analiza i odczyt 

wykresówek, czas pracy 

kierowców, transport drogowy  

2023 r. 

5.  mgr Kielar Piotr - czas jazdy, przerwy i odpoczynek, 

urządzenia rejestrujące stosowane 

w transporcie (tachografy) 

2023 r. 

 
58.4. Eksploatacja i utrzymanie pojazdów 

Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1.  mgr Dziurzyński Bartłomiej - ocena powłok lakierniczych 2021 r. 

2.  inż. Konieczny Mariusz - diagnostyka silnika, układu 
napędowego, kierowniczego, 

hamulcowego, zawieszenia i 

podwozia, 

- ustalenie koniecznego czasu naprawy 

-       ustalenie niezbędnego czasu 
naprawy, także dla potrzeb 

wynajmu pojazdu zastępczego z 

OC sprawcy, 

 stawki wynajmu samochodów 

zastępczych 

2023 r. 

3.  mgr inż. Osmola Marek  2024 r. 

4.  mgr inż. Witek Jerzy   2024 r. 

 

58.5. Mechanika pojazdowa 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1.  mgr Dziurzyński Bartłomiej - ocena stanu technicznego 

i określenie stopnia zużycia, 

- opis uszkodzeń awaryjnych lub 
zniszczeń 

- naprawa i eksploatacja pojazdów 

samochodowych 
- wycena naprawy 

2021 r. 

2.  inż. Grochowski Łukasz - wyceny wartości oraz kosztów i 

jakości napraw pojazdów 

samochodowych  i motocykli, 

pojazdów zabytkowych, 
- wyceny kosztów holowania oraz 

wynajmu samochodów, 

- wady pojazdów samochodowych i 

motocykli, 

- wyceny wartości kosztów i jakości 
napraw maszyn i urządzeń 

- komputerowy system Info-Ekspert 

do wartości rynkowych pojazdów, 

- komputerowej kalkulacji napraw 

pojazdów w systemie Audatex 

- kalkulacji napraw na poziomie 

eksperckim w systemie Audatex 

2024 r. 

3. 1

. 

mgr inż. Kalandyk Mirosław - naprawa i eksploatacja pojazdów 

samochodowych 

2022 r. 

4. 2mgr Kojder Józef - ocena stanu technicznego 2025 r. 
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. i określenie stopnia zużycia, 

- wycena aktualnej wartości 

rynkowej, 

- opis uszkodzeń awaryjnych lub 

zniszczeń 

 

 

 

 

 

5.  inż. Konieczny Mariusz - ustalenie koniecznego czasu 

naprawy, także dla potrzeb 

wynajmu pojazdu zastępczego z 
OC sprawcy, 

- ocena stanu technicznego 

podzespołów, 

- ocena jakości wykonanej naprawy, 

- awarie i ich przyczyny, 
stawki wynajmu samochodów 

zastępczych 

2023 r. 

6.  inż. Migała Mirosław  2021 r. 

7.  inż. Orzeł Michał Motoryzacja 

- wycena wartości pojazdów i jakości 

napraw 

- mechanika pojazdów i urządzeń, 
- technologia i kosztorysowanie 

napraw pojazdów, 
- budowa i eksploatacja pojazdów, 
- ocena wartości pojazdów i kalkulacji 

warsztatów 
 

2024 r. 

8.  mgr inż. Osmola Marek  2024 r. 

9.  mgr inż. Skrobacz Bogusław - wycena, szacowanie wartości 

rynkowej pojazdów przed i po 

zdarzeniu, 

- analiza, weryfikacja 
sporządzanych kalkulacji kosztów 

napraw pojazdów wykonanych 

przez warsztaty naprawcze i firmy 

ubezpieczeniowe, 

- kosztorysowanie napraw, 
- weryfikacja jakości i zgodności 

wykonanych napraw 

mechanicznych i blacharsko-

lakierniczych, 

- ustalenie niezbędnego czasu 
naprawy, także dla potrzeb 

wynajmu pojazdu zastępczego z 

OC sprawcy, - stawki wynajmu 

samochodów zastępczych 

2024 r. 

10.  mgr inż. Witek Jerzy  2024 r. 

 
58.6. Pojazdy samochodowe, ciągniki, przyczepy i naczepy wszystkich rodzajów  

Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1.  inż. Adamczuk Łukasz -     ocena wartości pojazdów 

       i kalkulacji warsztatowej  

-      technologia i kosztorysowanie 

napraw pojazdów,  

-      szacowanie wartości maszyn 
rolniczych i pojazdów 

samochodowych,  

-      wycena wartości pojazdów 

       i jakości napraw,  

-      kalkulacja kosztów napraw 
pojazdów i maszyn,  

-      kosztorysowanie napraw 

warsztatowych oraz likwidacja 

szkód na samochodach 

        i środkach technicznych 

2023 r. 

2.  inż. Bator Tadeusz - autobusy marki Jelcz               

i Autosan, 

- samochody osobowe Fiat i Polonez 

2021 r.  

3.  inż. Bratkowski Przemysław - ocena stanu technicznego 

pojazdów, wyliczenie wartości 

pojazdów i kosztów naprawy oraz 

2025 r. 
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identyfikacja pojazdów 

4. 2 mgr inż. Buk Antoni 

 

- ocena stanu technicznego 

pojazdów, 
- wyliczanie wartości pojazdów 

i kosztów naprawy, 

- identyfikacja pojazdów 

2022 r. 

5.  mgr inż. Drabek Marek - jakość produktów i usług 

- opinie reklamacji wad w nowych i 

używanych pojazdach po zakupie 

i naprawie 

 

2024 r. 

6.  mgr Dziurzyński Bartłomiej - opis uszkodzeń, ocena stanu 

technicznego pojazdów, 

- wyliczanie wartości pojazdów i 

kosztów napraw, 
- rozliczanie szkód 

komunikacyjnych, 

- weryfikacja rachunków i kosztów 

naprawy pojazdów 

powypadkowych, 
- ocena skuteczności naprawy, 

- ocena stanu technicznego oraz 

przyczyny uszkodzeń ogumienia 

2021 r. 

7. 4 inż. Filip Marek - pojazdy samochodowe 2022 r. 

8.  inż. Grochowski Łukasz - wyceny wartości oraz kosztów i 

jakości napraw pojazdów 
samochodowych  i motocykli, 

pojazdów zabytkowych, 

- wyceny kosztów holowania oraz 

wynajmu samochodów, 

- wady pojazdów samochodowych i 
motocykli, 

- wyceny wartości kosztów i jakości 

napraw maszyn i urządzeń 

2024 r. 

9. 5 inż. Jabłoński Zbigniew 
 

- ustalenia  i oceny stanu 
technicznego pojazdów  

- ustalenia stopnia zużycia 

technicznego pojazdów 

samochodowych 

2022 r. 

10. 6 inż. Janik Janusz - ocena stanu technicznego, 

- kalkulacja kosztów naprawy, 

- ustalanie wartości  

- identyfikacja pojazdów 

2021 r. 

11. 7 mgr inż. Kalandyk Mirosław - rozliczanie szkód komunikacyjnych 

pojazdów samochodowych,  

- weryfikacja kosztów napraw 
powypadkowych pojazdów 

samochodowych  

2022 r. 

12. 8 mgr Kojder Józef - ocena stanu technicznego, stopnia 

zużycia , wycena wartości, 
badanie zużycia paliwa  

2025 r. 

13. 1

0 

mgr inż. Łącz Wiesław - wycena wartości pojazdów 

samochodowych 

2025 r. 

14.  inż. Olechowski Seweryn - ocena uszkodzeń ogumienia 

wszelkich rodzajów, 

- wycena pojazdów samochodowych 
i przyczep, 

- koszty napraw pojazdów i przyczep 

- ocena uszkodzeń pojazdów 

samochodowych 

2021r. 

15.  mgr inż. Poterucha Tomasz - określanie aktualnej wartości 

rynkowej pojazdów 

samochodowych,  

- ocena stanu technicznego pojazdu 
oraz  przyczyn zaistniałych 

awarii lub uszkodzeń, 

- opis uszkodzeń i wycena kosztów 

naprawy, ocena skuteczności 

naprawy,  
identyfikacja pojazdu 

samochodowego i ustalenie jego 

roku produkcji 

2022 r. 
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16. 1

5 

mgr inż. Ryznar Zbigniew 

 

- badanie pojazdów samochodowych 

po wypadkach drogowych 

- ocena stanu technicznego, 

- ustalanie stopnia zużycia, 

- wycena aktualnej wartości, 
- weryfikacja kosztów i jakości 

napraw 

 

2021 r.  

17.  mgr inż. Skrobacz Bogusław - wycena, szacowanie wartości 

rynkowej pojazdów przed i po 

zdarzeniu, 

- analiza, weryfikacja 

sporządzanych kalkulacji kosztów 
napraw pojazdów wykonanych 

przez warsztaty naprawcze i firmy 

ubezpieczeniowe, 

- kosztorysowanie napraw, 

- weryfikacja jakości i zgodności 
wykonanych napraw 

mechanicznych i blacharsko-

lakierniczych, 

- ustalenie niezbędnego czasu 
naprawy, także dla potrzeb 

wynajmu pojazdu zastępczego z 

OC sprawcy, - stawki wynajmu 

samochodów zastępczych 

2024 r. 

18.  mgr inż. Tyrka Marek - wycena pojazdów i kosztów napraw 2023 r. 

19. 1

7 

mgr inż. Walas Zbigniew - ocena stanu technicznego,  

- ustalanie stopnia zużycia, 
- wycena wartości 

2021 r. 

 

58.7. Pojazdy zabytkowe 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1.  inż. Grochowski Łukasz -  2024 r. 

2.  mgr Kojder Józef -  2025 r. 

 
58.8. Samochody osobowe i ciężarowe o dopuszczalnym ciężarze całkowitym do 

3,5 tony 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1. inż. Karasiński Tadeusz  2022 r
. 

2. inż. Konieczny Mariusz - diagnostyka silnika, układu 

napędowego, kierowniczego, 

hamulcowego, zawieszenia i 

podwozia, 
- diagnozowanie przyczyn powstania 

usterek 
- ustalenie koniecznego czasu 

naprawy, także dla potrzeb 

wynajmu pojazdu zastępczego z 
OC sprawcy  

- awarie i ich przyczyny 
stawki wynajmu samochodów 

zastępczych 

2023 r. 

 

58.9. Wypadki samochodowe  w ruchu drogowym 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1.  mgr inż. Bańko Michał -     rekonstrukcja i analiza zdarzeń 

drogowych 

-      pomiar prędkości pojazdów 

za pomocą technologii: 

radarowych (radary, fotoradary), 
laserowych (lasery, fotolasery), 

prędkościomierzy kontrolnych 

(wideorejestratorów) 

2025 r. 

2.  mgr inż. Bieńkowski Marcin - rekonstrukcja kolizji i wypadków 

drogowych 

2026 r. 

3.  inż. Bratkowski Przemysław - kryminalistyczna rekonstrukcja 2025 r. 
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wypadków drogowych 

- -      badania wypadków drogowych 

w zakresie kryminalistycznej 

rekonstrukcji wypadków 

drogowych 

4.  mgr inż. Buk Antoni 
 

- badanie stanu technicznego 
pojazdów, 

- badanie stanu technicznego pojazdów 

po wypadku, określenie przyczyn 

uszkodzeń, dokumentacja 

fotograficzna, 
- wyliczenie wartości pojazdu w stanie 

uszkodzonym i kosztów naprawy, 

- weryfikacja kosztów naprawy 

pojazdów, 

- analiza wypadków drogowych 
z określeniem przyczyn 

ich powstania 

2022 r. 

5.  inż. Filip Marek - analiza przyczyn wypadków 
drogowych 

2022 r. 

6.  mgr Gosztyła Stanisław - likwidacja szkód powypadkowych  

- rekonstrukcja wypadków drogowych 

 

2021 r. 

7.  dr Homik Wojciech  2022 r. 

8.  inż. Jabłecki Zbigniew   2022 r. 

9.  mgr inż. Kępa Paweł - rekonstrukcja i badanie wypadków 

drogowych 

2025 r. 

10.  Matuła Czesław - rekonstrukcja wypadku 

        drogowego 

2022 r. 

11.  inż. Migała Mirosław -       rekonstrukcja kolizji, wypadków i  

        zdarzeń drogowych 

2021 r. 

12.  mgr inż. Prus Jarosław - rekonstrukcja i badanie wypadków 
drogowych 

-       oględziny i powypadkowe 

badanie stanu technicznego 

pojazdu 

2025 r. 

13.  mgr inż. Róg Ireneusz - rekonstrukcja wypadku drogowego 2022 r. 

14.  mgr inż. Ryznar Zbigniew 

 

- rekonstrukcja przebiegu wypadków 

drogowych, z ustaleniem 
przyczyn ich powstawania, z 

wykorzystaniem programów 

komputerowych, 

- analiza wypadków drogowych 

z określeniem przyczyn ich 
powstania, 

- badanie uszkodzeń pojazdów, 

- ustalenie związku pomiędzy stanem 

technicznym a powstałym 

wypadkiem, 
- naruszenie zasad bezpieczeństwa 

w obszarze wypadku 

2021 r.  

15.  mgr inż. Sajdek Mirosław  2022 r. 

16.  mgr Suchomski Dariusz - rekonstrukcja wypadków 

drogowych 

2025 r. 

17.  mgr inż. Tyrka Marek -    rekonstrukcja wypadków       

drogowych 

2023 r. 

 

59. TECHNIKA UZBROJENIA  KLASYCZNEGO 

Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1. mgr inż. Pejas Sylwester - ocena stanu technicznego        
i identyfikacja  broni strzeleckiej 

i amunicji, w tym również 

używanej w wojsku 

- zasady eksploatacji, 

przechowywania                        
i zabezpieczania broni strzeleckiej 

i amunicji 

- identyfikacja  użytej amunicji, 

- procedury pozbawiania broni 

i  amunicji cech używalności 

2022 r. 
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2. mgr Terebka Paweł - badanie militariów, broni i amunicji 2024 r. 

 

60. TECHNIKA ZABEZPIECZENIA 

Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1.  mgr Cichoń Marian - ochrona osób i mienia, 

- bezpieczeństwo imprez masowych 

- ocena bezpieczeństwa obiektów i 
instytucji 

2024 r. 

2.  dr inż. Sobstel Jerzy  - ochrona osób i mienia, 

- systemy alarmowe, elektroniczne 
systemy i urządzenia zabezpieczeń 

technicznych, 

- systemy alarmowe, elektroniczne 

systemy ochrony 

przeciwpożarowej, 
- systemy monitoringu, transmisji i 

odbioru alarmów, dozoru 

wizyjnego, 

- zintegrowane systemy 

bezpieczeństwa obiektów, 
- usługi w ochronie osób i mienia, 

ochrona infrastruktury krytycznej, 

- szkolenie i walidacja kwalifikacji 

pracowników w ochronie osób i 

mieni, 
- systemy elektroniczne i 

teleinformatyczne instalowane w 

obiektach: 

- systemy BMS, 

- systemy inteligentnego budynku 

2026 r. 

 

61. TERMOIZOLACJA I TERMOMODERNIZACJA 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1. mgr inż. Firysiuk Krzysztof -  2023 r. 
2. mgr inż. Łącz Wiesław - termoizolacja przemysłowa 

i budowlana 

- termomodernizacja budynków 

2025 r. 

 

62. TRANSPORT SAMOCHODOWY 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1.  inż. Bator Tadeusz - transport materiałów 

niebezpiecznych 

- organizacja przejazdów osobowych 

i towarowych 

2021 r.  

2.  inż. Grochowski Łukasz - drogowy transport rzeczy 2024 r. 

 

63. URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1. dr hab. inż. Kowalczyk Adam - urządzenia elektroniczne 

pomiarowo-analizujące, sterujące 
i rejestrujące 

 

2025 r. 

 

64. UZALEŻNIENIA 
64.1. uzależnienie od alkoholu  

Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1. 1

. 

 mgr Błaż-Kapusta Barbara   2025 r.  

2. 3

. 

lek. med. Cieciak Teresa 

 

 2022 r. 

3.  mgr Noga Maciej  2023 r. 

4.  lek. med. Pietrzyk Małgorzata  2021 r. 
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65. WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA I INTELEKTUALNA, WYCENA 

WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1.  dr Mikosza Marek - ocena podobieństwa projektów 

wynalazczych, patentów, wzorów 

użytkowych, wzorów 

przemysłowych, rozwiązań 

technicznych, znaków towarowych.  
- wycena aktywów niematerialnych 

(dóbr własności intelektualnej) – 

wycen  wartości szkody na dobrach 

niematerialnych, wartość aportu w 

postaci dobra niematerialnego, 
oszacowanie utraconych korzyści 

związanych z dobrami 

niematerialnymi, wycena licencji 

itp. 

2025 r. 

 

 

66. WYNALAZCZOŚĆ, RACJONALIZACJA, OCHRONA PRAW 

AUTORSKICH 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
2.  mgr Cieśla-Kaczmarczyk Grażyna - ochrona znaków towarowych 2021 r. 

3.  mgr Domino-Wolańczyk Monika - Zarządzanie bezpieczeństwem 
informacji, ochrony danych 

osobowych, tajemnicy 

przedsiębiorstwa oraz prawa 

autorskiego 

2022 r.  

67. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1. dr Siwik Robert - zamówienia publiczne 2023 r. 

 

68. ZARZĄDZANIE 
 68.1. Systemy zarządzania jakością, BHP i środowiskiem  

Lp.      Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1. mgr inż. Kozik Magdalena - zgodne z ISO 9001:2008;  

- PN-N18001:2004;  

- ISO 14001:2004: dokumenty 
systemów zarządzania,  

- przygotowanie do certyfikacji 

systemów, 

- audyt wewnętrzny , 

2021 r.  

 

 

68.2. Zarządzanie i marketing 
Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  
1. dr Fuks Jan - ekonomia 2023 r. 

 lic. Mackiewicz Ewa - zarządzanie i marketing 

- organizacja i zarządzanie MMŚP 

- zarządzanie projektami 
- zatrudnienie (umowa o pracę, umowa 

cywilnoprawna, umowy pomiędzy 

firmami, umowy barterowe) 

- ekonomika przedsiębiorstw, analiza 

ekonomiczna przedsiębiorstw 
 

2025 r. 

 
68.3. Zarządzanie nieruchomościami 

Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1. mgr inż. Halewski Janusz - zarządzanie-pośrednictwo 2024 r. 
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w obrocie nieruchomościami 

2. mgr Przybycień Mariusz  2022 r. 

 
68.4. Zarządzanie przedsiębiorstwami 
 

Lp. Nazwisko i imię Zakres specjalności  

1.  mgr inż. Frączek Rafał - analiza ekonomiczna i finansowa 
przedsiębiorstw, 

- restrukturyzacja przedsiębiorstw, 

- zarządzanie przedsiębiorstwami 

-  

2023 r. 

2.  mgr Kaczorowski Grzegorz - ekonomiczna ocena stanu 

niewypłacalności -restrukturyzacja, 

upadłość, odpowiedzialność 

osobista zarządzających w 
postępowaniach karnych, 

zakazowych i odszkodowawczych 

2023 r. 

3.  mgr inż. Kozik Dominik - systemy kontroli wewnętrznej, 

klasyfikacja towarów i 
technologii, zarządzanie 

projektami 

2023 r. 

4.  mgr inż. Mauthe Ryszard Restrukturyzacja przedsiębiorstw 

 

2021 r. 

 

 

 


