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1.

Nazwisko i imię

Duda Arkadiusz

2.
dr hab. Lachowicz Cyprian
Tadeusz

Adres

bieglynysa@gmail.com

cyprian.lachowicz@po.opole.pl

INFORMATYKA
Telefon

512 844 482

510 55 99 11

Termin upływu
Kadencji

Zakres ustanowienia

31.12.2018 r.

- informatyka

31.12.2018 r.

- zaawansowane zastosowania
technologii informatycznych
i systemów komputerowych,
- mechanika i wytrzymałość materiałów,
maszyn i konstrukcji inżynierskich,
- budowa i eksploatacja maszyn
urządzeń technicznych

3.

ul. Podbiałowa 5
51 – 180 Wrocław
Markiewicz Janusz

biuro@wadera.org

tel. 601 860 582

31.12.2021 r.

 Informatyki,
specjalizacja:
przestępczość komputerowa
 Broni i balistyki,
specjalizacja:
- broń,
- amunicja do broni,
- balistyka kryminalistyczna,
- rusznikarstwo,
- wypadki i przestępczość z użyciem
broni
 Mechanoskopii,
specjalność:
mechanoskopia klasyczna
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4.

5.

6.

Nazwisko i imię

Adres

Preis Marcin

Brzeg
marcin.preis@gmail.com

Simbor Rafał

Ustrzycki Janusz

r.simbor@gmail.com

j.ustrzycki@opole.home.pl

INFORMATYKA
Telefon

602 538 369

Termin upływu
Kadencji

31.12.2019 r.

506 025 273

31.12.2020 r.

608 585 817

31.12.2020 r.

Zakres ustanowienia
- informatyka, ze szczególnym
uwzględnieniem specjalności:
- dokumentowanie i analiza zawartości
urządzeń komputerowych oraz
nośników danych
- zabezpieczenie i analiza śladów
informatycznych
przestępczość komputerowa
-odzyskiwanie danych z urządzeń
komputerowych
informatyka
specjalność:
- dokumentowanie i analiza zawartości
urządzeń komputerowych oraz nośników
danych
- zabezpieczenie i analiza śladów
informatycznych, przestępczość
komputerowa
- odzyskiwanie danych z urządzeń
komputerowych
- analiza użytkowanych systemów
komputerowych i danych na nich
umieszczonych
- analiza programów oraz nośników pod
kątem legalności i praw autorskich
- określenie stanu technicznego i
wycena sprzętu komputerowego oraz
oprogramowania
- przestępczość komputerowa – odczyt
elektronicznych nośników pamięci,
- przestępczość intelektualna –
nielegalne oprogramowanie
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Nazwisko i imię

Adres

INFORMATYKA
Telefon

Termin upływu
Kadencji

Zakres ustanowienia
komputerowe

7.

Wieczorek Tomasz

tomcat75@interia.pl

507 160 691

31.12.2017 r.

8.

Wolak Tomasz

Nysa
t.wolak@interia.pl

77 40 90 419
609 856 858

31.12.2018 r.

- informatyka
- informatyka, specjalność:
 analiza zawartości komputerów,
 dokumentowanie i analiza
zawartości nośników danych,
 analiza użytkowanych
systemów komputerowych
i danych na nich umieszczonych
 analiza programów oraz nośników
praw autorskich
 zabezpieczenie pozostawionych
śladów w urządzeniach techniki
cyfrowej oraz w systemach
komputerowych,
 piractwo komputerowe,
 określenie stanu technicznego
i wycena sprzętu komputerowego
oraz oprogramowania
- teleinformatyka, specjalność:
 analiza zawartości telefonów
komórkowych,
 dokumentowanie i analiza zawartości
nośników danych
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Nazwisko i imię

Adres

INFORMATYKA
Telefon

9.

Termin upływu
Kadencji
31.12.2020 r.

Wyrostek Arkadiusz

ul. Opolska 23B/2
52-010 Wrocław
arkadiuszwyrostek@gmail.com

501 70 99 11
71 327 70 89

Zakres ustanowienia
- informatyka:
 najnowsze technologie
 technika komputerowa
 zabezpieczenia systemów
tele-informatycznych
 oprogramowanie
 licencjonowanie
 prawa autorskie
 przestępczość komputerowa i oparta
na najnowszych technologiach

Data modyfikacji: 31.01.2017 r

42

