TECHNIKA SAMOCHODOWA,
RUCH DROGOWY
Lp.

Nazwisko i imię

1.

Benedyk Jerzy

2.

Blak Maciej

3.

Burda Andrzej

Adres

45-267 Opole
ul. Grota Roweckiego 11 E/5
opole.rzeczoznawcy@gmail.com

Opole
m.blak@vp.pl

ul. Wiejska 161
45-302 Opole
a.burda@atech.opole.pl

Telefon

Termin upływu
kadencji

77 455 30 94
601 553 094

31.12.2019 r.

505788918

31.12.2021 r.

601 42 75 35

31.12.2021 r.

Zakres ustanowienia
eksploatacja pojazdów
samochodowych, technologia
maszyn oraz ich wycena,
mechanizacja rolnictwa,
rzeczoznawstwo maszyn
budowlanych i robót ziemnych
rekonstrukcja wypadków
drogowych
- eksploatacja systemów
elektronicznych pojazdów,
maszyn
budowlanych i kolejowych w
szczególności;
- systemów zabezpieczeń
elektronicznych i
mechanicznych
pojazdów i maszyn,
- systemów klimatyzacji
pojazdów i
maszyn,
- systemów ogrzewań
niezależnych
(Webasto, Eberspaecher)
pojazdów
i maszyn,
- systemów monitoringu GPS
pojazdów i maszyn (w tym
kolejowych),
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TECHNIKA SAMOCHODOWA,
RUCH DROGOWY
Lp.

Nazwisko i imię

Adres

4.

Ciężki Kazimierz Czesław

Smugi 16
98-346 Skomlin
kazekciezki@poczta.onet.pl

5.

Dudra Mikołaj

45-738 Opole
ul. Niemodlińska 82/4

6.

Dworak Mirosław

zam.
Jaśkowice 15
46-220 Byczyna
do korespond.
ul. Grota Roweckiego 17
45-267 Opole
miroslaw.dworak@goldinvest.com.
pl

7.

Dziurzyński Krystian

50-540 Wrocław

Telefon

Termin upływu
kadencji

663 113 545

31.12.2019 r.

603 111 337

31.12.2020 r.

Zakres ustanowienia
- systemy car audio pojazdów,
- szeroko pojętej elektroniki
samochodowej,
- technologia i kosztorysowanie
naprawy powyższych
systemów,
- wycena wartości powyższych
systemów.
technika samochodowa,
rekonstrukcja wypadków i kolizji
drogowych,
inżynieria ruchu drogowego
eksploatacja maszyn i pojazdów
roboczych
technika samochodowa,
bezpieczeństwo ruchu drogowego

606 990 653
606 391 019

31.12.2019 r.

- ocena stanu technicznego
pojazdów;
- wycena wartości pojazdów;
- wycena wartości i identyfikacji
maszyn

691 386 313

31.12.2021 r.

- technika samochodowa
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TECHNIKA SAMOCHODOWA,
RUCH DROGOWY
Lp.

Nazwisko i imię

Adres

Telefon

Termin upływu
kadencji

ul. Orzechowa 101/11
kryhud@interia.pl

8.

9.

10.

11.

Dybizbański Janusz

Figiel Marcin

Gorecki Mariusz

Grobelny Krzysztof

ul. Nowa 13
46-146 Domaszowice
jdybizbanski@gmail.com
ul. Tańskiego 27
55-231 Jelcz-Laskowice
marcinfigiel2003@yahoo.com

mariuszgo@op.pl

ul. Grota Roweckiego 7/15
97-300 Piotrków Trybunalski
arsmedia@wp.pl

666 881 620

31.12.2020 r.

607 961 737

31.12.2019 r.

604 778 273

601 205 260

31.12.2021 r.

31.12.2020 r.

Zakres ustanowienia
- rekonstrukcje wypadków
drogowych
- analiza czasu pracy kierowców;
- odczyt tarcz tachografu i danych
z tachografów cyfrowych
- technika samochodowa
- ruch drogowy
- rekonstrukcja wypadków
drogowych
- budownictwo drogowe i
bezpieczeństwo ruchu
drogowego
- technika samochodowa,
- ruch drogowy i odtwarzanie
przebiegu wypadków drogowych,
- wycena wartości pojazdów
samochodowych oraz jakości i
kosztów napraw przypadkowych
- technika motoryzacyjna,
mechanika
pojazdów i maszyn oraz ruch
drogowy
specjalność:
- wycena wartości pojazdów i
maszyn
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TECHNIKA SAMOCHODOWA,
RUCH DROGOWY
Lp.

12.

Nazwisko i imię

Hałuszczak Marcin

Adres

ul. Kuźnicy Kołątajowskiej 6/31
31-234 Kraków
mhaluszczak@audytor-brd.eu

Telefon

510 510 303

Termin upływu
kadencji

31.12.2020 r.

Zakres ustanowienia
- uszkodzenia pojazdów i awarie
maszyn – kosztorysowanie
napraw
- likwidacja szkód
komunikacyjnych
- ruch drogowy
specjalność:
- prawo ruchu drogowego
- inżynieria ruchu drogowego
- organizacja ruchu drogowego,
opiniowanie i analiza projektów
- audyt organizacji ruchu
drogowego
- tymczasowe roboty drogowe,
zabezpieczenie robót drogowych
- komunikacja drogowa
- administracja drogowa
- sygnalizacja świetlna i
urządzenia
bezpieczeństwa ruchu drogowego
- wpływ istniejących rozwiązań
komunikacyjnych na
wypadkowość
na drogach
- służebność drogi koniecznej i
przebieg
drogi koniecznej
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RUCH DROGOWY
Lp.

13.

Nazwisko i imię

Hiszpański Tomasz

14.

Junka Ryszard

15.

Jurajda Wacław

Adres

ul. Łaskowa 94
42-523 Dąbrowa Górnicza
tomaszhiszpanski@wp.pl

Telefon

662 138 260

Termin upływu
kadencji

31.12.2020 r.

31.12.2020 r.

ul. Grunwaldzka 5
45-054 Opole
waclawjurajda@pro.onet.pl

602 617 577
77 453 62 74

31.12.2021 r.

Zakres ustanowienia
- ruch drogowy
- technika motoryzacyjna
- mechanika
specjalność:
- diagnostyka i mechatronika
samochodowa
- rzeczoznawstwo samochodowe
- wycena pojazdów
samochodowych,
motocykli, maszyn, urządzeń i
środków
transportu
- technika samochodowa
- ruch drogowy oraz
rekonstrukcja
wypadków drogowych
- wycena ruchomości
- orzecznictwo techniczne i
wycena
środków transportowych,
maszyn i
urządzeń technicznych,
rolniczych i
budowlanych
- rekonstrukcja wypadków drogowych,
- technika samochodowa
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RUCH DROGOWY
Lp.

16.

Nazwisko i imię

Kardasz Piotr

Adres

ul. Arctowskiego 28/1
53-211 Wrocław
p.kardasz@kbri.pl

17.

Karpiński Radosław

radkar@wp.pl

18.

Kasprzyk Julian

ul. Tadka Jasińskiego 1
48-303 Nysa
juliankasprzyk@neostrada.pl

19.

Kulawiak Wojciech

41-200 Sosnowiec
ul. Głogowa 10
wkulawiak@tlen.pl

Telefon

793 064 933

502 943 091

606 944 531

601 455 353
32 292 12 07

Termin upływu
kadencji

31.12.2022 r.

31.12.2018 r.

31.12.2022 r.

31.12.2021 r.

Zakres ustanowienia
- budowa i eksploatacja maszyn silniki spalinowe i syntetyczne
źródła energii,
- technika samochodowa,
- paliwa ciekłe,
- transport drogowy – logistyka,
- ocena innowacyjności
- kryminalistyczna rekonstrukcja
wypadków drogowych z
udziałem
pieszych i pojazdów;
- ocena stanu technicznego
pojazdów;
- energetyczne metody
rekonstrukcji
zderzeń pojazdów
- technika samochodowa
- ruch drogowy
- ruch drogowy i rekonstrukcja
wypadków drogowych;
- technika samochodowa;
- budowa i eksploatacja
pojazdów samochodowych;
- kalkulacja kosztów naprawy
pojazdów;
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TECHNIKA SAMOCHODOWA,
RUCH DROGOWY
Lp.

Nazwisko i imię

Adres

Telefon

Termin upływu
kadencji

Zakres ustanowienia
- wycena wartości pojazdów;
- transport drogowy i spedycja
- budowa i eksploatacja maszyn
i urządzeń
- ocena techniczna i wycena
wartości maszyn i urządzeń
- analiza i rekonstrukcja
wypadków
z udziałem maszyn i urządzeń

20.

Kurzydło Antoni

21.

Lech Krystian

22.

Mandzij Tadeusz

23.

Mrożek Paweł

45-867 Opole
ul. Hallera 7 A/5
antoni.kurzydlo@j-r.pl

lech.krystian.rm.lk@wp.pl

601 842 227

31.12.2021 r.

693 525 873

31.12.2018 r.

42-600 Tarnowskie Góry
ul. Kruszcowa 6d
mandzijtadeusz@gmail.com

32 289 49 14
604 626 912

31.12.2020 r.

48-340 Głuchołazy
ul. Generała Andersa 46

602 705 930

31.12.2021 r.

rekonstrukcja wypadków
drogowych,
eksploatacja pojazdów,
technika samochodowa,
- kryminalistyczna rekonstrukcja
wypadków komunikacyjnych z
udziałem osób poszkodowanych
- ratownictwo medyczne
- bezpieczeństwo i higiena pracy
- rekonstrukcja wypadków
drogowych (z wykorzystaniem
specjalistycznych programów
komputerowych)
- ruch drogowy i technika
samochodowa
- wycena kosztów napraw
pojazdów
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TECHNIKA SAMOCHODOWA,
RUCH DROGOWY
Lp.

Nazwisko i imię

Adres

Telefon

Termin upływu
kadencji

pawelmrozek@op.pl

24.

25.

26.

Nekrasz Piotr

biuro@rtssc.pl

Niedziela Piotr

43-100 Tychy,
ul. Turkusowa 7/4
adres do korespondencji:
43-100 Tychy
ul. Tulipanów 21
piotrekniedziela@op.pl

Pachla Ryszard

41-814 Zabrze
ul. Ziętka 9
p.rychu@interia.pl

31.12.2020 r.

509 700 207

601 594 190

Zakres ustanowienia
samochodowych;
- weryfikacja zakresu uszkodzeń
pojazdów samochodowych przy
szkodach komunikacyjnych;
- wycena wartości pojazdów;
- ocena jakości wykonywanych
prac
blacharsko-lakierniczych i ich z
godności z technologią napraw
producenta pojazdów.
technika samochodowa (budowa i
eksploatacja pojazdów
samochodowych, technologia,
wycena kosztów i ocena jakości
napraw, wycena wartości
pojazdów, maszyn i urządzeń,
identyfikacja pojazdów
samochodowych)

31.12.2020 r.

- rekonstrukcja wypadków
drogowych
- technika motoryzacyjna

31.12.2021 r.

- przypadkowa diagnostyka
samochodowa,
- ruch drogowy,
- kosztorysowanie napraw,
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TECHNIKA SAMOCHODOWA,
RUCH DROGOWY
Lp.

Nazwisko i imię

Adres

Telefon

Termin upływu
kadencji

Zakres ustanowienia
- technika pojazdów
samochodowych

27.

Porażko Andrzej

28.

Pustuła Marek

29.

Rajczyk Krzysztof

30.

Sadowski Krzysztof

31.

Siemieniuk Mariusz

32.

Smyczyński Andrzej

45-840 Opole
ul. Lajkonika 1 A
a.porazko@gmail.com

Rajczyk.Krzysztof@neostrada.pl

ul. Jurajska 52
42-200 Częstochowa
kksadowski@op.pl

mariusz.siemieniuk@op.pl

45-049 Opole
ul. Dwernickiego 17/2
biuro@expert.http.pl

77 474 66 45
606 496 107

601 966 088

31.12.2021 r.

- technika samochodowa,
- ruch drogowy

31.12.2020 r.

technika samochodowa,
ruch drogowy

31.12.2020 r.

technika samochodowa,
ruch drogowy

602 472 587

31.12.2022 r.

- technika samochodowa,
- ruch drogowy,
- rekonstrukcja kolizji,
- wypadków i zdarzeń
drogowych,
- wycena wartości oraz kosztu i
jakości napraw pojazdów samochodowych

607 159 570

31.12.2020 r.

rzeczoznawstwo samochodowe
technika motoryzacyjna
ruch drogowy

31.12.2021 r.

- technika motoryzacyjna,
- bezpieczeństwo ruchu
drogowego,
- technika i wycena maszyn,

601 545 263
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TECHNIKA SAMOCHODOWA,
RUCH DROGOWY
Lp.

Nazwisko i imię

Adres

Telefon

Termin upływu
kadencji

Zakres ustanowienia
urządzeń i pojazdów

33.

Sokołowski Antoni

ul. Powstańców Śląskich 9c/3
48-200 Prudnik
antoni.sokolowski@op.pl

34.

Stelmach Wojciech

42-256 Przymiłowice
ul. Sokola 55
wojciech@stelmach.com.pl

35.

Stępniak Arkadiusz

arek.stepniak@interia.pl

36.

Suchiński Lech

ul. Zwycięstwa 5
45-854 Opole
lech.suchiński@gmail.com

Tyła Mieczysław

ul. Kopernika 2
46-300 Olesno
m.tyla@sim-tech.org.pl

37.

77 436 17 38
607 858 172

31.12.2019 r.

605 291 261

31.12.2021 r.

604 61 51 89

31.12.2020 r.

505 272 510
77 474 24 89

602 121 991
34 358 20 87

31.12.2021 r.

31.12.2021 r.

mechanizacja rolnictwa,
technika pojazdowa
- wycena wartości oraz kosztów
i jakości napraw pojazdów
samochodowych,
- ruch, rekonstrukcji kolizji,
wypadków i zdarzeń drogowych.
ruch drogowy
specjalność:
- rekonstrukcja przebiegu
wypadków
i kolizji drogowych
- technika samochodowa
i ruch drogowy,
- wycena pojazdów, maszyn
i urządzeń.
- technika samochodowa,
- budowa pojazdów i technologia
napraw powypadkowych,
- ocena i weryfikacja szkód
samochodowych i innych
pojazdów,
- wycena części samochodowych
oraz wyceny wartości pojazdów
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TECHNIKA SAMOCHODOWA,
RUCH DROGOWY
Lp.

Nazwisko i imię

Adres

Telefon

Termin upływu
kadencji

Zakres ustanowienia
i weryfikacji kosztów naprawy.

38.

39.

Uchacz Andrzej

Opole
joucha@poczta.onet.pl

503 773 500

31.12.2021 r.

Wartalski Dariusz
31.12.2019 r.

40.

41.

42.

Windak Witold

Włoch Krzysztof

Wójcik Adam

ul. Fałata 14/4 30-118 Kraków
wwindak@wp.pl

Nysa
krzysiek_nysa@poczta.onet.pl
ul. Powstańców Śląskich 49
44-348 Skrzyszów
lub
Eksperci Motoryzacyjni i
Maszynowi sp.z o.o.
ul. Kujawska 4
40-219 Katowice
adam.wojcik@rzeczoznawcysc.

501 222 544

697 728 656

601 061 444

31.12.2019 r.

31.12.2018 r.

- rekonstrukcja wypadków
drogowych
- technika i mechanika
samochodowa
- ruch drogowy
- wycena pojazdów, maszyn i
urządzeń
eksploatacja, naprawa, wycena i
ocena stanu technicznego
pojazdów samochodowych
- rekonstrukcja wypadków
drogowych;
- ocena stanu technicznego
pojazdów;
- ruch drogowy.
- technika samochodowa, ruch
drogowy
specjalność:
- pojazdy samochodowe i
maszyny (identyfikacja i badania
oznaczeń, wady fabryczne i
jakość wykonania, koszty,
technologia i jakość napraw
warsztatowych, w tym
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TECHNIKA SAMOCHODOWA,
RUCH DROGOWY
Lp.

Nazwisko i imię

Adres

Telefon

Termin upływu
kadencji

katowice.pl

31.12.2019 r.

adres do korespondencji
43.

Zelman Maciej

Stowarzyszenie Biegłych i
Rzeczoznawców
TRANSPERT
Świerczyny 4/2

606 258 348
31.12.2018 r.

Zakres ustanowienia
lakierniczych, przyczyny
uszkodzeń i awarii);
- weryfikacja i ustalanie
wysokości krajowych szkód
ubezpieczeniowych (wysokość
szkód komunikacyjnych i
majątkowych, wycena wartości
pojazdów i maszyn, w tym wg
systemów Info-Ekspert, koszty
naprawy pojazdów i maszyn, w
tym wg systemów Audatex,
wypadki i uszkodzenia
pozorowane, wyłudzenia
odszkodowań, weryfikacja i
ustalanie wysokości szkód
obcokrajowców);
- transport drogowy (weryfikacja
rozliczeń przewozów i
materiałów eksploatacyjnych, w
tym paliwa, czas pracy
kierowców – odczyty tarcz
tachografu)
- ruch drogowy
- technika samochodowa i
motoryzacyjna
specjalność:
- identyfikacja i ocena stanu
technicznego pojazdów
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RUCH DROGOWY
Lp.

44.

45.

Nazwisko i imię

Adres

Telefon

Termin upływu
kadencji

Zakres ustanowienia

41-400 Mysłowice
namlez@wp.pl

samochodowych,
- budowa, naprawa i eksploatacja
pojazdów samochodowych,
- kalkulacja kosztów napraw i
ustalenie zakresu uszkodzeń,
- ocena jakości wykonywanych
prac i ich zgodności z
technologią,
- weryfikacja i analiza
dokumentacji serwisowej,
- ustalenie wartości rynkowej
pojazdów.

Zioła Artur

ul. Wiosenna 27
41-200 Sosnowiec
artur.ziola@gmail.com

- rekonstrukcja przebiegu
wypadków drogowych
- ruch drogowy

Żymańczyk Zdzisław

ul. Skautów Opolskich 13/306
45-286 Opole
zzymanczyk@gmail.com

501 300 575

608 665 382

31.12.2020 r.

31.12.2019 r.

- technika samochodowa i ruch
drogowy
- wycena pojazdów, maszyn i
urządzeń
Data modyfikacji: 16.01.2018 r.
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