LISTA RZECZOZNAWCÓW BUDOWLANYCH
(tytuł rzeczoznawcy budowlanego został nadany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa)

Lp.

Imię i nazwisko

Specjalność

Zakres

Numer

Przynależność
do POIIB

Miejsce zamieszkania
tel. kontaktowy

1

Jerzy
Drążkiewicz

konstrukcyjnoinżynieryjna

projektowanie i wykonawstwo w
zakresie budowali hydrotechnicznych

RZE/X/001/04

POM/WM/0901/01 Gdańsk, 660 450 724
(58) 302 61 19

2

Jerzy Duszota

konstrukcyjnoinżynieryjna

projektowanie w zakresie rozwiązań
konstrukcyjnych obiektów budowlanych

RZE/X/001/05

POM/BO/0957/01

Gdańsk,
(58) 346 79 72

3

Ryszard Kolasa

konstrukcyjnoinżynieryjnej

wykonawstwo w zakresie robót
konstrukcyjnych obiektów budowlanych

RZE/X/017/04

POM/BO/2141/01

Gdańsk

4

Ryszard Wilczek konstrukcyjnobudowlana

projektowanie budynków oraz innych
budowli z wyłączeniem linii, węzłów i
stacji kolejowych, dróg oraz
lotniskowych dróg startowych i
manipulacyjnych, mostów, budowali
hydrotechnicznych i melioracji wodnych

RZE/X/026/04

POM/BO/5256/01

Gdańsk,
(58) 344 24 36

5

Janusz
Łagowski

konstrukcyjnoinżynieryjna

obejmującej wykonawstwo w zakresie
rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych
budynków z ograniczeniem do
budynków niskich

RZE/X/033/05

POM/BO/2823/01

Gdańsk,
(58) 342 54 92,
608 370 408,
www.Lagowski-Janusz.pl

6

Jarosław
Kroplewski

konstrukcyjnobudowlana

wykonawstwo w zakresie budynków
RZE/X/066/05
oraz innych budowli z wyłączeniem linii,
węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz
lotniskowych dróg startowych i
manipulacyjnych, mostów, budowali
hydrotechnicznych i
wodnomelioracyjnch

POM/BO/2426/01

Gdynia,
501 497 760,
504 025 533
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7

Zbigniew
Drewnowski

konstrukcyjnobudowlana

projektowanie i wykonawstwo w
zakresie budynków oraz innych
budowli, z wyłączeniem linii, węzłów i
stacji kolejowych, dróg i lotniskowych
dróg startowych oraz manipulacyjnych,
mostów, budowali hydrotechnicznych i
wodno-melioracyjnych

RZE/X/018/06

POM/BO/0910/01

Gdańsk,
603 113 012

8

Ryszard
Neugebauer

konstrukcyjnobudowlana

projektowanie w zakresie budynków
oraz innych budowli, z wyłączeniem
linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg i
lotniskowych dróg startowych oraz
manipulacyjnych, mostów, budowali
hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych

RZE/X/21/06

POM/BO/3404/01

Gdynia,
(58) 669 22 73,
501 223 258

9

Bogumił
Bierawski

konstrukcyjnoinżynieryjna

projektowanie i wykonawstwo w
zakresie rozwiązań konstrukcyjnych
obiektów budowlanych.

RZE/X/22/06

POM/BO/0269/01

Kartuzy,
(58) 681 05 27

10 Witold Pieśla

konstrukcyjnoinżynieryjna

projektowanie i wykonawstwo w
zakresie rozwiązań konstrukcyjnych
obiektów budowlanych.

RZE/X/23/06

POM/BO/3801/01

Gdynia,
(58) 620 40 54,
602 483 491

11 Janusz
Matyskiewicz

specjalność:
konstrukcyjnoinżynieryjna

projektowanie w zakresie rozwiązań
RZE/X/028/06
konstrukcyjnych obiektów budowlanych.

POM/BO/3092/01

Gdańsk,
(58) 556 03 74

12 Kazimierz
Linkowski

konstrukcyjnobudowlana

projektowanie obiektów budowlanych

RZE/X/049/06

POM/BO/2755/02

Gdynia,
(58) 664 65 07,
601 64 65 07

13 Bogdan Okonek

konstrukcyjnobudowlana

wykonawstwo w zakresie budynków
oraz innych budowli, z wyłączeniem
linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg i
lotniskowych dróg startowych oraz
manipulacyjnych, mostów, budowali
hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych

RZE/X/068/06

POM/BO/3514/02

Gdynia,
601 68 78 98
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Pruszcz Gdański,
601 912 895

14 Antoni
Łukaszewicz

instalacyjnoinżynieryjnej

projektowanie w zakresie sieci i
instalacji elektrycznych

RZE/X/001/07

POM/IE/2880/01
15/07//R/C

15 Wiesław
Stępiński

melioracje - wodne

projektowanie i wykonawstwo

RZE/X/101/06

POM/WM/4608/02 Gdańsk,
502 110 619,
(58) 522 14 48

16 Jacek
Kaczmarek

konstrukcyjnobudowlana

projektowanie w zakresie konstrukcji
stalowych i żelbetowych

RZE/X/028/07

POM/BO/1815/01

Gdynia,
601 679 350,

17 Małgorzata
Helman-Grubba

instalacyjnoinżynieryjnej

projektowanie w zakresie ochrony
RZE/X/013/09
środowiska z ograniczeniem do ochrony
wody i gleby

POM/IS/1501/01

Gdańsk,
502 186 168,
(58) 553 90 05

18 Jerzy
Bystrzyński

instalacyjnoinżynieryjnej

projektowanie w zakresie instalacji
sanitarnych z ograniczeniem do
wentylacji

RZE/X/014/08

POM/IS/0530/01

Gdańsk,
609 568 823

19 Tomasz Mróz

instalacyjnoinżynieryjnej

projektowanie i wykonawstwo w
zakresie instalacji wentylacji i
klimatyzacji

RZE/X/017/08

POM/IS/3311/01

Gdańsk,
609 568 824

20 Tadeusz
Bieniecki

konstrukcyjnobudowlanej

projektowanie w zakresie wszelkich
budynków i innych budowli, z
wyłączeniem linii, węzłów i stacji
kolejowych, dróg i lotniskowych dróg
startowych oraz manipulacyjnych,
mostów, budowli hydrotechnicznych i
wodno-melioracyjnych

RZE/X/047/08

POM/BO/0268/01

Gdańsk,
698 513 067

21 Andrzej Siliński

instalacyjnoinżynieryjnej

projektowanie w zakresie instalacji i
sieci sanitarnych

RZE/X/048/08

POM/IS/4364/01

Gdańsk,
601 329 792

22 Dorota
Kurczalska

konstrukcyjnobudowlanej

projektowanie w zakresie rozwiązań
RZE/X/003/09
konstrukcyjno-budowlanych budynków i
innych budowli, z wyłączeniem linii,
węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz
nawierzchni lotniskowych, mostów,
budowli hydrotechnicznych i melioracji
wodnych

POM/BO/2580/01

Gdańsk,
601 65 63 63,
(58) 320 44 58,
d.kurczalska@wp.pl
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23 Józef Piotrowicz telekomunikacyjnej

w specjalności instalacyjnej w
RZE/X/011/09
telekomunikacji przewodowej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą obejmującej
wykonawstwo

24 Wiktor
Stachowiak

konstrukcyjnoinżynieryjnej

obejmującej wykonawstwo robót
konstrukcyjno-budowlanych obiektów
niskich

25 Adam Bolt

konstrukcyjnobudowlanej

obejmującej projektowanie i
RZE/X/0010/10 POM/BO/0285/07
wykonawstwo w zakresie geotechniki
budowlanej, fundamentowania i budowli
hydrotechnicznych

Gdańsk,
600 390 616

26 Ryszard
Trykosko

konstrukcyjnobudowlanej

obejmującej wykonawstwo w zakresie
budownictwa ogólnego i
przemysłowego

RZE/X/0051/10 POM/BO/5010/01

Gdańsk

27 Waldemar
Łastowski

konstrukcyjnobudowlanej

obejmującej wykonawstwo w zakresie
konstrukcji budowlanych i inżynierskich

RZE/X/0050/10 POM/BO/2832/01

Gdańsk, (58) 301 32 77,
503 182 117

POM/BT/0236/05

RZE/X/0051/09 POM/BO/0247/07

Gdańsk,
603 221 418,
piotrow@gd.onet.pl
Gdańsk,
(58) 346 70 09,
606 69 59 53
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28 Jan Małecki

konstrukcyjnobudowlanej

obejmującej projektowanie i kierowanie RZE/X/0054/10 POM/BO/0375/03
robotami budowlanymi związanymi z
obiektem budowlanym o kubaturze do
1000 m3 oraz:
1. o wysokości do 12 m nad
poziomem terenu, do 3
kondygnacji naziemnych i o
wysokości kondygnacji do 4,8
m;
2. posadowionego na głębokości
do 3 m poniżej poziomu terenu,
bezpośrednio na stabilnym
gruncie nośnym;
3. przy rozpiętości elementów
konstrukcyjnych do 6 m i
wysięgu wsporników do 2 m;
4. niezawierającego elementów
wstępnie sprężonych w
budownictwie
5. niewymagającego
uwzględnienia wpływu
eksploatacji górniczej.

Słupsk

29 Józef Pączek

konstrukcyjnobudowlanej

w zakresie kierowanie budową i
robotami

RZE/X/0022/10 POM/BO/3722/01

Starogard Gdański, 601 66
72 32

30 Zbigniew Wilk

konstrukcyjnobudowlanej

projektowanie i wykonawstwo w
zakresie wszelkich budynków oraz
innych budowli z wyłączeniem linii,
węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz
lotniskowych dróg startowych i
manipulacyjnych, mostów, budowli
hydrotechnicznych i
wodnomelioracyjnych.

RZE/X/003/11

Gdynia, 603 113 021

POM/BO/5267/01
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konstrukcyjnoinżynieryjnej

obejmującej projektowanie w zakresie
mostów

RZE/X/0009/12 POM/BM/5710/01

Gdańsk, 502 392 069

32 Eugeniusz Grześ konstrukcyjnobudowlanej

projektowanie i wykonawstwo w
zakresie budynków i innych budowli z
wyłączeniem linii, węzłów i stacji
kolejowych, dróg oraz lotniskowych
dróg startowych i manipulacyjnych,
mostów, budowli hydrotechnicznych
melioracji wodnych.

RZE/X/023/10

Gdańsk

33 Stefan Kamiński

konstrukcyjnobudowlanej

wykonawstwo w zakresie budownictwa
ogólnego i przemysłowego.

RZE/X/0003/13 POM/BO/1879/01

Wejherowo, 660 427 251

34 Jan Tadeusz
Kosiedowski

konstrukcyjnoinżynieryjnej

obejmującej projektowanie w zakresie
dróg i lotniskowych dróg startowych i
manipulacyjnych

RZE/X/0004/13 POM/BD/2260/01

Gdańsk, 601 635 958

35 Michał
Topolnicki

konstrukcyjnobudowlanej

obejmującej projektowanie i
wykonawstwo w zakresie geotechniki,
fundamentowania i budownictwa
hydrotechnicznego

RZE/X/0015/13 POM/BO/4987/02

Gdynia, 601 208 282

36 Roman Lipiński

konstrukcyjnobudowlanej

obejmującej wykonawstwo obiektów
kubaturowych

RZE/X/0051/13 POM/BO/2761/01

Gdańsk, 603 111 280

37 Dariusz
Kowalski

konstrukcyjnobudowlanej

obejmującej projektowanie bez
ograniczeń oraz wykonawstwo
konstrukcji metalowych

RZE/X/0060/13 POM/BO/2341/01

Gdańsk, 601 649 671

38 Andrzej Jacek
TejchmanKonarzewski

konstrukcyjnobudowlanej

obejmującej projektowanie w zakresie
konstrukcji żelbetowych, murowych i
stalowych

RZE/X/0007/14 POM/BO/0449/09

Gdańsk, 501 552 755

31 Krzysztof
Żółtowski

POM/BO/1433/01

Lp.

Imię i nazwisko

Specjalność
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Miejsce zamieszkania
tel. kontaktowy
Gdańsk, 501 14 17 43
g_oli@interia.pl

39 Grzegorz
Olizarowicz

w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń
elektrycznych i
elektroenergetycznych

obejmującej projektowanie oraz
kierowanie robotami budowlanymi bez
ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych

40 Władysław
Sroka

konstrukcyjnobudowlanej

obejmującej kierowanie, nadzorowanie i RZE/X/0035/14 POM/BO/4522/01
kontrolowanie budowy i robót
kierowanie i kontrolowanie wytwarzania
konstrukcyjnych elementów
budowlanych oraz ocenianie i badanie
stanu technicznego w zakresie
wszelkich budynków oraz innych
budowli z wyłączeniem linii, węzłów i
stacji kolejowych, dróg oraz
lotniskowych dróg startowych i
manipulacyjnych, mostów, budowli
hydrotechnicznych i
wodnomelioracyjnych z wyłączeniem
obiektów o konstrukcji stalowej.

Gdańsk, 602 645 008,
wsroka@wp.pl

41 Maciej
konstrukcyjnoNiedostatkiewicz budowlanej

obejmującej projektowanie bez
ograniczeń

Gdynia,
(58) 621 72 68,
605 685 680,
mniedost@gmail.com

42 Stefan Petk

konstrukcyjnobudowlanej

obejmującej kierowanie robotami
RZE/X/0053/14 POM/BO/3752/01
budowlanymi w zakresie konstrukcji
obiektów budowlanych, robót
wykończeniowych i ogólnobudowlanych

Lębork, 606 314 080

43 Tomasz
Majewski

konstrukcyjnobudowlanej

obejmującej projektowanie i kierowanie
robotami budowlanymi bez ograniczeń
na okres ważności do dnia 23 kwietnia
2025 r.

RZE/X/0013/15 POM/BO/0431/04

Sztum, 692 420 517

obejmującej kierowanie budową i
robotami w zakresie budowli
hydrotechnicznych

RZE/X/0012/16 POM/WM/5386/01 Gdańsk, 58 345 52 95,
d.wolinski@upcpoczta.pl

44 Dariusz Woliński konstrukcyjnoinżynieryjnej

RZE/X/0028/14 POM/IE/3538/01

RZE/X/0014/14 POM/BO/3410/01

Lp.

Imię i nazwisko

Specjalność

45 Józef Muczyński w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń
elektrycznych i
elektroenergetycznych

Zakres
obejmującej projektowanie oraz
kierowanie robotami budowlanymi bez
ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych

Numer

Przynależność
do POIIB

RZE/X/0020/15 POM/IE/0750/03

Miejsce zamieszkania
tel. kontaktowy
Sopot, 501 518 864

