LISTA RZECZOZNAWCÓW BUDOWLANYCH Z NADANIA WOJEWODY POMORSKIEGO

Lp.
1

Imię i nazwisko
Maciej
Niedostatkiewicz

Specjalność

Zakres

Przynależność do
POIIB oraz
wpis do GINB

Miejsce zamieszkania,
tel. kontaktowy

specjalność:
budowa obiektów
konstrukcyjno-budowlana budowlanych bez
ograniczeń, projektowanie
bez ograniczeń

POM/BO/3410/01

POM/IS/5374/01

Gdańsk,
601 226 248

302/02/R/C
35/14/R/C

Gdynia,
(58) 621 72 68,
605 685 680

2

Aleksander
Wojtczak

specjalność: sanitarna

3

Michał Fijałkowski

specjalność:
projektowanie i
konstrukcyjno-budowlana wykonawstwo w zakresie:
konstrukcji i ustrojów
budowlanych, robót
wykończeniowych i
ogólnobudowlanych

POM/BO/1043/01
37/95

Słupsk,
(59) 822 50 09

4

Lech Kanigowski

specjalność:
wykonawstwo i
konstrukcyjno-budowlana projektowanie wszelkich
budynków i budowli z
wyłączeniem linii, węzłów i
stacji kolejowych, dróg oraz
lotniskowych dróg
startowych i
manipulacyjnych, mostów,
budowli hydrotechnicznych i
melioracji wodnych

POM/BO/1890/01
348/98/R

Słupsk,
(59) 84 555 44,
502 53 27 83,
k2slupsk@wp.pl

projektowanie, budowa i
utrzymanie sieci, instalacje
sanitarne

Lp.

Imię i nazwisko

5

Zbigniew Kmieciak

6

7

8

Specjalność

Zakres

Przynależność do
POIIB oraz
wpis do GINB

Miejsce zamieszkania,
tel. kontaktowy

POM/BO/2105/01
6/98

Słupsk,
(59) 84 52 966,
608 39 39 22,
test@neostrada.pl

Jarosław Weitmann specjalność:
projektowanie i
konstrukcyjno-budowlana wykonawstwo, w zakresie
konstrukcji i ustrojów
budowlanych, robót
wykończeniowych i
ogólnobudowlanych

POM/BO/5192/01
17/97

Słupsk,
601 69 35 74,
weit@wp.pl

Zbigniew
Synowiecki

specjalność:
wykonawstwo i
konstrukcyjno-budowlana projektowanie w zakresie:
konstrukcji i ustrojów
budowlanych, robót
wykończeniowych i
ogólnobudowlanych

POM/BO/4690/01
103/97

Słupsk,
604 600 116,
zsynz@op.pl

Mirosław Herman

specjalność: instalacyjna
w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń
elektrycznych i
elektroenergetycznych

POM/IE/1505/01
198/96

Gdańsk,
664 058 050,
m.herman@pkpenergetyka.pl

specjalność:
wykonawstwo i
konstrukcyjno-budowlana projektowanie z
wyłączeniem linii, węzłów i
stacji kolejowych, dróg oraz
lotniskowych dróg
startowych i
manipulacyjnych, mostów,
budowli hydrotechnicznych i
wodnomelioracyjnych

wykonawstwo w
specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych

Lp.

Imię i nazwisko

Specjalność

Zakres

Przynależność do
POIIB oraz
wpis do GINB

Miejsce zamieszkania,
tel. kontaktowy

9

Maria Duszyńska

specjalność:
architektoniczna

w zakresie projektowania
wytwarzania
konstrukcyjnych elementów
budowlanych, budowy,
rozbiórki i utrzymania
obiektów budowlanych:
budownictwa ogólnego,
przemysłowego,
projektowania terenów
zielonych, bezpieczeństwo i
higiena pracy.

POM/BO/0476/06

Gdańsk,
(58) 348 76 79

10

Stefan Guziński

specjalność:
w specjalności
konstrukcyjno-budowlana konstrukcyjno-budowlanej
obejmującej projektowanie i
wykonawstwo w zakresie:
konstrukcji i ustrojów
budowlanych, robót
wykończeniowych i
ogólnobudowlanych

POM/BO/1461/01
38/95

Słupsk,
601 41 05 62

11

Konstanty
Lemański

specjalność:
projektowanie w zakresie
konstrukcyjno-budowlana wszelkich budynków oraz
innych budowli z
wyłączeniem linii, węzłów i
stacji kolejowych, dróg oraz
lotniskowych dróg
startowych i
manipulacyjnych, mostów,
budowli hydrotechnicznych i
wodnomelioracyjnych

POM/BO/5887/02
132/99

Słupsk,
(59) 84 267 06,
668 522 304,
arkonslu@wp.pl

Lp.

Imię i nazwisko

Specjalność

Zakres

Przynależność do
POIIB oraz
wpis do GINB

Miejsce zamieszkania,
tel. kontaktowy

12

Bogdan Zieliński

specjalność:
w specjalności
POM/BO/5603/0186/97 Słupsk,
(59) 84 32 392,
konstrukcyjno-budowlana konstrukcyjno-inżynieryjnej
608 802 101
obejmującej wykonawstwo i
w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
obejmującej projektowanie
w zakresie: konstrukcji i
ustrojów budowlanych, robót
wykończeniowych i
ogólnobudowlanych

13

Franciszek
Grabarski

specjalność:
w specjalności
konstrukcyjno-budowlana konstrukcyjno-budowlanej
obejmującej projektowanie,
budowę, rozbiórkę i
utrzymanie obiektów
budowlanych w zakresie
konstrukcji stalowych i
żelbetowych

POM/BO/1346/01
944/96/R

Sopot,
(58) 551 59 00

Lp.

Imię i nazwisko

Specjalność

Zakres

Przynależność do
POIIB oraz
wpis do GINB

Miejsce zamieszkania,
tel. kontaktowy

14

Ryszard Kowalski

specjalność:
w specjalności
POM/BO/2349/01
konstrukcyjno-budowlana konstrukcyjno-budowlanej w 356/02/R/C
zakresie kierowania,
nadzorowania i
kontrolowania budowy i
robót, kierowania i
kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementów
budowlanych oraz oceniania
i badania stanu
technicznego w zakresie
wszelkich budynków i innych
budowli z wyłączeniem linii,
węzłów i stacji kolejowych,
dróg oraz nawierzchni
lotniskowych, mostów,
budowli hydrotechnicznych i
wodnomelioracyjnych

Gdańsk

15

Konrad Kosiorek

specjalność:
konstrukcyjnoinżynieryjna

w specjalności
konstrukcyjno-inżynieryjnej
obejmującej sporządzanie
projektów budowlanych
konstrukcyjnych wszelkich
obiektów budowlanych

POM/BO/2264/01
169/02/R/C

Gdynia,
(58) 620 03 76

16

Bogdan Kledzik

specjalność:
konstrukcyjnoinżynieryjna

w specjalności
konstrukcyjno-inżynieryjnej
obejmującej sporządzanie
projektów budowlanych
konstrukcyjnych wszelkich
obiektów budowlanych

POM/BO/2050/01
146/02/R/C

Gdańsk

Lp.

Imię i nazwisko

Specjalność

Zakres

Przynależność do
POIIB oraz
wpis do GINB

17

Tadeusz Lisiewicz

specjalność:
w specjalności
POM/BO/2775/01
konstrukcyjno-budowlana konstrukcyjno-budowlanej w
zakresie projektowania,
rozbiórki i utrzymania
obiektów budowlanych:
konstrukcji stalowej.

18

Stefan Niewitecki

specjalność:
konstrukcyjnobudowlana,
architektoniczna

Miejsce zamieszkania,
tel. kontaktowy
Gdańsk,
(58) 552 33 07

w specjalności
POM/BO/3425/01955/9 Gdynia,
501 034 602
konstrukcyjno-budowlanej w 6/R
zakresie projektowania,
wytwarzania
konstrukcyjnych elementów
budowlanych, budowy,
rozbiórki i utrzymania
obiektów budowlanych
budownictwa ogólnego i
mieszkaniowego, w
specjalności
architektonicznej do
projektowania bez
ograniczeń

Lp.

Imię i nazwisko

Specjalność

Zakres

Przynależność do
POIIB oraz
wpis do GINB

Miejsce zamieszkania,
tel. kontaktowy

19

Dariusz Śliwiński

specjalność:
w specjalności
POM/BO/4874/01
konstrukcyjno-budowlana konstrukcyjno-budowlanej w 163/02/R/C
zakresie sporządzania
projektów rozwiązań
konstrukcyjno-budowlanych
budynków oraz budowy
wszelkich obiektów
budowlanych z wyłączeniem
linii, węzłów i stacji
kolejowych, dróg oraz
nawierzchni lotniskowych,
mostów, budowli
hydrotechnicznych i
melioracji wodnych

Tczew

20

Zbigniew H.
Dąbrowski

specjalność:
w specjalności
POM/BO/0797/01
konstrukcyjno-budowlana konstrukcyjno-budowlanej w 947/96/R
zakresie techniki i
technologii robót
betonowych

Gdańsk,
(58) 343 45 18,
608 636 557

21

Henryk
Fiodorowicz

specjalność:
w specjalności
konstrukcyjno-budowlana konstrukcyjno-budowlanej

POM/BO/1064/01

Słupsk,
601 628 586

22

Czesław
Hurynowicz

specjalność:
w specjalności
konstrukcyjno-budowlana konstrukcyjno-budowlanej

POM/BO/1549/02

Słupsk,
604 086 950

Lp.

Imię i nazwisko

Specjalność

Zakres

Przynależność do
POIIB oraz
wpis do GINB

Miejsce zamieszkania,
tel. kontaktowy

23

Bolesław
Mazurkiewicz

specjalność:
kierowanie robotami
158/01
konstrukcyjno-budowlana budowlanymi z wyjątkiem
architektonicznego
kierowania robotami,
dotyczącymi budynków
zabytkowych, pomników,
budynków monumentalnych
oraz sporządzania projektów
(planów) robót
konstrukcyjnych i
instalacyjnych

Gdynia

24

Florian Mosa

specjalność:
w specjalności
POM/BO/3282/02
konstrukcyjno-budowlana konstrukcyjno-budowlanej w
zakresie projektowania,
wytwarzania
konstrukcyjnych elementów
budowlanych, budowy,
rozbiórki utrzymania
obiektów budowlanych:
konstrukcyjnych

Rumia

25

Marek Wesołowski

specjalność:
w specjalności
POM/BO/5210/01
konstrukcyjno-budowlana konstrukcyjno-budowlanej w 09/2002/R
zakresie sporządzania
projektów budowlanych
konstrukcyjnych wszelkich
obiektów budowlanych oraz
innych budowli z
wyłączeniem linii, węzłów i
stacji kolejowych, dróg oraz
nawierzchni lotniskowych,
mostów, budowli
hydrotechnicznych i
melioracji wodnych

Gdańsk,
(58) 348 90 57,
504 400 917

Lp.

Imię i nazwisko

Specjalność

Zakres

Przynależność do
POIIB oraz
wpis do GINB

Miejsce zamieszkania,
tel. kontaktowy

POM/BO/0528/01
189/97

Gdańsk,
(58) 556 68 07,
602 225 072

specjalność:
konstrukcyjnoinżynieryjna

w specjalności
POM/BM/2966/07
konstrukcyjno-inżynieryjnej
152/02
w zakresie projektowania i
budowy mostów, wiaduktów,
przepustów, tuneli, estakad,
nadziemnych i podziemnych
przejść komunikacyjnych
oraz nieskomplikowanych
odcinków dróg stanowiących
dojazdy do tych budowli

Gdańsk,
(58) 662 28 03,
601 61 52 19

Jerzy Widuliński

specjalność:
konstrukcyjnoinżynieryjna

w specjalności:
POM/BO/5225/01
konstrukcyjno-inżynieryjnej
422/98
obejmującej wykonawstwo
w zakresie robót
budowlanych z wyłączeniem
robót obejmujących
instalacje i urządzania
sanitarne oraz instalacje i
urządzenia elektryczne

Gdańsk,
(58) 301 78 77,
501 11 94 88

Wiesław Kępiński

specjalność:
telekomunikacyjna

W specjalności instalacyjnej
w telekomunikacji
przewodowej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą
w zakresie projektowania i
wykonawstwa robót
budowlanych

Gdańsk,
509 251 440

26

Zbigniew Bystrek

specjalność:
w specjalności
konstrukcyjno-budowlana konstrukcyjno-inżynieryjnej
w zakresie projektowania i
wykonawstwa z
wyłączeniem instalacji i
urządzeń sanitarnych.

27

Maciej Malinowski

28

29

POM/BT/0502/04
277/02

Lp.

Imię i nazwisko

Specjalność

Zakres

Przynależność do
POIIB oraz
wpis do GINB

Miejsce zamieszkania,
tel. kontaktowy
Gdańsk

30

Tadeusz GodyckiĆwirko

specjalność:
w zakresie projektowania
konstrukcyjno-budowlana oraz wykonawstwa robót
konstrukcyjno-budowlanych
oraz instalacyjnych

POM/BO/1261/01
126/98

31

Janusz Wittmann

specjalność:
w specjalności
konstrukcyjno-budowlana konstrukcyjno-budowlanej
obejmującej sporządzanie
projektów w zakresie
rozwiązań konstrukcyjnobudowlanych budynków
oraz innych budowli z
wyłączeniem linii, węzłów i
stacji kolejowych, dróg oraz
lotniskowych dróg
startowych i
manipulacyjnych, mostów,
budowli hydrotechnicznych i
melioracji wodnych

POM/BO/5322/0173/03 Gdańsk

32

Witold Syrek

specjalność:
architektoniczna

POM/BO/0173/0618/97 Słupsk,
602 474 182,
607 801 881,
(59) 842 71 62

33

Stanisław
Hlebowicz

specjalność:
specjalności konstrukcyjnokonstrukcyjno-budowlana budowlanej, obejmującej
wykonawstwo w zakresie
ogólnobudowlanym

w specjalności
architektonicznej:
obejmującej projektowanie i
wykonawstwo

POM/BO/5799/02
5/97

Kwidzyn,
692 203 827

Lp.

Imię i nazwisko

Specjalność

Zakres

Przynależność do
POIIB oraz
wpis do GINB

Miejsce zamieszkania,
tel. kontaktowy

34

Jerzy Ziółko

specjalność:
w specjalności
POM/BO/5646/01
konstrukcyjno-budowlana konstrukcyjno-budowlanej w
zakresie projektowania,
wytwarzania
konstrukcyjnych elementów
budowlanych, budowy,
rozbiórki i utrzymania
obiektów budowlanych:
konstrukcji stalowej.

Gdańsk

35

Józef Ryszard
Hryniewicki

specjalność:
w specjalności
konstrukcyjno-budowlana konstrukcyjno-inżynieryjnej
obejmującej wykonawstwo i
specjalności konstrukcyjnobudowlanej obejmującej
projektowanie w zakresie:
konstrukcji i ustrojów
budowlanych, robót
wykończeniowych i
ogólnobudowlanych.

POM/BO/1541/01

Człuchów,
(59) 83 46 013

36

Zenon Chmieliński

specjalność:
w specjalności
konstrukcyjno-budowlana konstrukcyjno-budowlanej
obejmującej projektowanie i
wykonawstwo w zakresie:
konstrukcji i ustrojów
budowlanych, robót
wykończeniowych i
ogólnobudowlanych

POM/BO/0564/02

Lębork, Mosty, (58) 861 27 30,
604 558 028

Lp.

Imię i nazwisko

Specjalność

Zakres

37

Stanisław Maciej
Dąbrowski

specjalność: instalacyjno- w specjalności instalacyjnoinżynieryjna
inżynieryjnej w zakresie
sieci i instalacji
elektrycznych w zakresie
projektowania budowy,
rozbiórki i utrzymania
obiektów budowlanych we
wszystkich dziedzinach
budownictwa

38

Stefan Eugeniusz
Bernatek

specjalność: sieci i
instalacje sanitarne

39

Jędrzej Józef
Szanowski

specjalność:
w specjalności
konstrukcyjno-budowlana konstrukcyjno-budowlanej
obejmującej 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
wodnomelioracyjnych

Przynależność do
POIIB oraz
wpis do GINB
POM/IE/0785/01

w specjalności sieci i
POM/IS/0214/02
instalacji sanitarnych
obejmujących wykonawstwo
w zakresie zabezpieczeń
przeciwpożarowych

POM/BO/4709/01
65/99

Miejsce zamieszkania,
tel. kontaktowy
Gdańsk, (58) 557 97 95,
602 434 114, 606 730 041

Gdańsk, (58) 344 41 55,
601 615 687

Bytów, 501 169 029

Lp.
40

Imię i nazwisko
Zbigniew
Drewnowski

Specjalność

Zakres

specjalność:
w specjalności
konstrukcyjno-budowlana konstrukcyjno-budowlanej
obejmującej projektowanie

Przynależność do
POIIB oraz
wpis do GINB
POM/BO/0910/01
123/97

Miejsce zamieszkania,
tel. kontaktowy
Gdańsk, 603 113 012

