
LISTA OSÓB BĘDĄCYCH CZŁONKAMI W-MOIIB 

ZGŁASZAJĄCYMI CHĘĆ FIGUROWANIA NA LIŚCIE RZECZOZNAWCÓW BUDOWLANYCH W-MOIIB 

Rejestracja 

Głównym sposobem zbierania przez nas informacji jest proces rejestracji polegający na konieczności pobrania, wypełnienia i odesłania karty zgłoszenia 

wg poniżej opisanej procedury : 

Członkowie W-MOIIB zainteresowani umieszczeniem na tej liście swoich danych (wyłącznie imienia, nazwiska, nr telefonu kontaktowego oraz adresu 

poczty elektronicznej e:mail) proszeni są o kontakt z biurem Izby. 

Zgłoszenia będą przyjmowane na podstawie wypełnionej i odesłanej karty zgłoszenia  - do pobrania karta zgłoszenia.doc 

Bezpieczeństwo 

Posiadamy systemy zabezpieczeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszelkim danym osobowym jak i bezpiecznego aktualizowania ich w naszych 

zasobach informacyjnych. Podczas dokonywania rejestracji w naszym serwisie zostaniesz poproszony o zapoznanie się z oświadczeniem (informacja 

zawarta w karcie zgłoszenia).  

Możesz w każdej chwili poprosić nas o zaprzestanie używania informacji o Tobie lub zmianę danych o członkostwie w rejestrze poprzez wysłanie 

wiadomości na adres : grzegorz.karpa@piib.org.pl 

Uwaga : W-MOIIB nie weryfikuje przygotowania zawodowego w przedmiotowym zakresie osób zamieszczanych w rejestrze w razie wątpliwości proszę    

               przysłać zapytanie na adres grzegorz.karpa@piib.org.pl 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zapisów podanych w tabeli prosimy o kierowanie uwag na adres : grzegorz.karpa@piib.org.pl 

Lista rzeczoznawców realizowana jest wg kolejności zgłoszeń. Lista nie weryfikuje statusu członkowstwa. 

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z rejestracją proszę o kontakt :       inż. Grzegorz Karpa 
(dokument elektroniczny) 

Dyrektor Biura 
W-MOIIB 

grzegorz.karpa@piib.org.pl 
(0-89) 523-76-40 
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L.p. Nazwisko Imię 
Nr ewidencyjny 

W-MOIIB 
Telefon E:mail Specjalność 

1 BUCHHOLZ PIOTR WAM/BO/0666/03 
kom. 507-225-206 

tel. (89) 527-13-34 
- MYKOLOGIA 

2 NOWAK WIESŁAW WAM/BO/1852/01 
kom. 608-618-268 

tel. (89) 523-61-17 
- Konstrukcyjno-Budowlane 

3 JABŁOŃSKI ZDZISŁAW WAM/IE/0206/09 
kom. 507-931-344 

tel. (55) 233-96-40 
rzeczoznawca33@wp.pl 

Sieci, instalacje i urządzenia elektryczne 

i elektroenergetyczne 

4 SOBCZAK HENRYK WAM/IE/2454/01 kom. 502-266-525 hr.sobczak@gmail.com 

Instalacyjna w telekomunikacji 

przewodowej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą 

5 MILEWSKI SŁAWOMIR WAM/BO/1725/01 tel. (89) 527-67-54 s.milewski@neostrada.pl 
Rozwiązania konstrukcyjno-budowlane 

budynków oraz innych budowli 

6 RUNIEWICZ TADEUSZ WAM/IE/2289/01 kom. 692-719-452 t.runiewicz@gmail.com 

Branża elektroenergetyczna, instalacje 

elektryczne, sieci  

i rozdzielnie elektroenergetyczne 

7 JARMUSZEWICZ RYSZARD WAM/BO/0906/01 
kom. 506-591-480 

tel. (89) 752-42-60 
- 

Konstrukcyjno-Budowlana 

Projektowanie i wykonawstwo 

8 SOKOŁOWSKI JAN WAM/BO/2471/01 
kom. 602-856-934 

tel. (23) 696-11-01 

rzeczoznawca.budowlany

@wp.pl 

W specjalności konstrukcyjno-

budowlanej obejmującej wykonawstwo i 

projektowanie  

w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-

budowlanych budynków oraz innych 

budowli. 

Pozycja 193/99/R Centralnego Rejestru 

Rzeczoznawców Budowlanych. 



9 ŚWITLICKI MAREK WAM/BO/2724/01 kom. 502-712-370 marek@switlicki.pl 

Rzeczoznawca budowlany  

w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej obejmującej projektowanie 

10 JODŁOWSKI WALDEMAR WAM/BO/0957/01 kom. 602-689-014 pkprojekt63@gmail.com 

Konstrukcyjno-inżynieryjna  

w zakresie projektowania  

i wykonawstwa wszelkich obiektów 

budowlanych. 

Poz.91/01/R Centralny Rej. 

Rzeczoznawców  Budowlanych 

11 JASTRZĘBSKI KAZIMIERZ WAM/BO/0926/01 kom. 600-979-543 kazimierzjot@wp.pl 

Projektowanie Wykonawstwo  

i Ocena Stanu Technicznego  

w zakresie  konstrukcji 

12 GETEK JAN PAWEŁ WAM/IE/0564/03 kom. 500-235-426 
mpec.braniewo.getek@ 

wp.pl 

Instalacyjno-inżynieryjna w zakresie 

instalacji i sieci elektrycznych. 

Uprawnienia do projektowania  

i wykonawstwa bez ograniczeń  

w zakresie j.w. 

13 ŻOŁĘSKI ANDRZEJ WAM/BO/3163/01 kom. 607-322-929 azoleski@gmail.com 

Konstrukcyjno-budowlana obejmująca 

wykonawstwo w zakresie rozwiązań 

konstrukcyjno-budowlanych budynków 

oraz innych budowli Nr 105/02/R/C 

14 BOGUCKI WALDEMAR WAM/IE/0190/01 kom. 608-092-524 w.bogucki@wp.pl 

Instalacje, urządzenia elektryczne  

i elektroenergetyczne, obejmujące 

wykonawstwo i projektowanie  

w zakresie wszelkiego rodzaju instalacji, 

urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych. 

15 ŻMICH PIOTR WAM/BT/0153/08 kom. 501-469-911 pzmich@orange.pl 

Instalacyjna w telekomunikacji 

przewodowej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą 

16 CHOJECKI JAN WAM/IE/0314/02 kom. 502-251-021 
jan.chojecki@traf.olsztyn.

pl 

Instalacyjna w telekomunikacji 

przewodowej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą 



Lista aktualizowana jest wg kolejności zgłoszeń 

17 RAMS JERZY WAM/BO/2215/01 kom. 695-168-826 jerzy-rams@wp.pl Inżynieryjna mostowa  

18 KUŚMIERZ ZBIGNIEW WAM/BO/1388/01 kom. 601-687-563  
zbigniew.kusmierz@euro-

projekt.eu 

Konstrukcyjno-Budowlana 

 


