Lista rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług
prowadzona przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora
Inspekcji Handlowej w Gdańsku
Wg stanu na dzień: 26.02.2014 r.
Nr
Imię i Nazwisko
zaśw.

2.

mgr Wiesław
Gierłowski

3.

Gabriela
Gierłowska

4.

mgr inż. Leszek
Oszczygieł

5.

mgr inż. Jerzy
Trzosowski

6.

Stanisław Jacobson

7.

mgr Witold
Nowikow

8.

dr inż. Leszek
Niedostatkiewicz

w zakresie:

nr telefonu:

Wyrobów z bursztynu, wyrobów
biżuteryjnych z udziałem bursztynu, oraz
materiałoznawstwa bursztynu surowego

Gdańsk
tel. (58) 305-58-82
Cekcyn
tel. (52) 336-10-18
tel. kom. 607-548-158

Wyrobów z bursztynu, wyrobów
biżuteryjnych z udziałem bursztynu, oraz
materiałoznawstwa bursztynu surowego

Gdańsk
tel. (58) 302-13-95
fax (58) 305-58-84
Cekcyn
tel. (52) 336-10-18

Wyrobów włókienniczych

Sopot
tel. (58) 550-36-80
tel. kom. 601-643-851
tel. służb. (58) 620-95-01

Obuwnictwa

Starogard Gdański
tel. (58) 562-47-31
tel. kom. 503-501-091
tel. służb. (58) 562-34-51
w. 322

Diamentów, kamieni kolorowych, wyrobów
ze złota oraz pereł

Gdańsk
tel. (58) 301-05-53

Radiestezji

Gdańsk
tel. (58) 553-24-55
tel. służb. (58) 553-17-65

Gdynia
Projektowania i wykonawstwa budownictwa
tel. (58) 620-20-55
ogólnego, mieszkaniowego i przemysłowego
tel. kom. 502-713-745
tel. służb. 347-22-31

2

9.

mgr inż. Zbigniew
Drewnowski

Oceny materiałów i wyrobów budowlanych,
robót budowlanych, prac projektowych i
usług nadzoru inwestorskiego

Gdańsk
tel. (58) 309-03-39
tel. służb. (58) 552-09-38

10.

dr inż. Krzysztof
Krzysztofowicz

Materiałoznawstwa – budowy i eksploatacji
maszyn

Gdańsk
tel. służb. (58) 347-17-01
tel. kom. 602-259-171

11.

mgr Wawrzyniec
Samp

Oceny dzieł sztuki współczesnej w zakresie
rzeźby

Gdańsk
tel. (58) 300-50-82
tel. kom. 601-244-657

13.

dr Bolesław
Wybraniak

Sprzętu elektrycznego powszechnego użytku, Gdańsk
materiałów elektroizolacyjnych i prób
tel. (58) 556-29-17
środowiskowych wyrobów elektrycznych
tel. służb. 343-12-91

15.

dr Cezary
Mańkowski

Usług logistycznych, transportowych,
spedycyjnych i magazynowych

Kielno
tel. (58) 676-47-15
tel. służb. (58) 550-92-35
Gdańsk
tel. (58) 348-75-41
tel. kom. 608-517-783
tel. służb. (58) 347-14-23

16.

Chemii i technologii tłuszczów jadalnych,
dr inż. Maria Tynek
biotechnologii lipidów

17.

Chemii i technologii tłuszczów jadalnych,
biotechnologii lipidów

Sopot
tel. (58) 551-01-86
tel. kom. 609-228-453
tel. służb. 347-26-97

Chemii i technologii tłuszczów

Gdynia
tel. (58) 622-96-61
tel. służb. (58) 347-17-23
347-14-23

dr Eleonora
Ledóchowska

18.

dr Ewa Szukalska

19.

dr Roman
Pawłowicz

Chemii i analizy tłuszczów

Gdańsk
tel. (58) 305-67-01
tel. służb. (58) 347-15-06

20.

mgr inż. Anna
Szemberg

Wyrobów włókienniczych

Gdańsk
tel. (58) 557-12-39
tel. kom. 605-734-504
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21.

Lech Jędrzejczyk

Sprzętu gospodarstwa domowego
elektronarzędzi oraz urządzeń oświetlenia
elektrycznego

Puck
tel. (58) 673-19-61
tel. kom. 602-611-117
tel. służb. 673-18-65

Usług fryzjerskich

Gdańsk
tel. (58) 344-51-01
tel. kom. 601-621-953
tel. służb. (58) 341-99-98

Instalacji i urządzeń elektrycznych

Gdańsk
tel. (58) 341-71-83
tel. służb. (58) 347-13-98

22.

Józef Świniarski

23.

dr Edward Musiał

24.

Wyrobów z bursztynu, wyrobów
dr inż. Małgorzata
biżuteryjnych z udziałem bursztynu, oraz
Kucharska
materiałoznawstwo bursztynu surowego

25.

dr inż. Leon
Swędrowski

Sopot
tel. (58) 551-71-12
301-63-90
tel. kom. 602-259-043
tel. służb. 301-27-83

Pomiarów wielkości elektrycznych i
nieelektrycznych oraz systemów jakości

Gdańsk
tel. (58) 341-62-69
tel. kom. 604-162-182
tel. służb. 347-12-84

26.

Robert Zięba

Jubilerstwa

Kościerzyna
tel. (58) 686-44-07
tel. kom. 502-212-390
tel. służb. 686-35-04

27.

mgr inż. Józef
Gafka

Jakości skór i wyrobów skórzanych

Gdańsk
tel. służb. 341-53-70

28.

30.

Teresa Wawrzyniak Usług prania i czyszczenia chemicznego

mgr Józef Bławat

Słupsk
tel. (59) 843-47-77
tel. kom. 692-453-320
tel. służb. (59) 842-54-68

Paliw płynnych i produktów
pirotechnicznych, produktów chemicznomineralnych, wyrobów metalowych i powłok
Gdynia
galwanicznych.
tel. (58) 623-89-30
Ochrony środowiska i ochrony pracy.
tel. służb.(58) 627-46-71
Gospodarka odpadami przemysłowymi i ich
recykling
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Gospodarki leśnej

Choczewo
tel. (58) 676-32-27
tel. służb. (58) 676-32-11

Obuwnictwa i wyrobów skórzanych

Kobylnica
tel. służb. (59) 847-11-91
847-11-93

Technologii drewna, meblarstwa
i wyposażenia wnętrz

Gdańsk
tel. (58) 553-55-87
tel. kom. 602-477-905

Diamentów, kamieni kolorowych, pereł,
złotnictwa

Gdańsk
tel. służb. (58) 620-49-81

Ewa Białogłowska

Fryzjerstwa

Gdańsk
tel. (58) 303-55-63
tel. kom. 603-922-022

Marian Kamiński

Paliw ciekłych, olei smarowych, aparatury
analitycznej, produktów przemysłu
rafineryjno -petrochemicznego

Gdańsk
tel. (58) 346-75-21
tel. kom. 601-401-824
tel. służb. (58) 308-71-95

32.

mgr inż. Zygmunt
Frąszczak

33.

Alicja Stefaniec

34.

inż. Jan
Zawadziński

35.

mgr inż. Henryk
Socha

36.

37.

38.

Grażyna Kubić

Meblarstwa

Słupsk
tel. (59) 843-55-47
tel. kom. 604-777-181
tel. służb. (59) 842-54-68

39.

Jacek Kamiński

Techniki samochodowej

Gdańsk
tel. kom. 601-631-835
508-046-860

40.

mgr inż. Marek
Styp- Rekowski

Techniki pojazdów samochodowych,
maszyn i urządzeń.
Kalkulacji kosztów napraw pojazdów oraz
maszyn

Żukowo
tel. (58) 681-73-75
tel. kom. 602-499-250
tel. służb. (58) 341-50-75

42.

dr inż. Andrzej
Jarzębski

Określania i weryfikacji jakości ropy
Gdańsk
naftowej, produktów naftowych, paliw i gazu tel. (58) 347-96-05
płynnego
tel. kom. 601-692-634

43.

Gdańsk
Elektroniki, elektrotechniki, automatyki
tel. (58) 557-64-20
tel. kom. 505-982-140
inż. Mariusz Jacek sprzętu RTV i AGD, elektrotechniki
samochodowej, sprzętu komputerowego oraz
Jaszkiewicz
maszyny elektryczne
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45.

46.

Zbigniew KlegerRudomino

Jakości ryb i przetworów rybnych

Jakości produktów i usług w dziedzinie
Zbigniew Zdzisław
zabezpieczeń mechaniczno elektrycznych
Świercz
osób i mienia

Gdynia
tel. (58) 620-99-64
tel. kom. 600-196-763
Gdańsk
tel. (58) 301-52-82

47.

inż. Edmund Jan
Bastian

Kontroli jakości maszyn objętych dyrektywą
Parlamentu Europejskiego i Rady
2006/42/WE

Gdańsk
tel. kom. 669-929-441

48.

inż. Włodzimierz
Basta

Technologii drewna, meblarstwa i
wyposażenia wnętrz

Gdańsk
tel. kom. 660-664-508

49.

Jarosław
Kurnikowski

Usług parkieciarskich

Sopot
tel. kom. 506-699-109

50.

Budownictwa, ekspertyz budowlanych,
wykonawstwa, usług, technologii i robót
budowlanych. Nadzoru budowlanego. Stanu
technicznego, zużycia, uszkodzenia
dr inż. Przemysław konstrukcji i obiektów budowlanych oraz
materiałów budowanych. Kontroli
Stawiarski
technicznej utrzymania obiektów
budowlanych. Materiałów budowlanych.
Bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robót budowlanych

Katowice
tel. kom. 603-324-300

51.

Wyposażenia morskiego podlegającego
wymaganiom określonym w Dyrektywie
mgr inż.
96/98/WE oraz środków ochrony
Przemysław Gałka
indywidualnej podlegającym wymaganiom
określonym w Dyrektywie 89/686/EWG

Sopot
tel. kom. 605-690-078

52.

Jakość paliw. Maszyn, urządzeń i narzędzi kontrola jakości maszyn objętych dyrektywą
Parlamentu Europejskiego i Rady
mgr inż. Krzysztof
2006/42/WE z dn. 17.05.06 r. w sprawie
Jacek Kołwzan
maszyn. Ładunków niebezpiecznych.
Ochrony środowiska morskiego, recyklingu
statków

Gdańsk
tel. kom. 607-665-105

53.

mgr inż. Ryszard
Szefler

Środków ochrony indywidualnej
podlegających wymaganiom zasadniczym
określonym w Dyrektywie 89/686/EEC

Gdańsk
tel. kom. 604-593-529
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Obuwnictwa, futrzarstwa, odzieży skórzanej, Słupsk
art. branży sportowo-turystycznej i rowerów tel. kom. 505-015-621

54.

Jan Zenon Gołecki

55.

Jakości prac spawalniczych i zabezpieczeń
mgr inż.
Wojciech Madejski antykorozyjnych

57.

Bezpieczeństwa transportu ładunków
kmdr por. mgr inż. niebezpiecznych. Techniki pojazdów
Gdynia
samochodowych i ciągników. Jakości maszyn tel. (58) 629-99-00
Mirosław
objętych dyrektywą Parlamentu
tel. kom. 504-236-897
Chmieliński
Europejskiego i Rady 2006/42/WE

58.

59.

Jacek Jeżak

Prac glazurniczych, izolacyjnych
i wykończeniowych oraz materiałów
budowlanych

Gdańsk
tel. kom. 728-577-988

Bydgoszcz
tel. kom. 664-464-709

Szacowania wartości pojazdów. Oceny
jakości przeprowadzonych napraw;
Weryfikacji jakości oraz grubości powłok
Żukowo
tel. kom. 600-458-097
Krzysztof Kuźmicki lakierowych; Weryfikacji zakresów oraz
jakości przeprowadzonych napraw w zakresie
prac blacharsko-lakierniczych; Weryfikacji
kosztów napraw pojazdów samochodowych.

