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1. INFORMACJE OGÓLNE O TOWARZYSTWIE 

1.1. POWOŁANIE PTEDP 

Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych powstało w roku 2010. Warto 
jednak odnotować, że po raz pierwszy wnioski dotyczące utworzenia stowarzyszenia 
zajmującego się propagowaniem nowych idei w sferze ustalania przyczyn pożarów oraz 
dochodzeń popożarowych opartych na podstawach wiedzy naukowej zostały zgłoszone już  
w roku 2005 przez uczestników poznańskiej konferencji pod hasłem „Research into the causes 
of fire - Badanie przyczyn powstawania pożarów”1. Pięć lat później, 24 kwietnia 2010 roku,  
w Karpaczu, woj. dolnośląskie odbyło się zebranie założycielskie Polskiego Towarzystwa 
Ekspertów Dochodzeń Popożarowych, w którym udział wzięło 16 osób: 

1) Roman  ARTYŃSKI, 
2) Wojciech BASTEK, 
3) Robert BRZEZIŃSKI, 
4) Marek BUKATO, 
5) Jacek CHWIŁKOWSKI, 
6) Rajmund DARGAS, 
7) Jacek GAWROŃSKI, 
8) Piotr GUZEWSKI, 
9) Jerzy KASICKI, 
10) Zbigniew KWIATKOWSKI, 
11) Robert NOWAKOWSKI, 
12) Tomasz SAWICKI, 
13) Jerzy SŁADCZYK, 
14) Mateusz SZCZEŚNIAK, 
15) Marta TARGOSZ, 
16) Jacek WIŚNIEWSKI. 

 
Podczas zebrania przyjęto uchwałę o założeniu Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń 
Popożarowych oraz kolejne uchwały dotyczące: 

 przyjęcia statutu stowarzyszenia, 

 wyboru komitetu założycielskiego, 

 wyboru Zarządu Głównego, 

 wyboru Komisji Rewizyjnej. 
 
Do przeprowadzenia rejestracji stowarzyszenia członkowie założyciele upoważnili niżej 
wymienione osoby: 

 Piotr GUZEWSKI, 

 Tomasz SAWICKI, 

 Jacek GAWROŃSKI. 
 
Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych w dniu 30 sierpnia 2010 r. zostało 
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w VIII Wydziale 

                                                             
1 II Międzynarodowa Konferencja pod hasłem „Badanie przyczyn powstawania pożarów - Research  
  into the causes of fire", Poznań 29-30 września 2005 r. 



4 
 

Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem pozycji rejestru 0000363875  
i z tym dniem PTEDP rozpoczęło swoją działalność. 
Dane identyfikujące Towarzystwo jako podmiot prawny to numer identyfikacji podatkowej 
oraz REGON: 

 NIP: 779-238-51-71, 

 Regon: 301579369. 
 
1.2.  WŁADZE TOWARZYSTWA 

Władze PTEDP określa rozdział IV, §18 Statutu, zgodnie z którym „władzami Towarzystwa są: 
1) Zjazd Towarzystwa, 
2) Zarząd Główny, 
3) Komisja Rewizyjna. 

Kadencja władz Towarzystwa trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub 
jawnym, w zależności od uchwały Zjazdu Towarzystwa, bezwzględną większością głosów. 
Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.  
 
Skład Zarządu Głównego PTEDP pierwszej kadencji: 

1) Piotr GUZEWSKI – prezes zarządu, 
2) Tomasz SAWICKI – wiceprezes zarządu, 
3) Zbigniew KWIATKOWSKI – wiceprezes zarządu, 
4) Jacek GAWROŃSKI – wiceprezes zarządu ds. finansowych, 
5) Robert BRZEZIŃSKI – sekretarz zarządu. 

 
Skład Komisji Rewizyjnej pierwszej kadencji: 

1) Marek BUKATO – przewodniczący, 
2) Wojciech BASTEK – członek, 
3) Jacek WIŚNIEWSKI – członek. 

Skład Zarządu Głównego PTEDP oraz Komisji Rewizyjnej w okresie pierwszej kadencji PTEDP 
nie uległ zmianie. 
 
1.3. CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA 

Członków PTEDP oraz ich prawa i obowiązki określa rozdział III, §13 Statutu. Członkowie 
Towarzystwa dzielą się na:  

1) członków zwyczajnych,  
2) członków wspierających,  
3) członków honorowych,  
4) członków sympatyków. 

 
Zwyczajnym członkiem może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej wpisany na listę 
biegłych przy Sądzie Okręgowym w dziedzinie związanej z dochodzeniem popożarowym (np. 
z zakresu pożarnictwa, z zakresu ochrony przeciwpożarowej, z zakresu ustalania przyczyn 
pożarów, itp.) albo osoba posiadająca tytuł lub nadane uprawnienia eksperta, rzeczoznawczy 
z zakresu dochodzeń popożarowych, ustalania przyczyn pożarów itp. oraz inne osoby 
posiadające przydatne kwalifikacje zbieżne z celami Towarzystwa. Członków zwyczajnych 
deklarujących realizację celów i zadań Towarzystwa, przyjmuje Zarząd Główny, na wniosek 
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zainteresowanych, zgłoszony w formie pisemnej deklaracji  z poparciem przynajmniej jednego 
członka zwyczajnego lub honorowego. 
 
Członkiem wspierającym może być polska lub zagraniczna osoba fizyczna lub prawna, która 
chce wspierać statutową działalność Towarzystwa poprzez zdeklarowanie pomocy finansowej, 
rzeczowej lub organizacyjnej. Na członka wspierającego przyjmuje Zarząd Główny na pisemny 
wniosek zainteresowanego. 
 
Członkiem honorowym może być polska lub zagraniczna osoba fizyczna, która w szczególny 
sposób przyczyniła się do realizacji statutowych celów, zadań i rozwoju Towarzystwa. Tytuł 
członka honorowego nadaje Zarząd Główny. 
 
Członkiem - sympatykiem Towarzystwa może być osoba fizyczna wykazująca zainteresowanie 
działalnością Towarzystwa, w tym zainteresowanie problematyką dochodzeń popożarowych 
przyjęta przez Zarząd Główny, która nie spełnia wszystkich warunków przynależności do 
Towarzystwa w charakterze członka zwyczajnego, ale deklaruje chęć wspierania Towarzystwa 
w charakterze sympatyka. Sympatykiem może zostać także każdy wolontariusz pracujący na 
rzecz Towarzystwa. Przyjęcie następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.  
 
Zarząd Główny podejmując uchwałę o przyjęciu zainteresowanej osoby lub instytucji w poczet 
członków lub sympatyków Towarzystwa, bierze pod uwagę możliwość realizacji przez 
kandydata celów i zadań Towarzystwa. 
 
Stan członków Towarzystwa w kolejnych latach przedstawiono w tabeli 1 oraz na rysunku 1. 
Szczegółowy wykaz członków PTEDP wg stanu na dzień 11 kwietnia 2015 r. przedstawiono  
w załączniku 1 do sprawozdania. 
 
Tabela 1. Stan członków PTEDP w latach 2010-2015 

Członek 
PTEDP 

24 IV 
2010 

31 XII 
2010 

31 XII 
2011 

31 XII 
2012 

31 XII 
2013 

31 XII 
2014 

11 IV 
2015 

Zwyczajny 16*) 21 28 37 46 49 52 

Sympatyk - - - 1 4 9 7 

RAZEM 16 21 28 38 50 58 59 
*) członkowie założyciele 
 
Ponadto Uchwałą nr 3/2011 z 24 września 2011 r. do grona członków Towarzystwa został 
przyjęty na członka honorowego PTEDP prof. zw. dr hab. Bogusław Sygit – Wydział Prawa  
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Profesor Bogusław Sygit od wielu lat zajmuje się 
prawno-karnymi aspektami pożarów. Od początku drogi naukowej przedmiotem jego 
zainteresowania były pożary. Obecnie, poza prof. zw. dr hab. Brunonem Hołystem, jest 
jedynym przedstawicielem nauki, który prowadzi badania oraz analizy w tym obszarze wiedzy 
kryminalistycznej i prawnej. 
 
W gronie członków PTEDP od roku 2012 znajdują się także członkowie wspierający, którzy 
udzielają pomocy oraz wsparcia finansowego działalności statutowej prowadzonej przez 
Towarzystwo. Na dzień 31 grudnia 2014 r. Towarzystwo liczyło trzech członków wspierających: 

1) BELFOR Polska Sp. z o.o., ul. Złocieniowa 1, 91-358 Łódź – Uchwała nr 3/2012  
z 25 lutego 2012 r., 
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2) FHU HUZAR Sławomir Bałuszyński, ul. Czarny Potok 15/9, 33-380 Krynica Zdrój – 
Uchwała nr 7/2012 z 23 marca 2012 r., 

3) INOTIS Piotr Jurkowski, ul. Adama Mickiewicza 3/3A, 85-071 Bydgoszcz – Uchwała nr 
15/2013 z 2 grudnia 2013 r. 

Warto zauważyć, że wszyscy członkowie wspierający są także członkami zwyczajnymi PTEDP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 1. Członkowie (zwyczajni i sympatycy) PTEDP w latach 2010-2015 
 
 
1.4. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 

Główne cele działalności stowarzyszenia podane w zgłoszeniu podczas rejestracji oraz przyjęte  
w Statucie PTEDP w rozdziale II, §7 to: 

1) propagowanie i szerzenie wiedzy i postępu w zakresie dochodzeń popożarowych, 
2) popularyzowanie zagadnień z zakresu dochodzeń popożarowych, 
3) wnioskowanie o potrzebie weryfikacji i doskonalenia norm i przepisów z zakresu 

dochodzeń popożarowych oraz innych mających związek z jakością dochodzeń 
popożarowych, 

4) opracowywanie własnych standardów z zakresu dochodzeń popożarowych, 
5) wymiana doświadczeń na drodze utrzymywania więzi z liczącymi się ośrodkami                                                   

i instytucjami z zakresu dochodzeń popożarowych w Polsce i na świecie, 
6) podejmowanie działań dla zapewnienia wysokiej jakości usług w zakresie 

dochodzeń popożarowych, 
7) doskonalenie wiedzy członków Towarzystwa z zakresu dochodzeń popożarowych, 
8) ułatwianie komunikacji między członkami Towarzystwa, biegłymi z zakresu 

pożarnictwa (z zakresu ochrony przeciwpożarowej, z zakresu ustalania przyczyn 
pożarów, itp.), ekspertami, rzeczoznawcami, specjalistami, służącej wymianie 
doświadczeń i poglądów związanych z problematyką dochodzeń popożarowych, 

9) propagowanie zasad etyki eksperckiej z dochodzeń popożarowych, 
10) integracja środowiska członków Towarzystwa. 
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Ponadto w rozdziale II, §8 Statutu przyjęto, że PTEDP realizuje swoje cele poprzez: 
1) upowszechnianie wiedzy o dochodzeniach popożarowych, 
2) współpracę z jednostkami porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej  

w zakresie dochodzeń popożarowych,  
3) współpracę ze szkołami, uczelniami, ośrodkami i jednostkami naukowo-badawczymi      

w zakresie dochodzeń popożarowych w Polsce na świecie, 
4) współpracę z pokrewnymi w zakresie działania podmiotami i organizacjami w kraju  

i za granicą,  
5) inspirowanie prac naukowo-badawczych związanych z dochodzeniami 

popożarowymi, 
6) popularyzowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie dochodzeń popożarowych,  
7) organizowanie konferencji naukowo-technicznych, seminariów, sympozjów, 

warsztatów, szkoleń, odczytów, wystaw, wyjazdów naukowo-technicznych oraz 
współdziałanie z innymi podmiotami w tym zakresie, 

8) organizowanie szkoleń specjalistycznych z zakresu związanego z dochodzeniami 
popożarowymi oraz postępowaniem procesowym i sądowym, 

9) prowadzenie działalności wydawniczej popularyzującej problematykę i wiedzę  
z zakresu dochodzeń popożarowych, 

10) opracowywanie i wydawanie standardów z zakresu dochodzeń popożarowych, 
11) prowadzenie działalności obejmującej między innymi wykonywanie badań 

specjalistycznych, ekspertyz lub opinii kryminalistycznych, pożarowych  
i popożarowych, 

12) weryfikowanie i nadawanie uprawnień rzeczoznawcy i/lub eksperta z zakresu 
dochodzeń popożarowych,  

13) prowadzenie innych działań lub rodzajów działalności służących realizacji celów  
i zadań, o których mowa w statucie Towarzystwa, 

14) organizowanie imprez integracyjnych, turystycznych, sportowych, kulturalnych, 
15) reprezentowanie na zewnątrz interesów członków Towarzystwa oraz biegłych 

sądowych z zakresu pożarnictwa (z zakresu ochrony przeciwpożarowej, z zakresu 
ustalania przyczyn pożarów, itp.). 

 
1.5. MAJĄTEK TOWARZYSTWA 

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Źródła, które mogą 
stanowić majątek Towarzystwa określa W rozdziale VII, §30 Statutu, określono, że źródłami 
powstania majątku Towarzystwa są:  

1) opłaty wpisowe i składki członkowskie,  
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących  

w użytkowaniu Towarzystwa,  
3) dotacje, granty, ustawowe wpłaty z podatku, dochody z ofiarności publicznej  

i zbiórki pieniężne, 
4) nawiązki sądowe,  
5) darowizny, zapisy i spadki,  
6) dochody z działalności statutowej,  
7) dochody z działalności gospodarczej.  
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Zgodnie z § 31 Statutu Towarzystwo nie ma prawa do: 
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa  

w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,  
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki 
lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

2) przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na  
preferencyjnych warunkach,  

3) wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu 
stowarzyszenia,  

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których  
uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jej organów lub pracownicy  
oraz ich osób bliskich.  

 
Stan środków oraz przychody i wydatki Towarzystwa w latach 2010-2014 są przedmiotem 
opracowania przedstawionego w sprawozdaniu finansowym. Główne źródła dochodów 
Towarzystwa stanowiły składki członkowskiego oraz składki członków wspierających. Od roku 
2014 po zarejestrowaniu działalności gospodarczej źródłem dochodów są również wpływy  
z działalności wydawniczej Towarzystwa (uzyskano dochód ze sprzedaży zeszytu nr 3)2. 
 
 

2. GŁÓWNE PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W LATACH 2010-2015 

Zarząd Główny PTEDP wykonywał swoje zadania na rzecz Towarzystwa w oparciu o plany 
pracy, opracowywane oraz przyjmowane podczas posiedzeń Zarządu organizowanych nie 
rzadziej niż dwa razy w roku. Główne obszary działań dotyczyły spotkań z członkami 
Towarzystwa, organizacji warsztatów szkoleniowych, działalności wydawniczej, działalności 
integracyjnej, rozpatrywaniu wniosków dotyczących przyjęć do Towarzystwa oraz wniosków 
skierowanych do ZG PTEDP w sprawach dotyczących członków, np. wniosków na ekspertów 
PTEDP, działalności propagującej cele Towarzystwa poprzez publikację artykułów w fachowej 
prasie, opiniowania członków PTEDP ubiegających się o status biegłego z listy sądu 
okręgowego. Poniżej przedstawiono główne przedsięwzięcia zrealizowane przez Zarząd  
I kadencji. 
 
2.1. SPOTKANIA CZŁONKÓW PTEDP 

W latach 2010-2014 miały miejsce, nie licząc spotkania założycielskiego, Zarząd Główny 
zorganizował 9 spotkań członków PTEDP, które odbywały się w ramach spotkań 
warsztatowych. Główną tematyką spotkań członków PTEDP były sprawy bieżące Towarzystwa 
oraz podczas spotkań wiosennych przedstawianie sprawozdania ze zrealizowanych zadań  
w poprzednim roku kalendarzowym i przedstawienie planu zadań w roku bieżącym. Z analizy 
                                                             
2 T. Sawicki (red.), Pożary pojazdów mechanicznych analiza przypadków, Polskie Towarzystwo  
  Ekspertów Dochodzeń Popożarowych, Poznań 2014. 



9 
 

przyjmowanych planów oraz ich realizacji można stwierdzić, że prawie wszystkie zadania 
przyjmowane w kolejnych latach przez Zarząd Główny zostały zrealizowane. 

Spotkania ZG PTEDP z członkami Towarzystwa odbywały się jak poniżej: 

 26.11.2010, Warszawa, 

 25.03.2011, Poznań, 

 2 grudnia 2011, Łódź, 

 20 kwietnia 2012, Borne Sulinowo, 

 23 listopada 2012, Poznań, 

 12 kwietnia 2013, Świdnik, 

 18 października 2013, Świebodzin, 

 12 kwietnia 2014, Świecie, 

 26 września 2014, Świdwin. 

 

2.2. SPOTKANIA INTEGRACYJNE 

W roku 2013 w dniach 28-30 czerwca zostało zorganizowane spotkanie integracyjne, w którym 
udział wzięło 6 członków Towarzystwa wraz z osobami towarzyszącymi. W ramach spotkania 
odbył się spływ kajakowy rzeką Drawą oraz ognisko. 

 

2.3. WARSZTATY SZKOLENIOWE 

W latach 2010-2014 PTEDP było współorganizatorem lub organizatorem warsztatów 
szkoleniowych z zakresu metodyki ustalania przyczyn pożarów, prawa karnego w obszarze 
pożarów, metodyki oględzin miejsc i obiektów objętych pożarem, metodyki sporządzania 
opinii w sprawie pożaru, organizacji szkoleń specjalistycznych etc. W okresie objętym 
sprawozdawczością obyły się niżej wymienione warsztaty: 

 26-27.11.2010, Warszawa; tematyka warsztatów: 
1) możliwości badawczo-analityczne Instytutu Badawczego-Centralne Laboratorium 

Kryminalistyczne Policji (IB-CLKP) w Warszawie w zakresie badań przyczyn 
pożarów, 

2) kompetencji i metodologii pracy biegłego sądowego; 

 25-26.03.2011, Poznań; tematyka warsztatów dotyczyła ofiar pożarów oraz badań 
kryminalistycznych i toksykologicznych ofiar śmiertelnych w pożarach, 

 2-3 grudnia 2011, Łódź; tematyka: 
1) ocena prawno-karna pożarów, 
2) opiniowanie w świetle teorii i prawa procesowego oraz specyficznych potrzeb 

organów procesowych, 
3) restytucja mienia po pożarach; 

 20-21 kwietnia 2012, Borne Sulinowo; tematyka: 
1) ustalanie przyczyn pożarów na terenach leśnych, 
2) przypadki szczególne postępowań w sprawie pożarów; 

 23-24 listopada 2012, Poznań; tematyka dotyczyła ustalania przyczyn pożarów  
w pojazdach mechanicznych; 

 12-13 kwietnia 2013, Świdnik; tematyka:  
1) kryminalistyka w procesie wykrywczym przestępstw związanych z pożarami, 
2) przypadki szczególne postępowań w sprawach o pożary, 
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3) praktyczne aspekty sporządzania opinii przez biegłego; 

 18-20 października 2013, Świebodzin; tematyka: 
1) współczesne problemy izolacji termicznych obiektów budowlanych, 
2) organizację dochodzeń popożarowych oraz standardy postępowania podczas 

ustalania przyczyn pożarów w Niemczech, 
3) podstawy współpracy ekspertów z organami procesowymi, 
4) przypadki szczególne postępowań w sprawach pożarowych; 

 12-13 kwietnia 2014, Świecie; tematyka: 
1) zagrożenia pożarowe w przemyśle papierniczym, 
2) instalacja elektryczna przyczyną powstania pożaru obiektu budowlanego, 
3) analiza nietypowych przyczyn powstawania pożarów; 

 26-27 września 2014, Świdwin; tematyka: 
1) podpalenia oraz wybuchy w pojazdach silnikowych, 
2) analiza rozwoju pożaru i śladów wybuchu podczas oględzin procesowych. 

W tabeli 2 oraz na rysunku 2 przedstawiono wykaz warsztatów oraz frekwencję. 

 

Tabela 2. Warsztaty oraz uczestnicy w latach 2010-2014 
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Łącznie w latach 2010-2014 w warsztatach z dochodzeń popożarowych wzięły udział 264 
osoby, w tym byli to głównie członkowie PTEDP. 
 
2.4. WYDAWNICTWA I PUBLIKACJE 

W latach 2010-2014 w ramach działalności statutowej PTEDP zostały przygotowane oraz 
wydane zostały trzy zeszyty tematyczne jak poniżej (rysunek 3): 

1) Zeszyt nr 1. Problemy ustalania przyczyn pożarów – Analiza przypadków, pod red. 
Tomasza Sawickiego, wyd.1, 2012, Nr ISBN: 978-83-935279-0-8, nakład publikacji: 
150 egz. 

2) Zeszyt nr 2. Istota przestępnego pożaru w świetle orzecznictwa sądowego, autorstwa 
Tomasza Sawickiego, Bogusława Sygita i Piotra Guzewskiego, wyd.1, 2013, Nr ISBN: 
978–83–935279–1–5, nakład publikacji: 300 egz. 

3) Zeszyt nr 3. Pożary samochodów. Analiza przypadków, pod redakcją Tomasza 
Sawickiego, wyd.1, 2014, Nr ISBN: 978-83-935279-2-2, nakład publikacji: 200 
egzemplarzy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 3. Wydawnictwa PTEDP 
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Ponadto w roku 2011 członkowie PTEDP wzięli udział w przygotowaniu publikacji wydanej 
nakładem Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – Instytut Badawczy  
w Warszawie: „Wybrane zagadnienia z problematyki dochodzeń popożarowych”, pod red. 
Piotra Guzewskiego i Mirosława Rosaka, Wyd. CLKP-IB, Warszawa 2011 (rysunek 4).  
 

 
Rysunek 4. Wydawnictwa Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – Instytut Badawczy 

 
Dzięki inicjatywie ZG PTEDP w roku 2011 numer 4 miesięcznika Państwowej Straży Pożarnej 
Przegląd Pożarniczy poświęcony został zagadnieniom dotyczącym dochodzeń popożarowych 
oraz ustalania przyczyn pożarów i ich sprawców (rysunek 5). Do wydania specjalnego PP 
artykuły przygotowali: 

 Robert Brzeziński, Zbigniew Kwiatkowski, „Co ustala komendant powiatowy?” 

 Tomasz Sawicki, „Dużo przyczyn – mało danych” 

 Piotr Guzewski, „Standardy dochodzeń” 

 Bogusław Sygit, „Konsekwencje prawne ustalenia przyczyny pożaru Kiedy pożar jest 
przestępstwem?” 

 Tomasz Sawicki, „Z kroniki najtragiczniejszych pożarów Kaskada doświadczeń”. 
Ponadto na zaproszenie ZG PTEDP artykuły do wydania specjalnego przygotowali: 

 Paweł Janik, „Po pożarze – wyciąganie wniosków na przyszłość” 

 Dave Myers, „Jak to robią w Northumberland” 

 Alfred Staszak, „Z perspektywy prokuratora” 

 Renata Włodarczyk, „Policyjny ogląd pożaru” 
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Rysunek 5. Wydanie specjalne Przeglądu Pożarniczego nr 4/2011 

 
Członkowie PTEDP publikowali swoje artykuły w Przeglądzie Pożarniczym, w Magazynie  
w Akcji, w Prokuraturze i Prawie, w Bezpieczeństwie i Technice Pożarniczej i innych. 
 
W roku 2013 i 2014 z inicjatywy ZG PTEDP zostały wydane kalendarze trójdzielne (Rok 2014, 
Rok 2015), które zostały rozprowadzone głównie wśród członków Towarzystwa oraz osób  
i instytucji wspierających działalność Towarzystwa (rysunek 6). 
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Rysunek 6. Okładka kalendarza trójdzielnego na rok 2015 
 
 
2.5. EKSPERCI PTEDP 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego PTEDP Nr 2/2012 z dnia 25 lutego 2012 r. Zarząd Główny 
jednogłośnie przyjął regulamin nadawania uprawnień eksperta z zakresu dochodzeń 
popożarowych Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych. Zgodnie z §1 
Regulaminu Ekspertem Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych (PTEDP) 
może być członek Towarzystwa, który: 

1) spełnia wymagania określone w Regulaminie,  
2) został wpisany do rejestru ekspertów PTEDP prowadzonego przez Zarząd Główny 

Towarzystwa,  
3) złożył przyrzeczenie o treści określonej w regulaminie, 
4) nie zalega ze składkami członkowskimi, 
5) uiścił opłatę za wpis do rejestru ekspertów PTEDP. 

 
Uprawnienia do wykonywania ekspertyz oraz wydawania opinii jako ekspert PTEDP może 
uzyskać osoba korzystająca z pełni praw publicznych i obywatelskich, która: 

1) ma wykształcenie wyższe,  
2) posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne z zakresu dochodzeń 

popożarowych,  
3) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków eksperta oraz przestrzegania 

zasad etyki zawodowej,  
4) opracowała co najmniej 50 ekspertyz (opinii) wykonanych na zlecenie organów 

procesowych lub/i towarzystw ubezpieczeniowych. 
Uprawnienia eksperta PTEDP nadaje się na okres 5 lat. Aplikujący, który spełnił wymagania 
określone w Regulaminie składa przed Prezesem Zarządu Głównego PTEDP przyrzeczenie  
o następującej treści: 
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„Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem 

przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki Eksperta Polskiego 

Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych będę wykonywał z całą 

sumiennością, starannością i bezstronnością oraz z zachowaniem zasad etyki 

zawodowej”. 

Po złożeniu przyrzeczenia następuje wpis do rejestru ekspertów PTEDP, który upoważnia do 

używania tytułu: „Ekspert Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych”. 

Tytuł Eksperta Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych do dnia  

11 kwietnia 2015 r. uzyskało 7 osób (tabela 3). 

Tabela 3. Eksperci PTEDP 

Numer Imię NAZWISKO Data wystawienia Nr Uchwały Uwagi 

0001 Wojciech BASTEK 16 czerwca 2012 r. 9/2012 Ważne do 31.12.2017 

0002 Robert BRZEZIŃSKI 9 marca 2013 r. 3/2013 Ważne do 31.12.2018 

0003 Zenon ZAJDLIC 9 marca 2013 r. 4/2013 Ważne do 31.12.2018 

0004 Jacek GAWROŃSKI 9 marca 2013 r. 5/2013 Ważne do 31.12.2018 

0005 Jacek JAWORSKI 8 marca 2014 r. 1/2014 Ważne do 31.12.2019 

0006 Roman ARTYŃSKI 26 września 2014 r. 10/2014 Ważne do 31.12.2019 

0007 Tomasz SAWICKI 10 lutego 2015 r. 2/2015 Ważne do 31.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 7. Wzór dyplomu eksperta PTEDP 
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2.6. OPINIOWANIE CZŁONKÓW PTEDP 

W latach 2010-2015 na wniosek członków PTEDP oraz prezesów sądów okręgowych 
zaopiniowano pięciu członków Towarzystwa ubiegających się o przyjęcie na listę biegłych SO 
lub o przedłużenie kadencji biegłego. Zmiany jakie w ostatnim okresie czasu zachodzą  
w obszarze kompetencji i weryfikacji pracy biegłych pozwalają przypuszczać, że w kolejnych 
latach liczba wniosków kierowanych do PTEDP o wydanie opinii będzie rosła. 
 

3. PRACE ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTEDP 

Zgodnie z §18 pkt 1 Statutu PTEDP Zarząd Główny jest jednym z organów władzy Towarzystwa. 
Zadania Zarządu Głównego określone są w rozdziale VI Statutu, gdzie w §24 określono zakres 
działania ZG PTEDP, do którego należy w szczególności: 

1) realizacja celów i zadań Towarzystwa,  
2) prowadzenie i określanie szczegółowych kierunków działalności statutowej, 

przedmiotów tej działalności i zakresu podmiotów, do których ma być kierowana,  
3) ustalanie i zatwierdzanie, budżetu i preliminarzy oraz kalkulacji bezpośrednich 

kosztów działalności statutowej,  
4) ustalanie wysokości składek i opłat oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami zasad 

wynagrodzeń, jak również wysokości zwrotu kosztów uzasadnionych,  
5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa,  
6) uchwalanie oraz zatwierdzanie regulaminów przewidzianych w Statucie, w tym także 

w zakresie wydawania standardów z zakresu dochodzeń popożarowych oraz 
nadawania uprawnień rzeczoznawcy i eksperta z zakresu dochodzeń popożarowych, 

7) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego  
i ruchomego,  

8) powoływanie, nadzorowanie działalności i rozwiązywanie: biur, kół, komisji, sekcji lub 
przedstawicieli w terenie, 

9) zwoływanie Zjazdów,  
10) podejmowanie decyzji o rozpoczęciu i formie prowadzenia działalności gospodarczej 

oraz określenie jej kierunku i przedmiotu,  
11) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich w tym przyjęcia i wykluczenia            

z Towarzystwa,  
12) prowadzenie niezbędnej dokumentacji, w tym członkowskiej, księgowej i innych 

ewidencji,  
13) składanie zbiorczych sprawozdań ze swojej działalności za okres kadencji na Zjeździe  
14) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz, 
15) opracowywanie corocznych sprawozdań, w tym finansowych i merytorycznych za rok 

ubiegły oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Komisji Rewizyjnej w terminie do 
dnia 31 marca następnego roku, 

16) nadawanie medalu „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń 
Popożarowych” w trybie określonym w odrębnym regulaminie. 

 
Główną formą aktywności członków ZG PTEDP były obrady robocze – posiedzenia ZG – 
podczas których omawiano kierunki działań, planowano działania oraz rozliczano zadania 
przyjęte w planach do realizacji. W okresie funkcjonowania Zarządu pierwszej kadencji obyło 
się łącznie 14 posiedzeń członków Zarządu: 

1) Warszawa, 26.11.2010 r., 
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2) Poznań, 05.02.2011 r., 
3) Poznań, 25.03.2011 r., 
4) Drawsko Pomorskie, 24.09.2011 r., 
5) Łódź, 02.12.2011 r., 
6) Poznań, 24.02.2012 r., 
7) Borne Sulinowo, 19.04.2012 r., 
8) Lubieszewo, 16.06.2012 r., 
9) Poznań, 22.11.2012 r., 
10) Karpacz, 08.03.2013 r., 
11) Świebodzin, 18.10.2013 r., 
12) Bełczna, 08.03.2014 r., 
13) Lubin, 30.06.2014 r., 
14) Kazimierz Dolny, 11.04.2015 r. 

Z każdego posiedzenia Zarządu Głównego sporządzany był protokół, który stanowi 
podstawową formę dokumentowania prac członków ZG. Każdorazowo posiedzenia odbywały 
się zgodnie z przyjętym planem posiedzenia. 
 
Wybrane działania podjęte i zrealizowane przez ZG PTEDP pierwszej kadencji: 

 Na jednym z pierwszych posiedzeń Zarząd Główny zajął się sprawami związanymi  
z ustaleniem siedziby stowarzyszenia. Po rozpatrzeniu wielu propozycji 
najwłaściwszym wydała się propozycja siedziby PTEDP w Poznaniu. 

 Kolejnym istotnym tematem z punktu widzenia samofinansowania się 
Stowarzyszenia, było omówienie i ustalenie wysokości składek członkowskich. Składki 
zostały ustalone na 150 zł rocznie oraz opłata wpisowa na 200 zł. 

 ZG zajmował się również ustaleniem wzoru logo PTEDP. Spośród przedstawionych 
propozycji przyjęto logo wg wzoru jak na roll-up’ie. Dodatkowo przyjęto, że na 
znaczku będzie obwódka granatowa. Na dokumentach oraz na stronie www obwódka 
nie będzie wymagana. Płomień – przyjęto w kolorystyce czerwono-żółtej. Z czasem 
logo ewoluowało i ostatecznie jest w postaci, jak na znaczkach (mam na myśli znaczki 
wpinane w klapę marynarki). 

 Kolejnym tematem była kwestia legitymacji członkowskich. Spośród przedstawionych 
propozycji wzorów legitymacji przyjęto wersję legitymacji w postaci karty plastikowej 
z wbudowanym pendrive’m. Na karcie będą znajdowały się m.in. informacje takie jak: 

 imię i nazwisko członka PTEDP, 

 data oraz miejsce wystawienia legitymacji, 

 numer kolejny legitymacji łamany przez rok (np. 45/2011), 

 pełna nazwa stowarzyszenia: „Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń 
Popożarowych” oraz skrót „PTEDP”, 

 logo PTEDP, 

 podpis aktualnego Prezesa Zarządu PTEDP, 

 adres strony internetowej PTEDP. 

 Z uwagi na trudności związane z zamówieniem spersonalizowanych pojedynczych 
egzemplarzy legitymacji ZG podjął decyzję o zmianie formy na wzór zbliżony do karty 
bankomatowej. Nowe wzory legitymacji zostaną wydane dla wszystkich członków 
stowarzyszenia. 

 W związku z nadawaniem przez Stowarzyszenie tytułu „Eksperta z zakresu dochodzeń 
popożarowych” został opracowany stosowny regulamin. 
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 Na posiedzeniach ZG omawiana była również tematyka związana z pozyskaniem 
środków finansowych z UE na statutowa działalność Towarzystwa. Omówiono 
program wsparcia Leonardo da Vinci – VEPRO - założenia, wymagane terminy 
poszczególnych etapów projektu oraz potrzebę pozyskania minimum dwóch 
partnerów z terenu UE. Niestety z uwagi na brak partnerów zagranicznych naszemu 
stowarzyszeniu nie udało się aplikować do tego programu. 

 Zarząd Główny podjął uchwałę w sprawie prowadzenia przez PTEDP działalności 
odpłatnej pożytku publicznego. Działalność ta polega na realizacji projekt 
dotyczącego prowadzenia działalności wydawniczej i wydawaniem drukiem 
cyklicznych zeszytów PTEDP po wspólnym tytułem: „Problemy ustalania przyczyn 
pożarów”. Przychód z odpłatnej działalności pożytku publicznego będzie 
przeznaczony na działalność wydawniczą i wydawanie drukiem kolejnych zeszytów  
z tej serii. 

 Zarząd Główny podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia działalności gospodarczej przez 
PTEDP od miesiąca kwietnia 2013 r. Wystąpiono do Sądu Rejestrowego o zmianę  
w KRS. 

 Zarząd Główny o mówił i przygotował zasady korzystania z delegacji służbowych 
członków PTEDP w ramach wykonywania zadań zleconych przez stowarzyszenie. 

 Zamówioną nową partię znaczków PTEDP (54 szt.), które wręczane będą jedynie 
nowym członkom Stowarzyszenia. Na potrzeby Stowarzyszenia zamówiono również 
ryngrafy w ilości 20 szt. Upominki te będą wręczane sponsorom oraz osobom 
zasłużonym dla Stowarzyszenia.  

 Zarząd przyjął możliwość elektronicznego (mailowego) głosowania nad uchwałami  
i ich przyjęciem. Procedura głosowania: 

 Prezes ZG PTEDP przedstawia drogą mailową projekt uchwały członkom Zarządu; 

 członkowie wyrażają swoją opinie na temat projektów uchwał, również drogą 
mailową, 

 uchwały są przyjmowane większością głosów i podpisywane przez Prezesa ZG 
PTEDP, 

 do przyjętych uchwał załączane są wydruki e-mailowe z głosowania członków ZG. 

 Zasady sprzedaży Zeszytu Nr 3 pt. „Pożary pojazdów mechanicznych. Analiza 
przypadków”. 

 ZG podjął decyzję, iż Zeszyt Nr 3 dla członków stowarzyszenia opłacających regularnie 
i terminowo składki będzie sprzedawany w cenie wydania zeszytu tj. 52,00 zł; dla 
pozostałych członków oraz innych osób w cenie 65,00 zł; do cen należy dodać koszty 
przesyłki. 

 Członek stowarzyszenia w cenie preferencyjnej może zakupić tylko 1 egzemplarz 
Zeszytu Nr 3, każdy następny nabywa w cenie 65 zł. 

 Obsługa księgowa PTEDP – w związku z narastająca ilością dokumentów księgowych 
związanych z prowadzeniem statutowej działalności stowarzyszenia ZG PTEDP podjął 
decyzję i podpisał umowę z Biurem Usługowo-Rachunkowym w Legnicy na 
prowadzenie obsługi księgowej stowarzyszenia. 
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4. STRONA INTERNETOWA PTEDP 

Strona internetowa PTEDP jest głównym źródłem informacji o działalności Towarzystwa 
zarówno dla członków PTEDP jak i dla osób i instytucji zainteresowanych działalnością PTEDP. 
Przyjęto nazwy domeny strony internetowej stowarzyszenia pod nazwą: 

 ptedp.pl – domena główna, oraz 

 dochodzeniapopożarowe.pl – domena dodatkowa. 
Podczas obrad wielokrotnie omawiano wygląd oraz funkcjonalność strony internetowej 
PTEDP. Przeanalizowano statystyki najczęściej oglądanych artykułów publikowanych na 
stronie PTEDP. Do najpopularniejszych należą: 

 Jak to ... (Przegląd Pożarniczy 4/2011)   – liczba odwiedzin 17 900, 

 Zeszyt nr 2 - Istota przestępnego pożaru w świetle  
orzecznictwa sądowego     – liczba odwiedzin 14 500, 

 Zeszyt nr 1 - Problemy ustalania przyczyn pożarów – liczba odwiedzin 9 000, 

 Oferta wydawnicza     – liczba odwiedzin 8 600, 

 Recenzja wydanego Zeszytu Nr 2    – liczba odwiedzin 7 000, 

 Zmienią się zasady wynagradzania biegłych  
sądowych       – liczba odwiedzin 6 600, 

 Wynagrodzenie biegłych w roku 2011   – liczba odwiedzin 6 500, 

 Pliki do pobrania      – liczba odwiedzin 6 500, 

 Rejestr ekspertów i specjalistów    – liczba odwiedzin 5 800. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rysunek 8. Strona główna PTEDP 
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Nie uniknęliśmy również prób ataków spamowych na stronę internetową Towarzystwa.  
ZG omawiał podjęte kroki w celu uniknięcia logowania się nieautoryzowanych użytkowników 
oraz przeciwdziałaniu występowania niepożądanych treści, jak również infekcji złośliwym 
oprogramowaniem. 
 
Poruszano kwestie małej aktywność członków stowarzyszenia w redagowaniu informacji 
umieszczanych na stronie. Na stronie znalazły się logo wraz z odnośnikami do stron członków 
wspierających PTEDP. 
 

5. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA PTEDP 

Szczegóły dotyczące finansów PTEDP są przedmiotem odrębnego sprawozdania, które 
podobnie jak sprawozdanie z działalności merytorycznej będzie przedmiotem dyskusji 
członków PTEDP podczas obrad Zjazdu PTEDP. Ze spraw istotnych należy zauważyć, że od roku 
2014 PTEDP rozszerzyło zakres działalności o działalność gospodarczą, co otworzyło 
możliwości np. do prowadzenia odpłatnej, ukierunkowanej na uzyskanie dochodu, sprzedaży 
publikacji i wydawnictw Towarzystwa. Obecnie jest jeszcze za wcześnie, aby dokonywać oceny 
efektywności pozyskiwania środków na cele statutowej działalności Towarzystwa z tego 
źródła, z uwagi na zbyt krótki okres czasu. 
Kolejną ważnym krokiem było zlecenie prowadzenia księgowości zewnętrznemu podmiotowi 
(Biuro Podatkowe – Alicja Figiel, Legnica). Na chwilę obecną dokumentacja finansowa została 
uporządkowana i prowadzona jest zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla stowarzyszeń, 
w tym stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą. 
 
W rozdziale VII Statutu określono majątek Towarzystwa na który tworzą nieruchomości, 
ruchomości i fundusze. Zgodnie z §30 Statutu głównymi źródłami powstania majątku 
Towarzystwa są:  

1) opłaty wpisowe i składki członkowskie,  
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących  

w użytkowaniu Towarzystwa,  
3) dotacje, granty, ustawowe wpłaty z podatku, dochody z ofiarności publicznej  

i zbiórki pieniężne, 
4) nawiązki sądowe,  
5) darowizny, zapisy i spadki,  
6) dochody z działalności statutowej,  
7) dochody z działalności gospodarczej.  

Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, po uwzględnieniu bieżących  
potrzeb przechowywane są zgodnie z postanowieniami Statutu tylko i wyłącznie na koncie 
Towarzystwa. Gospodarka finansowa oraz rachunkowość prowadzona jest zgodnie  
z obowiązującymi przepisami oraz szczegółowymi regulaminami i zaleceniami Zarządu 
Głównego. 
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6. UWAGI KOŃCOWE I WNIOSKI 
 

1. Konieczne jest zwiększenie aktywności członków Towarzystwa w zakresie 

przygotowywania artykułów i innych materiałów na stronę internetową PTEDP. 

2. Konieczna jest zwiększenie dyscypliny w terminowym opłacaniu składek 

członkowskich. 

3. Należy kontynuować działania w kierunku opracowania kolejnych regulaminów 

wynikających ze statutu oraz zakresu działań Towarzystwa. 

4. Należy prowadzić działania w zakresie powiększenia stanu osobowego PTEDP. 

5. Wskazane jest rozpatrzenie możliwości tworzenia oddziałów regionalnych PTEDP. 

6. Należy kontynuować działania w kierunku zainteresowania działalnością Towarzystwa 

osób prawnych i fizycznych mogących udzielić wsparcia finansowego – zwiększenie 

grona członków wspierających. 

7. Z uwagi na zakres działań Towarzystwa należy podjąć kroki w celu udzielenia 

patronatu ze stronu PIU lub liczącego się towarzystwa ubezpieczeniowego. 

8. Należy nawiązać ściślejszą współpracę z KG PSP oraz KGP oraz instytucjami 

naukowymi, np. IES, CNBOP-PIB, CLKP-IB, etc. 

9. Należy kontynuować działalność wydawniczą, będącą podstawową formą krzewienia 

wiedzy oraz standardów w zakresie metodyki ustalania przyczyn pożarów oraz 

organizacji dochodzeń popożarowych. 

10. Należy opracować kodeks etyki członka / eksperta PTEDP, który będzie fundamentem 
rzetelności, uczciwości i profesjonalizmu w działaniach realizowanych przez członków 
PTEDP. 
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ZAŁĄCZNIK 
 
 

WYKAZ CZŁONKÓW PTEDP 
WG STANU NA DZIEŃ 11 KWIETNIA 2015 R. 
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I. CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI 
 

Numer 
członk. 

Imię NAZWISKO 
Data przyjęcia 

do PTEDP 
Nr 

Uchwały 
Uwagi 

0001 Tomasz SAWICKI 
24 kwietnia  

2010 r. 
1/2010 

Członek 
założyciel 

0002 Piotr GUZEWSKI 
24 kwietnia  

2010 r. 
1/2010 

Członek 
założyciel 

0003 Zbigniew KWIATKOWSKI 
24 kwietnia  

2010 r. 
1/2010 

Członek 
założyciel 

0004 Jacek GAWROŃSKI 
24 kwietnia  

2010 r. 
1/2010 

Członek 
założyciel 

0005 Robert BRZEZIŃSKI 
24 kwietnia  

2010 r. 
1/2010 

Członek 
założyciel 

0006 Marek BUKATO 
24 kwietnia  

2010 r. 
1/2010 

Członek 
założyciel 

0007 Wojciech BASTEK 
24 kwietnia  

2010 r. 
1/2010 

Członek 
założyciel 

0008 Jacek WIŚNIEWSKI 
24 kwietnia  

2010 r. 
1/2010 

Członek 
założyciel 

0009 Roman ARTYŃSKI 
24 kwietnia  

2010 r. 
1/2010 

Członek 
założyciel 

0010 Jerzy SŁADCZYK 
24 kwietnia  

2010 r. 
1/2010 

Członek 
założyciel 

0011 Robert NOWAKOWSKI 
24 kwietnia  

2010 r. 
1/2010 

Członek 
założyciel 

0012 Jacek CHWIŁKOWSKI 
24 kwietnia  

2010 r. 
1/2010 

Członek 
założyciel 

0013 Jerzy KASICKI 
24 kwietnia  

2010 r. 
1/2010 

Członek 
założyciel 

0014 Mateusz SZCZEŚNIAK 
24 kwietnia  

2010 r. 
1/2010 

Członek 
założyciel 

0015 Marta TARGOSZ 
24 kwietnia  

2010 r. 
1/2010 

Członek 
założyciel 

0016 Rajmund DARGAS 
24 kwietnia  

2010 r. 
1/2010 

Członek 
założyciel 

0017 Mariusz PLAK 
26 listopada 

2010 r. 
1/2011  

0018 Kamil SOBOCIŃSKI 
26 listopada 

2010 r. 
1/2011  

0019 Marek POTEREK 
26 listopada 

2010 r. 
1/2011  

0020 Rafał SOŁOWIN 
26 listopada 

2010 r. 
1/2011  

0021 Tomasz WIŚNIEWSKI 
26 listopada 

2010 r. 
1/2011  
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0022 Grzegorz LISIK 
25 marca 
 2011 r. 

2/2011  

0023 Marek DĄBAL 
25 marca 
 2011 r. 

2/2011  

0024 Tomasz LEWANDOWSKI 
25 marca 
 2011 r. 

2/2011  

0025 Jacek SZPUNTOWICZ 
25 marca 
 2011 r. 

2/2011  

0026 Jacek JAGODZKI 
25 marca 
 2011 r. 

2/2011  

0027 Grzegorz ALINOWSKI 
25 marca 
 2011 r. 

2/2011  

0028 Dariusz OLCEN 
25 marca 
 2011 r. 

2/2011  

0029 Grzegorz FALKOWSKI 
25 lutego 
 2012 r. 

1/2012  

0030 Andrzej JANUSZ 
20 kwietnia 

 2012 r. 
4/2012  

0031 Piotr DURAŁ 
20 kwietnia 

 2012 r. 
4/2012  

0032 Piotr JURKOWSKI 
20 kwietnia 

 2012 r. 
4/2012  

0033 Michał GRUGEL 
20 kwietnia 

 2012 r. 
4/2012  

0034 Jacek MARCHLEWICZ 
20 kwietnia  

 2012 r. 
4/2012  

0035 Sławomir BAŁUSZYŃSKI 
16 czerwca 

 2012 r. 
5/2012  

0036 Rafał GRABIEC 
16 czerwca 

 2012 r. 
5/2012  

0038 Jacek JAWORSKI 
22 listopada 

2012 r. 
12/2012  

0040 Michał BADACH 
9 marca 
 2013 r. 

2/2013  

0041 Romuald PAROBEK 
9 marca 
 2013 r. 

2/2013  

0042 Jan POŁUBIEJKO 
9 marca 
 2013 r. 

2/2013  

0043 Zenon ZAJDLIC 
9  marca 
 2013 r. 

2/2013  

0044 Radosław KILAN 
18 października 

2013 r. 
13/2013  

0045 Łukasz PATERA 
18 października 

2013 r. 
13/2013  

0046 Przemysław BERUS 
18 października 

2013 r. 
13/2013  
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0047 Jerzy FRONC 
18 października 

2013 r. 
13/2013  

0048 Mariusz BIEŁAWA 
18 października 

2013 r. 
13/2013  

0052 Jarosław KOŚMIŃSKI 
12 kwietnia 

 2014 r. 
4/2014  

0053 Marek KOSZELA 
14 kwietnia 

 2014 r. 
5/2014  

0054 Grzegorz BOROWIK 
30 czerwca 

 2014 r.  
7/2014  

0056 Mariusz WÓJCIK 
29 września 

2014 r. 
11/2014  

0058 Paweł LITWA 
6 listopada 

 2014 r. 
14/2014  

0059 Leonard BOIWKO 
16 lutego  

2015 r. 
3/2015  

 
 
II. CZŁONKOWIE SYMPATYCY 
 

Numer 
członk. 

Imię NAZWISKO 
Data przyjęcia 

do PTEDP 
Nr 

Uchwały 
Uwagi 

0037 Maciej PRUŃSKI 
16 czerwca 

 2012 r. 
6/2012 

członek 
SYMPAT. 

0039 Dariusz ŻYWICKI 
9 marca  
 2013 r. 

1/2013 
członek 

SYMPAT. 

0049 Michał JĘDRO 
18 października 

2013 r. 
14/2013 

członek 
SYMPAT. 

0050 Tomasz GONTARCZYK 
18 października 

2013 r. 
14/2013 

członek 
SYMPAT. 

0051 Maciej LIPKA 
8 marca 
 2014 r. 

2/2014 
członek 

SYMPAT. 

0055 Rafał GOLIK 
31 sierpnia 

 2014 r. 
9/2014 

członek 
SYMPAT. 

0057 Marcin WYLEGAŁA 
3 listopada 

 2014 r. 
13/2014 

członek 
SYMPAT. 

 
 
III.  CZŁONKOWIE HONOROWI 
 

Numer 
członk. 

Imię NAZWISKO 
Data przyjęcia 

do PTEDP 
Nr 

Uchwały 
Uwagi 

1000 Bogusław SYGIT 
24 wrzesień 

 2011 r. 
3/2011 

Prof. zw. 
Uniwersytetu 

Łódzkiego 
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IV. CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY 
 

Numer 
członk. 

Nazwa firmy 
Data przyjęcia 

do PTEDP 
Nr Uchwały 

0001 
BELFOR Polska Sp. z o.o., ul. Złocieniowa 1,  
91-358 Łódź 

25 luty 
2012 r. 

3/2012 

0002 
FHU HUZAR Sławomir Bałuszyński, ul. Czarny 
Potok 15/9, 33-380 Krynica Zdrój 

23 marca 
2012 r. 

7/2012 

0003 
INOTIS Piotr Jurkowski, ul. Adama Mickiewicza 
3/3A, 85-071 Bydgoszcz  

2 grudnia 
2013 r. 

15/2013 

 

Piotr Guzewski 

Prezes Zarządu PTEDP 

/-/ 

……………………………………..…………………………….. 

Tomasz Sawicki 

Wiceprezes Zarządu PTEDP 

/-/ 

……………………………………..…………………………….. 

Zbigniew Kwiatkowski 

Wiceprezes Zarządu PTEDP 

/-/ 

……………………………………..…………………………….. 

Robert Brzeziński 

Sekretarz Zarządu PTEDP 

/-/ 

……………………………………..…………………………….. 

Jacek Gawroński 

Wiceprezes Zarządu PTEDP  

ds. Finansowych 

/-/ 

……………………………………..…………………………….. 

 

 


