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SĄDU ARBITRAŻOWEGO  
PRZY  

OPOLSKIEJ  
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Arbitrzy specjaliści rekomendowani  
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Lp. 
Imię i 
nazwisko 

Miejsce 
zamieszkania 

Specjalizacja 
Przebieg pracy 
zawodowej 

1. 
Ryszard 
Błaszków 

Kluczbork 
organizacja, prawo 
handlowe, gospodarcze 

dr nauk technicznych, 
dyrektor zarządzający 
Lesafre Wołczyn, 
prokurent,konstruktor, 
główny mechanik, 
kierownik inwestycji. 

2. 
Zbigniew 
Figas 

Ładza gm. 
Pokój 

pożyczki, fundusze NFOŚ 
i unijne, ochrona 
środowiska, rolnictwo 

– geodeta w Biurze 
Urządzania Lasu i 
Geodezji, 
– kierownik Wydz. 
Ekonomiczno- 
Rolnego WK ZSL, 
– dyrektor Wydz. 
Ochrony Środowiska 
w Urzędzie 
Wojewódzkim, 
– prezes zarządu 
wojewódzkiego 
FOŚiGW. 

3. 
Andrzej 
Kaczmarek 

Opole 

ekonomista, księgowość, 
podatki, ubezpieczenia 
społeczne, rozliczenia 
finansowe, zamówienia 
publiczne 

– Społem, kierownik 
działów zatrudnienia i 
płac, ekonomicznych 
i finansowych, 
– „Premo” w Opolu, 
specjalista w zakresie 
płac, podatków, 
ubezpieczeń, umów, 
rozliczeń 
finansowych, 
– Społem Opole gł. 
specjalista do spraw 
kadr, płac, podatków, 
rachunkowości. 

4. 
Marian 
Pecela 

Opole 
organizacja i zarządzanie 
robotami budowlanymi 

– stanowiska 
kierownicze w 



 

oraz usługi budowlane, 
zamówienia publiczne 
(FIDIC) i unijne, ochrona 
środowiska, 
spółdzielczość, 
administracja państwowa, 
handel, usługi, prawo 
gospodarcze, transport, 
spedycja, logistyka 

spółkach prawa 
handlowego oraz w 
spółdzielniach, 
– członek rad 
nadzorczych 
spółdzielni oraz 
związków 
pracodawców 
zaplecza energetyki 

5. 
Andrzej 
Rybarczyk 

Opole 

inżynier mechanik, 
zarządzanie, usługi, 
handel, kontrakty 
zagraniczne, zagadnienia 
techniczne w 
budownictwie, 
budownictwo, gospodarka 

pracownik naukowy i 
kierownik Instytutu 
Mineralnych 
Materiałów 
Budowlanych 
wicemarszałek w 
Urzędzie 
Marszałkowskim w 
Opolu 
prezes zarządu i 
dyrektor naczelny 
Cementowni „Odra” 
w Opolu 

6. 
Marek 
Taranowicz 

Suchy Bór 
budownictwo, szacowanie 
nieruchomości 

biegły Sądu 
Okręgowego w Opolu 

7. 
Marek 
Tynczynski 

Opole 
budownictwo ogólne, 
konserwacja zabytków 

biegły Sądu 
Okręgowego w Opolu 



 

8. 
Krystian 
Walkowiak 

Opole 
budownictwo ogólne, 
przemysłowe, 
budownictwo lądowe 

– inspektor nadzoru 
budowlanego w 
Cementowni” 
Górażdże” w 
Górażdżach 
– zastępca dyrektora 
w WZ SR „SCH” Z i 
B w Kluczborku 
– gł. specjalista w 
Biurze Planowania 
Przestrzennego w 
Opolu 
– zastępca dyrektora 
Wydz. Gosp. 
Przestrzennej UW w 
Opolu 

 


