
         Izba Skarbowa w Lublinie

Lp.
Data wpisania na 

listę
Imię i nazwisko

Adres zamieszkania, 

telefon, e-mail
Zakres przyznanych uprawnień

Wzór uwierzytelnionego 

podpisu

Numer i data 

zawiadomienia o wpisaniu 

na listę

Data skreślenia z listy

1 11.01.2002 Zenon Ziętek szacowanie wartości pojazdów samochodowych, 

ciągników i maszyn nie będących pojazdami 

samochodowymi, pozostałych jednośladów, przyczep i 

naczep oraz maszyn i urządzeń związanych z motoryzacją

NN.2-822/B/3/01

14.01.2002

2 24.01.2002 Stanisław Kuc szacowanie wartości samochodów osobowych, motocykli, 

przyczep kempingowych i lekkich,samochodów 

ciężarowych, samochodów terenowych, autobusów, 

ciągników siodłowych oraz specjalnych i 

specjalizowanych; ciągników kołowych, gąsienicowych, 

ogrodniczych oraz specjalnych i specjalistycznych, 

przyczep skrzyniowych, samowyładowczych, naczep;  

wózków spalinowych widłowych, platformowych, suwnic, 

elektrowciągów; obrabiarek skrawających do metali, 

traków do przecierania kłód, maszyn i urządzeń oraz 

wyposażenia do robót wykończeniowych i instalacyjnych;  

żurawi, dźwigów samojezdnych, maszyn specjalnych i 

specjalistycznych; agregatów uprawowych, kosiarek, 

ładowaczy, kombajnów zbożowych, buraczanych, do 

zbioru ziemniaków, opryskiwaczy, rozdrabniaczy, 

rozsiewaczy, przenośników, siewników, sadzarek

NN.2-7244/5/02

24.01.2002
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3 25.01.2002 Wacław Mrożek szacowanie wartości silników spalinowych, samochodów 

osobowych, ciężarowych, autobusów, pojazdów 

specjalnych i specjalizowanych, motorowerów, ciągników 

rolniczych, przyczep rolniczych, maszyn i urządzeń do 

zbiorów i uprawy roli, narzędzi rolniczych, obrabiarek do 

metali, maszyn do wyrobów z metali, maszyn i urządzeń 

do obróbki ręcznej, urządzeń do obróbki cieplnej i 

plastycznej, maszyn włókienniczych, maszyn do robót 

ziemnych i drogowych, zbiorników, dźwigów oraz taboru 

szynowego i bezszynowego

NN.2-822/B/5/01

25.01.2002

01.02.2011 r.

4 30.01.2002 Tadeusz Turczanik szacowanie wartości pojazdów samochodowych i 

ciągników; ciągników rolniczych, maszyn roboczych 

(dźwigów, koparek, koparko-ładowarek), przyczep 

ciągnionych, uniwersalnych, ciężarowych specjalnych i 

specjalizowanych,maszyn rolniczych samobieżnych 

(kombajnów, kosiarek) i przyczepianych; obrabiarek do 

metali i drewna, urządzeń technicznych w przemyśle 

(urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, kotłów), 

mechanicznych narzędzi i przyrządów specjalistycznych

NN.2-822/B/1/01

30.01.2002

5 31.01.2002 Władysław Romaniuk szacowanie wartości pojazdów samochodowych i 

urządzeń transportowych

NN.2-822/B/6/01

31.01.2002

6 06.02.2002 Marek Staszowski szacowanie wartości maszyn i urządzeń przemysłu 

metalowego, mechanicznego, rolniczego, urządzeń 

przemysłu komputerowego (komputerów, urządzeń 

peryferyjnych, części komputerowych), środków 

transportu (samochodów ciężarowych, osobowych, 

naczep, przyczep samochodowych i rolniczych, ciągników 

rolniczych i samochodowych), wyposażenia warsztatów 

mechanicznych (narzędzi, przyrządów, sprzętu 

pomiarowego, itp.), sprzętu AGD i RTV

NN.2-822/B/2/01

07.02.2002

7 12.02.2002 Tadeusz Kryk szacowanie wartości maszyn i sprzętu rolniczego, środków 

transportu oraz maszyn i urządzeń technicznych

NN.2-822/B/17/01

12.02.2002
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8 12.02.2002 Jerzy Jabłonka szacowanie wartości środków transportu, pojazdów i 

maszyn rolniczych, pojazdów i maszyn drogowych, 

wyposażenia środków transportu, narzędzi, maszyn i 

urządzeń technicznych zaplecza motoryzacji, części, 

zespołów, materiałów, akcesoriów, materiałów 

eksploatacyjnych stosowanych w motoryzacji oraz 

środków transportu wewnętrznego

NN.2-7244/17/02

12.02.2002

9 13.02.2002 Jerzy Mirosław szacowanie wartości pojazdów samochodowych i innych 

pojazdów mechanicznych oraz maszyn i urządzeń 

mechanicznych (budowlanych, przemysłowych, itp.)

NN.2-7244/15/02

13.02.2002

10 19.02.2002 Stefan Głowacki szacowanie wartości maszyn i narzędzi rolniczych NN.2-822/B/11/01

19.02.2002

11 27.02.2002 Kazimierz Kochan szacowanie wartości pojazdów samochodowych, 

ciągników i maszyn rolniczych oraz obrabiarek i urządzeń 

technicznych

NN.2-822/B/10/01

27.02.2002

12 27.02.2002 Andrzej Szczepanik szacowanie wartości samochodów, ciągników 

samochodowych i rolniczych, przyczep, motocykli oraz 

części do ww. sprzętu

NN.2-7244/20/02

27.02.2002

13 27.02.2002 Zbigniew Chwiejczak szacowanie wartości maszyn i urządzeń oraz pojazdów NN.2-7244/2/02

27.02.2002

14 27.02.2002 Jan Kowalski szacowanie wartości pojazdów i przyczep, maszyn 

samobieżnych, ciągników i maszyn oraz przyczep 

rolniczych

NN.2-822/B/13/01

27.02.2002

15 27.02.2002 Andrzej Jarosz szacowanie wartości obrabiarek i maszyn (w tym urządzeń 

AGD).   Szacowania wartości pojazdów samochodowych 

w tym samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, 

ciągników siodłowych, przyczep i naczep samochodowych 

oraz motocykli

NN.2-822/B/14/01

27.02.2002 Znak pisma: 

0601-EA.518.4.2016. UNP: 

0601-16-0 18.04.2016 r. 

(rozszerzenie uprawnień)

16 07.03.2002 Jerzy Baranowski szacowanie wartości sprzętu RTV NN.2-7244/3/02

07.03.2002

2.08.2005

17 07.03.2002 Sławomir Malicki szacowanie wartości pojazdów samochodowych NN.2-7244/4/02

07.03.2002
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18 12.03.2002 Zbigniew Szarzyński szacowanie wartości pojazdów samochodowych oraz 

maszyn i urządzeń z branży motoryzacyjnej, pojazdów, 

maszyn i urządzeń rolniczych

NN.2-7244/7/02

12.03.2002

19 12.03.2002 Jan Ciołek szacowanie wartości maszyn i urządzeń rolniczych, 

ciągników, przyczep i pojazdów gąsienicowych; maszyn i 

urządzeń drogowych i budowlanych; maszyn i urządzeń 

przemysłu spożywczego; obrabiarek i maszyn 

przetwórstwa metali, drewna i tworzyw sztucznych; 

maszyn i urządzeń transportowych

NN.2-7244/11/02

12.03.2002

20 12.03.2002 Witold Krajewski szacowanie wartości pojazdów oraz maszyn i urządzeń 

technicznych

NN.2-7244/22/02

12.03.2002

21 14.03.2002 Ryszard Jarosz szacowanie wartości samochodów, ciągników rolniczych i 

przyczep

NN.2-7244/8/02

14.03.2002

22 20.03.2002 Remigiusz 

Klimaszewski

szacowanie wartości środków transportu samochodowego, 

urządzeń mechanicznych samojezdnych oraz urządzeń 

mechanicznych

NN.2-7244/18/02

20.03.2002

23 20.03.2002 Henryk Łabędzki szacowanie wartości maszyn, urządzeń, osprzętu 

rolniczego i pojazdów mechanicznych

NN.2-7244/23/02

20.03.2002

24 28.03.2002 Jerzy Turski szacowanie wartości urządzeń elektrycznych i 

elektronicznych

NN.2-7244/12/02

28.03.2002

25 04.04.2002 Marek Litman szacowanie wartości pojazdów samochodowych i 

ciągników

NN.2-7244/21/02

04.04.2002

26 04.04.2002 Zbigniew 

Nestorowicz

numizmatyka i rzemiosło artystyczne NN.2-7244/16/02

04.04.2002

27 16.04.2002 Marian Berdys szacowanie wartości pojazdów samochodowych NN.2-7244/19/02

16.04.2002

28 16.04.2002 Roman Podleśny szacowanie wartości pojazdów samochodowych, 

ciągników, maszyn i urządzeń

NN.2-7244/25/02

16.04.2002

29 25.04.2002 Józef Zań szacowanie wartości pojazdów samochodowych, 

ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, maszyn 

przemysłu drzewnego, maszyn i urządzeń stosowanych w 

budownictwie, maszyn przemysłu spożywczego, maszyn i 

urządzeń elektrycznych

NN.2-7244/24/02

25.04.2002
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30 20.05.2002 Zbigniew Mazur szacowanie wartości pojazdów (w tym samochodów i 

ciągników) oraz maszyn i urządzeń

NN.2-7244/26/02

20.05.2002

31 24.07.2002 Marian Wójcik szacowanie wartości materiałów, narzędzi, sprzętu, 

maszyn, urządzeń oraz środków transportu występujących 

w branży sanitarnej budownictwa

NN.2-7244/28/02

24.07.2002

32 09.08.2002 Stefan Osuch szacowanie wartości pojazdów samochodowych, 

ciągników, przyczep i naczep samochodowych

NN.2-7244/30/02

09.08.2002

33 09.08.2002 Witold Żelażnicki szacowanie wartości pojazdów samochodowych, 

ciągników, przyczep i naczep samochodowych

NN.2-7244/31/02

09.08.2002

34 22.08.2002 Zygmunt Romaniuk szacowanie wartości pojazdów samochodowych oraz 

maszyn i urządzeń mechanicznych

NN.2-7244/32/02

22.08.2002

35 22.08.2002 Tadeusz Michel szacowanie wartości pojazdów samochodowych oraz 

maszyn i sprzętu rolniczego

NN.2-7244/33/02

22.08.2002

36 27.08.2002 Jan Maraśkiewicz szacowanie wartości dzieł sztuki dawnej NN.2-7244/34/02

27.08.2002

37 10.09.2002 Waldemar Czarnecki szacowanie wartości udziałów w spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością, akcji oraz innych papierów 

wartościowych

NN.2-7244/27/02

10.09.2002

38 23.09.2002 Dariusz Dobrowolski szacowanie wartości pojazdów samochodowych, 

ciągników oraz sprzętu rolniczego i inżynieryjno-

budowlanego, w tym maszyn rolniczych, wózków 

widłowych, dźwigów, koparek, koparko-ładowarek, 

podnośników i wyposażenia specjalistycznego 

montowanego na różnego typu pojazdach oraz 

podzespołów do ww. pojazdów i urządzeń

NN.2-7244/35/02

23.09.2002

39 23.09.2002 Jacek Kamiński szacowanie wartości pojazdów samochodowych, 

ciągników oraz sprzętu rolniczego i inżynieryjno-

budowlanego, w tym maszyn rolniczych, wózków 

widłowych, dźwigów, koparek, koparko-ładowarek, 

podnośników i wyposażenia specjalistycznego 

montowanego na różnego typu pojazdach oraz 

podzespołów do ww. pojazdów i urządzeń

NN.2-7244/36/02

23.09.2002
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40 25.09.2002 Ryszard Malinowski szacowanie wartości wszelkich pojazdów samochodowych 

(w tym pojazdów specjalnych), maszyn roboczych i 

drogowych oraz sprzętu i maszyn rolniczych

NN.2-7244/29/02

25.09.2002

41 31.10.2002 Zenon Łój szacowanie wartości pojazdów, maszyn i urządzeń NN.2-7244/37/02

31.10.2002

42 31.10.2002 Henryk Zawistowski szacowanie wartości pojazdów, maszyn i urządzeń NN.2-7244/38/02

31.10.2002

43 09.12.2002 Mirosław Buda szacowanie wartości pojazdów samochodowych NN.2-7244/39/02

09.12.2002

44 21.12.2002 Jacek Gilewicz szacowanie wartości maszyn i urządzeń przemysłu 

spożywczego oraz samochodów i ciągników

NN.2-7244/40/02

21.12.2002

45 08.01.2003 Tadeusz Jakubowski szacowanie wartości pojazdów samochodowych, maszyn, 

obrabiarek, urządzeń mechanicznych i narzędzi

NN.2-7244/41/02

08.01.2003

46 22.01.2003 Adam Kot szacowanie wartości środków transportu (pojazdów), 

ciągników oraz sprzętu rolniczego i inżynieryjno-

budowlanego, w tym maszyn rolniczych, wózków 

widłowych, dźwigów, koparek, koparko-ładowarek, 

podnośników i wyposażenia specjalistycznego 

montowanego na różnego typu pojazdach oraz 

podzespołów do ww. pojazdów i urządzeń

NN.2-7244/1/03

22.01.2003

47 09.09.2003 Stanisław Iwaniuk szacowanie wartości środków transportu lądowego, 

silników spalinowych oraz maszyn i narzędzi rolniczych

NN.2-7244/3/03

09.09.2003

48 23.10.2003 Stanisław Kusiak szacowanie wartości pojazdów samochodowych, 

ciągników rolniczych i przyczep

NN.2-7244/4/03

23.10.2003

49 04.03.2004 Szymon Sikora szacowanie wartości pojazdów samochodowych , 

ciągników , przyczep i kombajnów rolniczych oraz 

samojezdnych maszyn budowlanych

NN.2-7243/1/04  

04.03.2004

50 10.03.2004 Tadeusz Zarychta szacowanie wartości pojazdów samochodowych , 

ciągników rolniczych , motocykli ,przyczep i naczep

NN.2-7243/4/04 

10.03.2004r.

51 31.03.2004 Wiesław  Drabik szacowanie wartości pojazdów samochodowych NN.2-7243/5/04      

31.03.2004r.
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52 20.04.2004 Marek Sugier szacowanie wartości pojazdów samochodowych oraz 

innych pojazdów mechanicznych

NN.2-7243/6/04  

20.04.2004r.

53 07.09.2005 Jerzy Baranowski szacowanie wartości sprzętu RTV NN.2-7242/3/05

07.09.2005r.

21.03.2012 r.

54 27.09.2005 Jarosław Czopek szacowanie wartości samochodów osobowych, pojazdów 

jednośladowych, lekkich przyczep do samochodów 

osobowych, przyczep kempingowych, samochodów 

ciężarowych o ładowności do 12 ton, przyczep do tych 

samochodów oraz podzespołów, części zamiennych i 

akcesoriów do w/w pojazdów mechanicznych

NN.2-7242/4/05

27.09.2005r.

55 21.03.2006 Klaudia Strachowska - 

Łos

szacowanie wartości: wyrobów galanteryjnych - odzieży , 

wyrobów pasmanteryjnych , pończoszniczych , bielizny , 

materiałów i dzianin

NN.2-7242/1/06

21.03.2006r.

56 18.09.2006 Remigiusz Chapski szacowanie wartości: motocykli, pojazdów 

samochodowych o dwóch osiach, pojazdów 

samochodowych o dwóch osiach z których co najmniej 

jedna wyposażona jest w koła bliźniacze i pojazdów 

samochodowych o dwóch osiach z przyczepami

NN.2-7242/3/06

18.09.2006r.

57 17.10.2007 Jerzy Kloc Szacowanie wartości pojazdów samochodowych i techniki

samochodowej

NN/7242-3/07       

17.10.2007r.

58 29.10.2007 Kazimierz Wachulak szacowanie wartości maszyn i urządzeń rolniczych NN/7242-4/07  

29.10.2007r.

59 12.05.2008 Monika Mrozek szacowanie wartości maszyn,  urządzeń i narzędzi do 

przemysłu spożywczego, aparatury i urządzeń do badań 

żywności

NN/724-

0002/08/BIEGLI/1355 z 

dnia 12.05.2008 r.

04.02.2011 r.

60 15.12.2008 Sławomir Czwórnóg Szacowanie wartości pojazdów samochodowych i techniki

samochodowej

NN/724-0004/08, 

15.12.2008 r.

61 21.04.2009 Paweł Miłczak

Szacowanie wartości pojazdów samochodowych i 

środków technicznych

NN/724-0004/09/BIEGLI, 

21.04.2009r.

62 28.04.2009 Andrzej Ziarek szacowanie wartości pojazdów samochodowych NN/724-0005/09/BIEGLI,  

28.04.2009 r.
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63 29.06.2009 Zbigniew 

Sieduszewski

Szacowanie wartości maszyn i urządzeń elektronicznych, 

elektrycznych i telekomunikacyjnych

NN/724-0006/09/BIEGLI,

08.07.2009 r.

64 16.02.2010 Robert Kowal .Szacowanie wartości samochodów osobowych, 

ciężarowych, autobusów, przyczep i naczep 

samochodowych w tym specjalnych, pojazdów 

samochodowych specjalnych i specjalizowanych, 

pojazdów samochodowych z przeznaczeniem do robót 

ziemnych, budowlanych, drogowych i przeładunkowych, 

pojazdów jednośladowych (motocykli, motorowerów i 

rowerów).

NN/724-

0002/10/BIEGLI/5462   

16.02.2010 r.,  

EARP/7242/I-

1/14/PS/36479 04.12.2014 

r.(rozszerzenie uprawnień)

65 2010.08.20 Kamil Gugała Szacowanie wartości pojazdów samochodowych, 

ciągników nie będących pojazdami samochodowymi, 

pozostałych jednośladów, przyczep oraz naczep.

NN/724-

0004/10/BIEGLI/22195 

20.08.2010

66 2011.08.01 Wojciech Pilip Szacowanie wartości pojazdów samochodowych, techniki 

samochodowej, ciągników samochodowych, ciągników  

rolniczych, maszyn i urządzeń samojezdnych.

EA/7242-9/11/PS/21859  

01.08.2011 r.

67 19.01.2012 Jerzy Mikos Szacowanie wartości ciągników  i przyczep rolniczych 

oraz  maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.

EA/7242-11/11/PS/1917, 

19.01.2012 r.

68 30.11.2012 Radosław Łopało Szacowania wartości pojazdów samochodowych, 

przyczep, naczep i ciągników rolniczych.

EA/7242-8/12/PS/35476, 

30.11.2012 r.

69 30.09.2013 Tomasz Szymczyk Szacowania wartości:samochodów osobowych, 

ciężarowych i specjalnych, autobusów, ciągników 

siodłowych, przyczep, naczep, podnośników i 

wyposażenia specjalistycznego montowanego na 

pojazdach, podzespołów i urządzeń do ww pojazdów oraz 

motocykli  i ciągników rolniczych.

EA/7242-2/13/PS/30318, 

30.09.2013 r.
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70 12.05.2014 Józef Krzeszowiec Szacowania wartości: maszyn, urządzeń, linii 

produkcyjnych stosowanych w przemyśle metalowym, 

drzewnym i tworzyw sztucznych, maszyn, urządzeń do 

odspajania i przemieszczania gruntu, zagęszczania gruntu, 

młoty uderzeniowe, żurawie, podnośniki, wciągniki, 

urządzenia do transportu betonu, mieszania i nakładania 

zaprawy, rusztowania oraz maszyny, urządzenia, zestawy 

uprawowe i środki transportu służące do produkcji rolnej. 

Szacowania wartości pojazdów samochodowych 

osobowych, ciężarowych, autobusów, ciągników 

samochodowych, przyczep i naczep samochodowych oraz 

motocykli.

EA/7242-3/14/PS/15158, 

12.05.2014 r.                      

Znak pisma:                   

0601-EA.518.3.2016.2  

UNP: 0601-16-               

12.04.2016 r.  (rozszerzenie 

uprawnień)

71 02.02.2015 Zbigniew Chmiel Szacowanie wartości pojazdów samochodowych, przyczep 

samochodowych, motocykli oraz zespołów i części 

zamiennych do ww. pojazdów.

EARP/7242-2/14/PS/3184  

02.02.2015 r.

72 27.05.2019 Mariusz Szczepaniuk Szacowanie wartości samochodów: osobowych, 

ciężarowych, terenowych, specjalnych i specjalizowanych, 

autobusów, ciągników siodłowych, przyczep i naczep 

samochodowych, dźwigów samojezdnych, motocykli.

0601-IEE-1.718.2.2019.   

27.05.2019 r.
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