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         ORYGINAŁ 

 

ZARZĄDZENIE NR 54/2018 

DYREKTORA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH 

z dnia 16 kwietnia 2018 r. 

zmieniające Zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego 

Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach 

 

Na podstawie art. 25 ust. 4 oraz ust. 9 i 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 

(Dz.U. z 2017r. poz. 1889 z późn. zm.) w związku z § 4 ust. 1 Statutu urzędu skarbowego, 

stanowiącego Załącznik nr 8 do zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 

r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz 

nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z 2017 r., poz. 41 z poźn. zm.) 

 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

W Regulaminie organizacyjnym Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach stanowiącym 

załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 103/2017 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej 

w Katowicach z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego 

Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach, wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 8 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) w Pionie Poboru i Egzekucji (SZNE):  

a) Pierwszy Referat Spraw Wierzycielskich (SEW-1), 

b) Drugi Referat Spraw Wierzycielskich (SEW-2), 

c) Dział Egzekucji Administracyjnej (SEE), 

d) Pierwszy Dział Rachunkowości (SER-1), 

e) Drugi Dział Rachunkowości (SER-2);”; 

2) w § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) do Pierwszego i Drugiego Referatu Spraw Wierzycielskich: 

a) wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, 

w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących, wystawianie 

i doręczanie upomnień oraz wystawianie i przekazywanie do organów 

egzekucyjnych tytułów wykonawczych i wniosków egzekucyjnych, 

b) wykonywanie zadań wierzyciela w ramach postępowania zabezpieczającego 

i egzekucyjnego, w tym w egzekucji sądowej po zbiegu egzekucji, 
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c) występowanie i realizacja wniosków o udzielenie informacji i powiadomień za 

pośrednictwem centralnego biura łącznikowego na podstawie ustawy z dnia  

11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, 

należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1289, z późn. zm.), 

d) prowadzenie spraw, w szczególności w zakresie: 

- ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz innych ulg przewidzianych 

przepisami prawa, w tym ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających 

państwom członkowskim i państwom trzecim, 

- orzekania o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych oraz 

wystawianie i przekazywanie do organów egzekucyjnych zarządzeń 

zabezpieczenia, 

- przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa 

skutkującego wygaśnięciem zobowiązań podatkowych, 

- nadawania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności, 

- wstrzymania wykonania decyzji, 

- odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe, 

e) inicjowanie i udział w postępowaniach: 

- wieczystoksięgowym, w tym występowanie o wpis hipoteki przymusowej 

również na zabezpieczenie podatków, należności celnych i innych należności 

pieniężnych państw członkowskich i państw trzecich, 

- upadłościowym, naprawczym, likwidacyjnym i restrukturyzacyjnym, w tym 

występowanie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, 

- dotyczących orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, 

- uznania za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej  

z pokrzywdzeniem wierzycieli, 

f) prowadzenie spraw dotyczących zastawów skarbowych oraz Rejestru Zastawów 

Skarbowych, 

g) składanie wniosków o dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

h) udzielanie ulg w spłacie kary grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego, 

i) poszukiwanie majątku zobowiązanych, 

j) koordynowanie oceny i analizy ryzyka dotyczących braku wykonania zobowiązań 

podatkowych w wyniku ich przedawnienia, 

k) prowadzenie ewidencji wpisów hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych, 

l) podejmowanie innych działań służących zabezpieczaniu i wykonaniu zobowiązań 
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podatkowych w zakresie nie należącym do zadań innych komórek organizacyjnych;” 

8) po §16 dodaje się §16a w brzmieniu: 

„§16a Komórki organizacyjne, o których mowa w  §11- 15 i §16 pkt 4 - 6 w przypadkach 

uzasadnionych potrzebami Urzędu, realizują zadanie dokonywania czynności 

sprawdzających.”; 

9) § 16 w Rozdziale 6 „Zasady organizacji pracy Urzędu Skarbowego” oznacza się jako 

§ 16 b; 

10) w § 17 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) kierowników komórek organizacyjnych: 

a) działów: SWS, SOB-1, SEE, SER-1, SER-2, SKA-1, SKA-2, SKP-1, SKP-2, SKI, 

b) referatów: SEW-1, SEW-2, SKA-3, SPV-1, SPV-2, 

c) wieloosobowego stanowiska: SKK.”; 

11) w § 18 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. W odniesieniu do zastępstw w czasie nieobecności kierowników komórek organiza-

cyjnych:  

1) zastępuje ich osoba posiadająca takie uprawnienie wynikające z zakresu czynności 

lub ustalone pisemnie w innej formie, konieczne dalsze zastępstwa określane są 

przez nadzorującego pracę danej komórki organizacyjnej;  

2) wszystkie uprawnienia do ostatecznego podpisywania przejmuje Naczelnik lub jego 

Zastępca zgodnie z ustaloną podległością  pionów.”; 

12) w § 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Naczelnik Urzędu sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań przez komórki 

organizacyjne: 

1) Sekretariat; 

2) Pierwszy Referat Spraw Wierzycielskich; 

3) Drugi Referat Spraw Wierzycielskich; 

4) Dział Egzekucji Administracyjnej; 

5) Pierwszy Dział Rachunkowości; 

6) Drugi Dział Rachunkowości.”; 

13) w § 31 uchyla się pkt 5; 

14) w § 34: 

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Kierownik Pierwszego Referatu Spraw Wierzycielskich podpisuje ostatecznie: 

1) decyzje i postanowienia wydawane w toku postępowań lub kończące 
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postępowanie dotyczące zobowiązań do kwoty 10.000 zł; 

2) decyzje i postanowienia dot. ulg w zakresie podatków stanowiących dochody 

jednostek samorządu terytorialnego; 

3) sprawozdania dot. postępowania odwoławczego w zakresie decyzji i postanowień 

wydawanych w toku postępowań w sprawach, w których kwota zobowiązania lub 

kwota uszczuplenia nie przekracza 10.000 zł; 

4) zaświadczenia oraz korekty zaświadczeń o udzieleniu pomocy de minimis; 

5) zarządzenia w sprawie zabezpieczenia; 

6) pisma do instytucji zewnętrznych z wyjątkiem sądów, prokuratur, Ministerstwa, 

Izby Administracji Skarbowej i innych instytucji, zastrzeżonych wyższej 

aprobacie.”; 

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Kierownik Drugiego Referatu Spraw Wierzycielskich podpisuje ostatecznie: 

1) postanowienia wydawane w toku postępowań lub kończące postępowanie 

dotyczące zobowiązań do kwoty 10.000 zł; 

2) sprawozdania dot. postępowania odwoławczego (zażaleniowego) w zakresie 

postanowień, w których łączna kwota zobowiązania nie przekracza 10.000 zł; 

3) upomnienia i tytuły wykonawcze; 

4) pisma do instytucji zewnętrznych z wyjątkiem sądów, prokuratur, Ministerstwa, 

Izby Administracji Skarbowej i innych instytucji, zastrzeżonych wyższej 

aprobacie.”; 

c) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Kierownik Pierwszego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz 

Wymiany Informacji Międzynarodowej podpisuje ostatecznie:  

1) korespondencję do podatników w prowadzonych sprawach; 

2) korespondencję do organów podatkowych oraz instytucji zewnętrznych 

w prowadzonych sprawach, z wyjątkiem prokuratury, Ministerstwa i Izby 

Administracji Skarbowej; 

3) polecenia zwrotu nadpłaty w związku z weryfikacją wniosków o stwierdzenie 

nadpłaty do kwoty 10.000 zł; 

4) postanowienia z art. 140 Ordynacji podatkowej wydawane w sprawach,  

w których kwota nadpłaty nie przekracza 10.000 zł; 

5) decyzje umarzające postępowanie w sprawach o stwierdzenie nadpłaty do kwoty 

10.000 zł, 
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6) postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie 

nadpłaty do kwoty 10.000 zł; 

7) wezwania oraz postanowienia w trybie art. 169 Ordynacji podatkowej; 

8) rejestry przypisów i odpisów dot. spraw prowadzonych w komórce.”; 

d) ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. Kierownik Drugiego Działu Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz    

Wymiany Informacji Międzynarodowej podpisuje ostatecznie: 

1) korespondencję do podatników w prowadzonych sprawach; 

2) korespondencję do organów podatkowych oraz instytucji zewnętrznych 

w prowadzonych sprawach, z wyjątkiem prokuratury, Ministerstwa i Izby 

Administracji Skarbowej; 

3) polecenia zwrotu nadpłaty w związku z weryfikacją wniosków o stwierdzenie 

nadpłaty do kwoty 10.000 zł; 

4) postanowienia z art. 140 Ordynacji podatkowej wydawane w sprawach, w których 

kwota nadpłaty nie przekracza 10.000 zł; 

5) decyzje umarzające postępowanie w sprawach o stwierdzenie nadpłaty do kwoty 

10.000 zł; 

6) postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie 

nadpłaty do kwoty 10.000 zł; 

7) wezwania i postanowienia w trybie art. 169 Ordynacji podatkowej; 

8) rejestry przypisów i odpisów dot. spraw prowadzonych w komórce; 

9) decyzje, polecenia odpisu, postanowienia wydawane w toku postępowań  

w sprawach dotyczących zwrotu wydatków na zakup materiałów budowlanych do 

kwoty 10.000 zł; 

10) zaświadczenia dot. praw majątkowych w ramach prowadzonych czynności 

sprawdzających oraz postanowienia o odmowie wydawania zaświadczeń.“, 

e) ust. 14 otrzymuje brzmienie: 

„14. Kierownik Działu Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej podpisuje ostatecznie: 

1) korespondencję do podatników w prowadzonych sprawach, w tym potwierdzenia 

zarejestrowania podatnika do VAT; 

2) korespondencję do organów podatkowych (w tym informacje dot. NIP) oraz insty-

tucji zewnętrznych w prowadzonych sprawach, z wyjątkiem Prokuratury, Mini-

sterstwa i Izby Administracji Skarbowej; 
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3) postanowienia z art. 140 Ordynacji podatkowej wydawane w sprawach dot. reje-

stracji podatników; 

4) zaświadczenia certyfikatu rezydencji.”. 

 

§ 2. 

Schemat struktury organizacyjnej Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach stanowiący 

załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach 

otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                    Zatwierdził: 

Z upoważnienia  

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej  

w Katowicach 

Z-ca Dyrektora 

Izby Administracji Skarbowej w Katowicach 

Kariona Adamek-Bienia 
16 kwietnia 2018 r. 

 

 


