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ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO 

IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH 

§ 1. 

W Regulaminie organizacyjnym Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, stanowiącym 

załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 9/2017 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej 

w Katowicach z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Izby 

Administracji Skarbowej w Katowicach1), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 10 w ust. 2: 

a) w pkt 1: 

 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) Wydział Obsługi Prawnej (IWP), w skład którego wchodzą: 

 Dział Obsługi Prawnej (IWP1), 

 Referat Obsługi Prawnej (IWP2),”, 

 w lit. e tiret trzecie otrzymuje brzmienie: 

„– Referat Kontroli Wewnętrznej (IWW3),”, 

b) w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) Wydział Kadr i Szkoleń (IZK), w skład którego wchodzą: 

 Pierwszy Dział Kadr (IZK1), 

 Drugi Dział Kadr (IZK2), 

 Trzeci Dział Kadr (IZK3), 

 Czwarty Dział Kadr, Naborów i Szkoleń (IZK4),”; 

2) w § 14:  

a) ust. 1 - 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Do zadań Wydziału Obsługi Prawnej należy w szczególności: 

1) sporządzanie opinii i udzielanie porad prawnych w zakresie związanym z realizacją 

zadań Dyrektora i Izby Administracji Skarbowej, naczelników urzędów 

skarbowych oraz naczelnika urzędu celno-skarbowego, a także udzielanie tym 

organom i jednostce organizacyjnej wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;  

2) opiniowanie projektów aktów prawnych i opracowywanie projektów odpowiedzi na 

skargi do sądów administracyjnych; 

                                                           
1) zmienionego zarządzeniami Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Nr 4/2018 z dnia 10 

stycznia 2018 r., Nr 44/2018 z dnia 29 marca 2018 r., Nr 67/2018 z dnia 15 maja 2018 r., Nr 107/2018 z dnia 5 

lipca 2018 r. i Nr 141/2018 z dnia 29 października 2018 r. 



4 

 

3) informowanie Dyrektora i naczelników podległych urzędów o zmianach 

w obowiązującym stanie prawnym oraz o istotnych z perspektywy zadań 

realizowanych przez te organy orzeczeniach sądów administracyjnych; 

4) reprezentowanie Dyrektora i Izby Administracji Skarbowej, naczelników urzędów 

skarbowych oraz naczelnika urzędu celno-skarbowego w postępowaniu sądowym, 

administracyjnym, egzekucyjnym oraz przed komornikiem sądowym 

w postępowaniu egzekucyjnym, a także w postępowaniu odwoławczym 

w sprawach dotyczących zamówień publicznych;  

5) sporządzanie i wnoszenie skarg kasacyjnych i odpowiedzi na te skargi do 

Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądu Najwyższego;  

6) opiniowanie pism procesowych i odpowiedzi na pisma procesowe;  

7) opiniowanie odpowiedzi na skargi do sądów administracyjnych; 

8) sprawozdawczość i analiza z zakresu skarg i orzeczeń sądowych;  

9) prowadzenie rejestrów spraw sądowych;  

10) udzielanie pisemnych informacji o rozstrzygnięciach w prowadzonych sprawach 

sądowych;  

11) prowadzenie spraw związanych z roszczeniami odszkodowawczymi przed sądami 

powszechnymi; 

12) koordynowanie obsługi prawnej w Izbie Administracji Skarbowej i w podległych 

urzędach.  

2. Zadania określone w ust. 1 pkt 1-11 w odniesieniu do naczelników urzędów 

skarbowych, a pomocniczo, także wobec Dyrektora oraz Izby Administracji Skarbowej 

oraz naczelnika urzędu celno-skarbowego wykonuje Dział Obsługi Prawnej.”, 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Zadania określone w ust. 1 pkt 1 - 11 w odniesieniu do naczelnika urzędu celno- 

skarbowego, a pomocniczo, także wobec Dyrektora oraz Izby Administracji Skarbowej 

oraz naczelników urzędów skarbowych wykonuje Referat Obsługi Prawnej.”; 

3) § 18 otrzymuje brzmienie: 

„§ 18. Do zadań Wydziału Kontroli Wewnętrznej należą sprawy realizowane przez: 

1) Pierwszy Dział Kontroli Wewnętrznej, do którego zadań należy w szczególności: 

a) rozpatrywanie i koordynowanie rozpatrywania przez komórki organizacyjne 

petycji, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach oraz 

prowadzenie postępowania z zakresu skarg i wniosków, o których mowa w Dziale 

VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, 
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b) przeprowadzanie kontroli na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli 

w administracji rządowej (Dz. U. poz. 1092) w podległych urzędach oraz kontroli 

wewnętrznej w Izbie, 

c) identyfikacja i analiza przyczyn wystąpienia w podległych urzędach i Izbie 

nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku przeprowadzonych kontroli i wskazanie 

sposobów ich eliminowania, kierowanie zaleceń pokontrolnych oraz nadzór 

i monitorowanie ich realizacji; 

2) Drugi Dział Kontroli Wewnętrznej, do którego zadań należy w szczególności:  

a) rozpatrywanie i koordynowanie rozpatrywania przez komórki organizacyjne 

petycji, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach oraz 

prowadzenie postępowania z zakresu skarg i wniosków, o których mowa w Dziale 

VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, 

b) przeprowadzanie kontroli na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli 

w administracji rządowej w podległych urzędach oraz kontroli wewnętrznej 

w Izbie, 

c) identyfikacja i analiza przyczyn wystąpienia w podległych urzędach i Izbie 

nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku przeprowadzonych kontroli i wskazanie 

sposobów ich eliminowania, kierowanie zaleceń pokontrolnych oraz nadzór 

i monitorowanie ich realizacji, 

d) monitorowanie i analizowanie zjawisk niepożądanych, w szczególności 

sprzyjających korupcji i nieprzestrzeganiu zasad etyki zawodowej w Izbie 

i podległych urzędach oraz opracowywanie rozwiązań zapobiegawczych, 

e) podejmowanie działań wyjaśniających w przypadku powzięcia informacji 

o możliwości wystąpienia zachowań korupcyjnych w Izbie i podległych urzędach, 

f) sporządzanie okresowych analiz przyczyn i skali zagrożenia przestępczością 

korupcyjną oraz inicjowanie na tej podstawie działań zapobiegawczych,  

g) współdziałanie z właściwymi organami w zakresie ujawnienia w Izbie i podległych 

urzędach przestępstw korupcyjnych;  

3) Referat Kontroli Wewnętrznej, do którego zadań należy w szczególności: 

a) rozpatrywanie i koordynowanie rozpatrywania przez komórki organizacyjne 

petycji, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach oraz 

prowadzenie postępowania z zakresu skarg i wniosków, o których mowa w Dziale 

VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, 
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b) przeprowadzanie kontroli na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli 

w administracji rządowej w podległych urzędach oraz kontroli wewnętrznej 

w Izbie, 

c) analiza informacji zewnętrznych oraz wewnętrznych w tym stanowiących wynik 

przeprowadzonych postępowań wyjaśniających i kontrolnych, sygnalizujących 

występowanie niepożądanego stanu faktycznego lub niezadawalającego stopnia 

realizacji zadań w Izbie oraz podległych urzędach oraz proponowanie usprawnień, 

kierowanie wniosków, wytycznych,  

d) monitorowanie wykonywania przez podległe urzędy zadań oraz ustalanie 

i analizowanie przyczyn ich niewłaściwego wykonywania we współpracy z innymi 

komórkami organizacyjnymi Izby, 

e) koordynowanie organizacji kontroli prowadzonych w Izbie przez zewnętrzne 

organy kontrolne, 

f) przekazywanie innym komórkom organizacyjnym Izby materiałów 

z przeprowadzonych kontroli do wykorzystania ich w celu m.in. sprawowania 

nadzoru,  

g) sporządzanie planów kontroli prowadzonych przez Wydział z uwzględnieniem 

zgromadzonych informacji sygnalnych z innych komórek organizacyjnych Izby.”;  

4) § 21 otrzymuje brzmienie: 

„§ 21. 1. Zadania w zakresie obsługi kadr realizuje Wydział Kadr i Szkoleń, w skład którego 

wchodzą: 

1) Pierwszy Dział Kadr; 

2) Drugi Dział Kadr; 

3) Trzeci Dział Kadr; 

4) Czwarty Dział Kadr, Naborów i Szkoleń. 

2. Do zadań Pierwszego Działu Kadr należy w szczególności:  

1) prowadzenie spraw osobowych pracowników, z wyłączeniem funkcjonariuszy; 

2) prowadzenie spraw związanych z nawiązaniem, przebiegiem i zmianą oraz 

rozwiązaniem stosunku pracy; 

3) prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem, aktualizacją danych oraz 

wyrejestrowywaniem z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego 

pracowników oraz członków ich rodzin, z wyłączeniem funkcjonariuszy; 

4) planowanie i gospodarowanie środkami na wynagrodzenia pracowników, 

z wyłączeniem funkcjonariuszy; 
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5) prowadzenie spraw z zakresu motywowania finansowego i pozafinansowego 

pracowników, z wyłączeniem funkcjonariuszy, w tym awansów na wyższe stanowiska; 

6) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem ze stanowiska 

zastępcy naczelnika urzędu skarbowego; 

7) rozpatrywanie wniosków w sprawie wyłączeń organów podatkowych na podstawie art. 

131 Ordynacji podatkowej; 

8) rozpatrywanie wniosków w sprawie wyłączeń pracowników Izby, z wyłączeniem 

funkcjonariuszy, na podstawie art. 130 Ordynacji podatkowej; 

9) prowadzenie akt osobowych pracowników, z wyłączeniem funkcjonariuszy i bieżące 

administrowanie danymi w systemach informatycznych; 

10) obsługa organizacyjna i administracyjna spraw związanych z postępowaniami 

dyscyplinarnymi członków korpusu służby cywilnej; 

11) wykonywanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej; 

12) gromadzenie i przetwarzanie danych niezbędnych w zakresie sprawozdawczości 

z obszaru działania Wydziału Kadr i Szkoleń; 

13) prowadzenie spraw dotyczących informacji publicznej z zakresu działania Wydziału; 

14) gospodarowanie etatami; 

15) współpraca ze wszystkimi działającymi w Izbie organizacjami związkowymi. 

3. Do zadań Drugiego Działu Kadr należy w szczególności: 

1) prowadzenie spraw osobowych funkcjonariuszy; 

2) prowadzenie spraw związanych z nawiązaniem, przebiegiem i zmianą oraz 

rozwiązaniem stosunku służbowego, w tym postępowań administracyjnych w I i II 

instancji; 

3) prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem, aktualizacją danych oraz 

wyrejestrowywaniem z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego 

funkcjonariuszy oraz członków ich rodzin; 

4) planowanie i gospodarowanie środkami na uposażenia funkcjonariuszy; 

5) prowadzenie spraw z zakresu motywowania finansowego i pozafinansowego 

funkcjonariuszy w tym awansów na wyższe stanowiska i stopnie służbowe; 

6) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem ze stanowiska 

zastępcy naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego oraz osób zajmujących stanowiska 

wiążące się ze zwierzchnictwem służbowym; 

7) prowadzenie akt osobowych funkcjonariuszy i bieżące administrowanie danymi 

w systemach informatycznych; 
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8) prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą funkcjonariuszy celno-

skarbowych; 

9) rozliczanie i ewidencjonowanie czasu służby funkcjonariuszy, w tym urlopów 

związanych z rodzicielstwem; 

10) obsługa organizacyjna i administracyjna spraw związanych z postępowaniami 

dyscyplinarnymi funkcjonariuszy; 

11) realizacja świadczeń socjalnych przysługujących funkcjonariuszom; 

12) prowadzenie spraw związanych z uprawnieniami emerytalnymi funkcjonariuszy; 

13) wykonywanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej funkcjonariuszy; 

14) współpraca z psychologiem w zakresie doradztwa zawodowego, zarządzania wiekiem 

funkcjonariuszy, wsparcia psychologicznego udzielanego funkcjonariuszom; 

15) przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i pisma procesowe do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w zakresie właściwości komórki; 

16) organizowanie i przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celno-

Skarbowej; 

17) prowadzenie spraw dotyczących udzielenia pracownikom i funkcjonariuszom zgody na 

dodatkowe zatrudnienie oraz dodatkowe zajęcia zarobkowe; 

18) monitorowanie procesu oceny okresowej funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej; 

19) organizowanie i monitorowanie procesu szkoleń z zakresu BHP funkcjonariuszy; 

20) prowadzenie spraw z zakresu cywilnoprawnych form świadczenia pracy. 

4. Do zadań Trzeciego Działu Kadr należy w szczególności: 

1) ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników, z wyłączeniem 

funkcjonariuszy; 

2) prowadzenie spraw socjalnych pracowników, z wyłączeniem funkcjonariuszy; 

3) prowadzenie spraw związanych z ochroną praw wynikających z rodzicielstwa; 

4) współpraca z Komisją Socjalną; 

5) organizowanie działań związanych z działalnością sportową i rekreacyjną; 

6) administrowanie procesem opisu i wartościowania stanowisk w służbie cywilnej; 

7) nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników kadr wykonujących zadania 

w urzędach skarbowych w zakresie: 

a) ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy, 

b) gromadzenia dokumentacji związanej ze świadczeniami socjalnymi, 

c) ustalania uprawnień do nagród jubileuszowych pracowników, z urzędów 

skarbowych, 
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d) prowadzenia akt osobowych pracowników, świadczących pracę w urzędach 

skarbowych. 

5. Do zadań Czwartego Działu Kadr, Naborów i Szkoleń należy w szczególności: 

1) organizacja szkoleń i procesu doskonalenia zawodowego pracowników 

i funkcjonariuszy, w tym tworzenie efektywnego systemu szkoleń wewnętrznych; 

2) współpraca z Krajową Szkołą Skarbowości; 

3) administrowanie szkoleniami w trybie e-learningu; 

4) ocena jakości i efektywności szkoleń; 

5) prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą członków korpusu służby 

cywilnej; 

6) aktualizowanie i prowadzenie Listy Kadry Dydaktycznej; 

7) zarządzanie trenerami wewnętrznymi w Izbie, w tym ich rekrutacja, planowanie 

i organizowanie rozwoju oraz ocena i weryfikacja; 

8) monitorowanie procesu oceny okresowej członków korpusu służby cywilnej; 

9) prowadzenie działań w obszarze zarządzania wiekiem; 

10) prowadzenie spraw związanych z naborami wewnętrznymi i zewnętrznymi 

pracowników; 

11) realizacja i nadzór nad stażami i praktykami absolwenckimi; 

12) poradnictwo psychologiczne i interwencja w kryzysie dla funkcjonariuszy w trudnych 

sytuacjach zawodowych; 

13) prowadzenie profilaktyki psychologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem 

funkcjonariuszy wykonujących zadania z zakresu zwalczania przestępczości; 

14) prowadzenie z funkcjonariuszami i pracownikami oraz kadrą kierowniczą zajęć i 

spotkań o charakterze psychologicznym oraz edukacyjnym; 

15) współpraca psychologa z instruktorami strzelectwa i TITI; 

16) udział psychologa w szkoleniach strzeleckich i z zakresu taktyki i techniki interwencji; 

17) organizowanie i prowadzenie szkoleń interpersonalnych z zakresu wybranych 

elementów psychologii; 

18) działania i współtworzenie dobrych praktyk w zakresie psychologicznych aspektów 

zarządzania; 

19) podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie zjawisk niepożądanych, tj. 

mobbingu, dyskryminacji, nierównego traktowania; 

20) wdrażanie rozwiązań w zakresie etyki zawodowej, przestrzegania zasad służby cywilnej 

i Służby Celno-Skarbowej.”; 
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5) w § 77 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) koordynuje i nadzoruje pracę zatrudnionych w Wydziale, Dziale i Referacie 

pracowników;”; 

6) w § 78 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Kierownik Działu Obsługi Prawnej i Kierownik Referatu Obsługi Prawnej:”; 

7) w § 83 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Kierownicy Pierwszego i Drugiego Działu Kontroli Wewnętrznej oraz Kierownik Referatu 

Kontroli Wewnętrznej:”; 

8) § 87 otrzymuje brzmienie: 

„§ 87. Kierownicy Działów w Wydziale Kadr i Szkoleń: 

1) koordynują i nadzorują realizację powierzonych zadań z zakresu działania komórki; 

2) podpisują ostatecznie: 

a) wszelkie wewnętrzne dokumenty z zakresu działania działu o charakterze 

wstępnym, uzupełniającym i informującym, z wyjątkiem zastrzeżonych wyższej 

aprobacie, 

b) w Czwartym Dziale Kadr, Naborów i Szkoleń - zaświadczenia ze szkoleń 

regionalnych i e-learningowych oraz zgłoszenia na szkolenia, z wyjątkiem szkoleń 

zastrzeżonych wyższej aprobacie; 

3) aprobują wstępnie wszystkie sprawy dotyczące zakresu działania nadzorowanej 

komórki organizacyjnej zastrzeżone wyższej aprobacie.”; 

9) uchyla się § 87a. 

 

§ 2. 

Schemat struktury organizacyjnej Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, stanowiący 

załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, 

otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej zmiany. 


