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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 2 lit. e otrzymuje brzmienie: 

„e) Wydział Centrów Kompetencyjnych Optymalizacji Procesów Biznesowych oraz 

Rejestracji Podatników i Płatników w CRP KEP (CKOPBRPP), w skład którego 

wchodzą: 

 Centrum Kompetencyjne Optymalizacji Procesów Biznesowych, które tworzą: 

– – Wieloosobowe Stanowisko Identyfikacji i Eliminacji Luk (OPB1),  

– – Referat Modelowania i Optymalizacji Procesów Biznesowych (OPB2),  

– – Wieloosobowe Stanowisko Wsparcia Rozwoju Strategicznego (OPB3), 

– – Dział Skoordynowanej Współpracy z Centrami Kompetencyjnymi (OPB4), 

 Centrum Kompetencyjne Rejestracji Podatników i Płatników w CRP KEP, 

które tworzy: 

– – Referat Rejestracji Podatników i Płatników w CRP KEP (RPP),”, 

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) Pion Logistyki i Usług (IZPL), w skład którego wchodzą: 

a) Pierwszy Dział Logistyki (ILL-1), 

b) Drugi Dział Logistyki (ILL-2), w skład którego wchodzi: 

 Wieloosobowe Stanowisko ds. Administrowania Flotą Pojazdów 

Służbowych  (ILL2-1), 

c) Referat Logistyki (ILL-3), 

d) Wydział Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami (ILN-1), w skład 

którego wchodzą:  

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

stycznia 2018 r., zarządzeniem Nr 44/2018 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia 29 

marca 2018 r., zarządzeniem Nr 67/2018 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia 15 maja 

2018 r. oraz zarządzeniem Nr 107/2018 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia 5 lipca 

2018 r. 
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 Referat ds. Inwestycji i Remontów (ILN1-1), 

 Jednoosobowe Stanowisko ds. Inwestycji Kluczowych (ILN1-2), 

 Referat ds. Ochrony Przeciwpożarowej (ILP), 

e) Dział Zamówień Publicznych (ILZ-1), w skład którego wchodzi:  

 Referat Zamówień Publicznych (ILZ1-1), 

f) Dział Archiwum (ILA-1).”, 

c) w pkt 9 lit. a – i otrzymują brzmienie: 

„a) Wydział Helpdesk, Systemów Centralnych, Programowania oraz Bezpieczeństwa    

i Licencji (IIHC), w skład którego wchodzą: 

 Dział Helpdesk oraz Systemów Lokalnych i Bazy Wiedzy (IIH01), 

 Referat ds. Programowania (IIH02), 

 Referat Systemów Centralnych (IIH03), 

 Referat Bezpieczeństwa i Licencji (IIH04), 

b) Pierwszy Dział Wsparcia Informatycznego (IIW-01), 

c) Drugi Dział Wsparcia Informatycznego (IIW-02), 

d) Trzeci Dział Wsparcia Informatycznego (IIW-03), 

e) Czwarty Dział Wsparcia Informatycznego (IIW-04), 

f) Piąty Dział Wsparcia Informatycznego (IIW-05), 

g) Szósty Dział Wsparcia Informatycznego (IIW-06), 

h) Pierwszy Dział Infrastruktury Sieciowej i Serwerowej oraz Wsparcia 

Informatycznego   (IISW-01), 

i) Drugi Dział Infrastruktury Sieciowej i Serwerowej oraz Wsparcia Informatycznego  

(IISW-02),”; 

2) w § 16 dodaje się pkt 16 – 17 w brzmieniu: 

„16) koordynowanie zadań z zakresu reprezentacji Izby i podległych urzędów, w tym 

przygotowywanie oficjalnych wizyt z udziałem Dyrektora oraz oficjalnych wystąpień 

Dyrektora; 

17) koordynowanie załatwiania interwencji, interpelacji, wniosków, pytań i zapytań 

poselskich lub senatorskich, w Izbie oraz podległych urzędach.”; 

3) w § 21a: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Do zadań Wydziału Centrów Kompetencyjnych Optymalizacji Procesów Biznesowych 

oraz  Rejestracji  Podatników  i  Płatników  w  CRP KEP  (CKOPBRPP)  należą  sprawy  
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realizowane przez:”, 

b) w pkt 1 lit. j otrzymuje brzmienie: 

„j) współpraca z poszczególnymi komórkami Wydziału CKOPBRPP;”, 

c) w pkt 2 lit. h otrzymuje brzmienie: 

„h) współpraca z poszczególnymi komórkami Wydziału CKOPBRPP;”, 

d) w pkt 3 lit. e otrzymuje brzmienie: 

„e) współpraca z poszczególnymi komórkami Wydziału CKOPBRPP;”, 

e) w pkt 4: 

 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) koordynacja zadań realizowanych przez centra kompetencyjne,”, 

 dodaje się lit. i – k w brzmieniu: 

„i) zapewnienie dostępu do wiedzy i rozwiązań funkcjonalnych systemu e-Podatki 

dla użytkowników końcowych, 

j) analiza obsługi niestandardowych przypadków zaistniałych w ramach 

funkcjonalności systemu e-Podatki, 

k) współpraca z poszczególnymi komórkami Wydziału CKOPBRPP;”, 

f) dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) Referat Rejestracji Podatników i Płatników w CRP KEP (RPP), do którego zadań 

należy w szczególności: 

a) standaryzacja procesów w zakresie rejestracji podatników i płatników, 

b) wsparcie w zakresie obsługi zgłoszeń problemów HD I i II linii z obszaru 

rejestracji podatników i płatników, obejmujących aplikacje SeRCe, ITS Gen 

Tax, POLTAX (m. in. wprowadzanie/aktualizacja danych identyfikacyjnych/ 

rejestracyjnych, obsługa obowiązków podatkowych), 

c) przygotowywanie opinii w zakresie rejestracji podatników i płatników, 

d) opracowanie propozycji rozwiązania problemów w zakresie rejestracji 

podatników i płatników, 

e) organizacja i koordynowanie zadań w zakresie bieżącego szkolenia 

pracowników komórek rejestracyjnych, 

f) inicjowanie oraz zgłaszanie propozycji zmian w przepisach prawa z zakresu 

rejestracji podatników i płatników, 

g) inicjowanie usprawnień/zmian w systemach informatycznych w zakresie 

rejestracji podatników i płatników, 

h) monitorowanie prawidłowości realizowanych procesów i wdrożonych  
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rozwiązań w zakresie rejestracji podatników i płatników, 

i) wsparcie urzędów skarbowych w zakresie realizacji zadań wynikających z 

integracji CRP KEP z KRS oraz CEIDG, 

j) współpraca z Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie rejestracji 

podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, 

k) współpraca z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii w zakresie 

rejestracji przedsiębiorców podlegających wpisowi do Centralnej Ewidencji i 

Informacji Działalności Gospodarczej, 

l) nadawanie i odbieranie uprawnień dla użytkowników systemu ST CEIDG, 

m) prowadzenie telekonferencji w zakresie rejestracji podatników i płatników o 

zasięgu krajowym, 

n) aktywny udział w przygotowaniach do wdrożenia produktów Programu e-

Podatki, mających powiązanie z rejestracją podatników i płatników, 

o) wykonywanie zadań zleconych przez Ministerstwo Finansów, 

p) współpraca z poszczególnymi komórkami Wydziału CKOPBRPP.”; 

4) w § 22c w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„3. Do zadań Wydziału Podatku od Towarów i Usług oraz Identyfikacji i Rejestracji 

Podatkowej, realizowanych przez Wieloosobowe Stanowisko ds. Identyfikacji i Rejestracji 

Podatkowej należą zadania wymienione w ust. 1 pkt 5-7 i pkt 10-12 oraz:”; 

5) w § 22d: 

a) w ust. 1 dodaje się pkt 5 - 6 w brzmieniu: 

„5) prowadzenie postępowań odwoławczych oraz w trybach nadzwyczajnych w 

zakresie kar pieniężnych, o których mowa w ustawie o grach hazardowych; 

6) prowadzenie postępowań odwoławczych oraz w trybach nadzwyczajnych w 

zakresie kar pieniężnych, o których mowa w ustawie o systemie monitorowania 

drogowego przewozu towarów.”, 

b) w ust. 3 uchyla się pkt 8; 

7) w § 22e dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 

„9) prowadzenie terminarza rozpraw przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym 

w Gliwicach oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.”; 

8) w § 28 w ust. 1 w pkt 1 dodaje się lit. e w brzmieniu: 

„e) udzielania ulg w spłacie kar pieniężnych, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 

2009 r. o grach hazardowych, z wyjątkiem określonych w art. 89 ust. 1 pkt 5 i 7 tej 

ustawy;”;  
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9) w § 33 w pkt 1 dodaje się lit. p – r w brzmieniu: 

„p) prowadzenie postępowań w pierwszej instancji w zakresie ustalenia wysokości opłat za 

strzeżenie i przechowywanie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu,                  

o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania 

drogowego przewozu towarów, 

r) prowadzenie postępowań odwoławczych oraz postępowań w trybach nadzwyczajnych 

w sprawach dotyczących decyzji zarządzających konwój na podstawie art. 67 ust. 1 

ustawy o KAS;”; 

10) § 40 – § 42 otrzymują brzmienie: 

„§ 40. 1. Do zadań Pierwszego Działu Logistyki należy w szczególności: 

1) planowanie wydatków budżetowych przeznaczonych na funkcjonowanie Izby 

i podległych urzędów oraz wstępna ocena celowości zaciągania zobowiązań 

finansowych; 

2) przygotowanie całościowego planu rzeczowo-finansowego; 

3) kontrola merytoryczna dokumentów finansowo-księgowych właściwych dla Pionu 

Logistyki i Usług; 

4) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Izby. 

2. Do zadań Drugiego Działu Logistyki należy w szczególności: 

1) prowadzenie spraw gospodarczo-zaopatrzeniowych; 

2) koordynowanie działań związanych z zaopatrzeniem funkcjonariuszy w składniki 

umundurowania; 

3) prowadzenie spraw związanych z wypłatą równoważnika pieniężnego za składniki 

umundurowania, które nie podlegają wydaniu w naturze oraz za okresowe czyszczenie 

umundurowania; 

4) prowadzenie spraw z zakresu wydatków organów podatkowych, egzekucyjnych, 

celnych i likwidacyjnych; 

5) prowadzenie spraw z zakresu łączności radiowej i telefonicznej; 

6) prowadzenie ewidencji pieczęci, zamknięć urzędowych, stempli; 

7) prowadzenie spraw związanych z drukami ścisłego zarachowania, w tym mandatów 

karnych. 

3. Do zadań Wieloosobowego Stanowiska ds. Administrowania Flotą Pojazdów 

Służbowych należy w szczególności administrowanie flotą pojazdów służbowych, w tym 

rejestrowanie pojazdów wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową. 

4. Do zadań Referatu Logistyki należy w szczególności: 
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1) prowadzenie spraw gospodarczo-zaopatrzeniowych; 

2) administrowanie składnikami majątkowymi; 

3) zarządzanie zasobami niezbędnymi do realizacji i świadczenia lokalnych usług 

informatycznych w Izbie i podległych urzędach; 

4) prowadzenie ewidencji mienia; 

5) administrowanie składnikami majątku ruchomego, w tym organizowanie 

i monitorowanie prawidłowości obrotu środkami trwałymi. 

§ 41. 1. Do zadań Wydziału Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami należy 

w szczególności: 

1) prowadzenie spraw eksploatacyjnych, remontowych i inwestycyjnych; 

2) prowadzenie spraw z zakresu planowania i wykonywania inwestycji dotyczących 

przejść granicznych, ich modernizacji i remontów; 

3) współdziałanie z zainteresowanymi instytucjami w zakresie rozwiązań infrastruktury 

przejść granicznych; 

4) obsługa Systemu Zarządzania Majątkiem Resortu w skali województwa; 

5) prowadzenie spraw w zakresie gospodarki nieruchomościami KAS w województwie; 

6) prowadzenie spraw związanych z opłatami lokalnymi, w szczególności z tytułu 

trwałego zarządu i podatku od nieruchomości; 

7) realizacja zadań związanych z ochroną osób i mienia. 

2. Do zadań Referatu ds. Inwestycji i Remontów należą zadania określone w ust. 1 pkt 1 

oraz zadania: 

1) planowanie wydatków budżetowych przeznaczonych na inwestycje i remonty oraz 

wstępna ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych; 

2) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) 

w zakresie przeglądów budynków i urządzeń; 

3) opracowywanie wniosków o pozyskanie środków z sektorowych programów 

operacyjnych UE. 

3. Do zadań Jednoosobowego Stanowiska ds. Inwestycji Kluczowych należą zadania 

określone w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz zadania: 

1) współdziałanie z zainteresowanymi instytucjami w zakresie rozwiązań infrastruktury 

przejść granicznych; 

2) planowanie wydatków budżetowych przeznaczonych na inwestycje i remonty oraz 

wstępna ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych. 
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4. Do zadań Referatu ds. Ochrony Przeciwpożarowej należy w szczególności: 

1) nadzór w zakresie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-

budowlanych, instalacyjnych i technologicznych w Izbie i podległych urzędach; 

2) nadzór nad konserwacją oraz naprawą urządzeń przeciwpożarowych w Izbie 

i podległych urzędach; 

3) nadzór i realizacja zadań z zakresu przygotowania budynków do prowadzenia akcji 

ratowniczej; 

4) nadzór i organizacja przeprowadzania próbnych ewakuacji; 

5) prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej; 

6) ustalanie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub 

innego miejscowego zagrożenia; 

7) opracowywanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego; 

8) kontrola budynków w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej. 

§ 42. 1. Do zadań Działu Zamówień Publicznych należy w szczególności:  

1) planowanie zamówień publicznych; 

2) prowadzenie postępowań w sprawie zamówień publicznych; 

3) obsługa aplikacji i programów informatycznych wspierających zamówienia publiczne; 

4) reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą w postępowaniu odwoławczym 

i sądami okręgowymi w postępowaniu skargowym; 

5) współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych; 

6) nadzór nad realizacją umów cywilnoprawnych; 

7) wykonywanie obowiązków sprawozdawczych w zakresie zamówień publicznych. 

2. Do zadań Referatu Zamówień Publicznych należą zadania określone w ust. 1 pkt 1 - 6 

oraz zadania: 

1) analiza i weryfikacja wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, w tym 

zgodności z planem finansowym; 

2) prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie zamówień publicznych; 

3) prowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych.”; 

11) w § 43 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Do zadań Działu Archiwum należy w szczególności:”; 

12) w § 44 w ust. 1: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„1. Do  zadań  Wydziału  Helpdesk,  Systemów  Centralnych,  Programowania  oraz  
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Bezpieczeństwa i Licencji należą sprawy realizowane przez:”, 

b) w pkt 1: 

 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„1) Dział Helpdesk oraz Systemów Lokalnych i Bazy Wiedzy realizujący I linię 

wsparcia dla Izby i podległych urzędów oraz II linię wsparcia aplikacyjnego, 

do którego zadań należy, w szczególności:”, 

 uchyla się lit. i oraz lit. p, 

c) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) Referat ds. Programowania, do którego zadań należy: 

a) obsługa zamówień na informacje/zestawienia/raporty z systemów 

informatycznych przez formułowanie zapytań do baz danych, tworzenie 

skryptów, 

b) uczestniczenie w projektach centralnych, 

c) tworzenie aplikacji regionalnych wraz z ich utrzymaniem, dostosowaniem do 

wymagań prawnych, 

d) rozwój systemów lokalnych i regionalnych i ich wersjonowanie;”, 

d) w pkt 3 dodaje się lit. d w brzmieniu: 

„d) instalowanie nowych wydań i poprawek oraz wykonywanie kopii 

zabezpieczających na serwerach systemów centralnych;”, 

e) w pkt 4: 

 uchyla się lit. k, 

 dodaje się lit. l w brzmieniu: 

„l) współpraca z komórką bezpieczeństwa i ochrony informacji w zakresie 

zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym w Izbie.”; 

13) w § 45: 

a) w ust. 1: 

 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„1. Do zadań Działów Wsparcia Informatycznego od Pierwszego do Szóstego 

z uwzględnieniem ust. 2-7 należy:”, 

 w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) instalowanie nowych wydań i poprawek oraz wykonywanie kopii 

bezpieczeństwa, z wyłączeniem tych działań na serwerach systemów 

centralnych,”,    

 uchyla się pkt 6 - 10, 
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b) ust. 2 – 7 otrzymują brzmienie: 

„2. Pierwszy Dział Wsparcia Informatycznego realizuje zadania wymienione w ust. 1 

pkt 1- 5 w urzędach skarbowych w: I US w Bielsku-Białej, II US w Bielsku-Białej, 

Cieszynie, Czechowicach-Dziedzicach, Żywcu, II Śląskim US w Bielsku-Białej oraz 

w komórkach organizacyjnych Izby lub UCS, a także w jego delegaturach i oddziałach 

celnych, jeżeli przedmiotowe komórki znajdują się w lokalizacji tych urzędów 

skarbowych. 

3. Drugi Dział Wsparcia Informatycznego realizuje zadania wymienione w ust. 1 pkt 1- 

5 w urzędach skarbowych w: Będzinie, Dąbrowie Górniczej, I US w Katowicach, II US 

w Katowicach, Sosnowcu, I Śląskim US w Sosnowcu oraz w komórkach 

organizacyjnych Izby lub UCS, a także w jego delegaturach i oddziałach celnych, jeżeli 

przedmiotowe komórki znajdują się w lokalizacji tych urzędów skarbowych. 

4. Trzeci Dział Wsparcia Informatycznego realizuje zadania wymienione w ust. 1 pkt 1- 

5 w urzędach skarbowych w: Bytomiu, I US w Gliwicach, II US Gliwicach, Piekarach 

Śląskich, Siemianowicach Śląskich, Tarnowskich Górach, Zabrzu oraz w komórkach 

organizacyjnych Izby lub UCS, a także w jego delegaturach i oddziałach celnych, jeżeli 

przedmiotowe komórki znajdują się w lokalizacji tych urzędów skarbowych. 

5. Czwarty Dział Wsparcia Informatycznego realizuje zadania wymienione w ust. 1 pkt 

1-5 w urzędach skarbowych w: Chorzowie, Jaworznie, Mysłowicach, Pszczynie, 

Rudzie Śląskiej, Tychach oraz w komórkach organizacyjnych Izby lub UCS, a także 

w jego delegaturach i oddziałach celnych, jeżeli przedmiotowe komórki znajdują się 

w lokalizacji tych urzędów skarbowych. 

6. Piąty Dział Wsparcia Informatycznego realizuje zadania wymienione ust. 1 w pkt 1- 

5 w urzędach skarbowych w: I US w Częstochowie, II US w Częstochowie, Kłobucku, 

Lublińcu, Myszkowie, Zawierciu oraz w komórkach organizacyjnych Izby lub UCS, 

a także w jego delegaturach i oddziałach celnych, jeżeli przedmiotowe komórki 

znajdują się w lokalizacji tych urzędów skarbowych. 

7. Szósty Dział Wsparcia Informatycznego realizuje zadania wymienione w ust. 1 pkt 

1-5 w urzędach skarbowych w: Jastrzębiu Zdroju, Mikołowie, Raciborzu, Rybniku, 

Wodzisławiu Śląskim, Żorach oraz w komórkach organizacyjnych Izby lub UCS, 

a także w jego delegaturach i oddziałach celnych, jeżeli przedmiotowe komórki 

znajdują się w lokalizacji tych urzędów skarbowych.”, 

c) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: 

„7a. Do  zadań  Pierwszego  i  Drugiego  Działu  Infrastruktury  Sieciowej i Serwerowej  
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oraz Wsparcia Informatycznego, z uwzględnieniem ust. 8 i ust. 9, należy: 

1) administrowanie serwerowniami i sprzętem serwerowym; 

2) administrowanie lokalną siecią komputerową i urządzeniami sieciowymi; 

3) utrzymywanie infrastruktury sieciowej zgodnie z zasadami i standardami 

bezpieczeństwa; 

4) planowanie rozbudowy i modyfikacji podległej infrastruktury; 

5) zarządzanie kopiami bezpieczeństwa; 

6) oraz wykonywanie czynności wymienionych w ust. 1.”, 

d) ust. 8 – 9 otrzymują brzmienie: 

„8. Pierwszy Dział Infrastruktury Sieciowej i Serwerowej oraz Wsparcia 

Informatycznego realizuje zadania wymienione w ust. 7a w urzędzie celno-skarbowym, 

w jego delegaturach i oddziałach celnych. 

9. Drugi Dział Infrastruktury Sieciowej i Serwerowej oraz Wsparcia Informatycznego 

realizuje zadania wymienione w ust. 7a w pkt 1-5 w Izbie i podległych urzędach 

skarbowych oraz zadania wymienione w ust. 7a w pkt 6 w komórkach organizacyjnych 

Izby zlokalizowanych w jej głównej siedzibie.”; 

14) w § 57 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) Wydziałem Centrów Kompetencyjnych Optymalizacji Procesów Biznesowych oraz  

Rejestracji Podatników i Płatników w CRP KEP (CKOPBRPP);”; 

15) § 63 otrzymuje brzmienie: 

„§ 63. Zastępca Dyrektora ds. Logistyki i Usług (IZPL) sprawuje bezpośredni nadzór nad 

następującymi komórkami organizacyjnymi i realizowanymi przez nie zadaniami: 

1) Pierwszym Działem Logistyki (ILL-1); 

2) Drugim Działem Logistyki (ILL-2); 

3) Referatem Logistyki (ILL-3); 

4) Wydziałem Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami (ILN-1);  

5) Działem Zamówień Publicznych (ILZ-1);  

6) Działem Archiwum (ILA).”; 

16) § 64 otrzymuje brzmienie: 

„§ 64. Zastępca Dyrektora ds. Informatyki sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi 

komórkami organizacyjnymi i realizowanymi przez nie zadaniami w pionie informatyki: 

1) Wydziałem Helpdesk, Systemów Centralnych, Programowania oraz Bezpieczeństwa i 

Licencji (IIHC); 

2) Działami Wsparcia Informatycznego (IIW-01, IIW-02, IIW-03, IIW-04, IIW-05, IIW-06); 



13 
 

3) Działami Infrastruktury Sieciowej i Serwerowej oraz Wsparcia Informatycznego (IISW-

01, IISW-02).”; 

17) w § 67: 

a) w ust. 2: 

– w pkt 1 lit. k otrzymuje brzmienie: 

„k) zawiadomienia w trybie art. 140 Ordynacji podatkowej i art. 36 Kodeksu 

postępowania administracyjnego o każdym przypadku niezałatwienia sprawy 

we właściwym terminie, z zastrzeżeniem ust. 3,”, 

– dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) udzielają pełnomocnictw dla pracowników podległych komórek 

organizacyjnych do reprezentowania Dyrektora przed Wojewódzkim Sądem 

Administracyjnym w Gliwicach.”, 

b) dodaje się ust. 3  brzmieniu: 

„3. W zakresie określonym w ust. 2 pkt 1 lit. k, Zastępca Dyrektora ds. Orzecznictwa 

podpisuje ostatecznie zawiadomienia w trybie art. 140 Ordynacji podatkowej i art. 36 

Kodeksu postępowania administracyjnego o każdym przypadku niezałatwienia sprawy 

we właściwym terminie, gdy okres ten przekracza 9 miesięcy.”; 

18) w § 68 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) inne pisma wykraczające poza zakres kompetencji naczelników oraz kierowników 

działów i referatów pionu;”; 

19) w § 68a dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) podpisuje odpowiedzi na pisma procesowe w toku postępowań 

sądowoadministracyjnych.”; 

20) § 88  otrzymuje brzmienie: 

„§ 88. Naczelnik Wydziału Centrów Kompetencyjnych Optymalizacji Procesów 

Biznesowych oraz Rejestracji Podatników i Płatników w CRP KEP: 

1) koordynuje i nadzoruje pracę Wydziału; 

2) aprobuje wstępnie wszystkie sprawy dotyczące zakresu działania Wydziału zastrzeżone 

wyższej aprobacie; 

3) podpisuje ostatecznie wszelką korespondencję z zakresu nadzorowanych komórek o 

charakterze wstępnym, uzupełniającym i informacyjnym, z wyjątkiem zastrzeżonej 

wyższej aprobacie, z zastrzeżeniem § 89b.”; 

21) § 89 otrzymuje brzmienie: 

„§ 89. Kierownicy  Referatu  Modelowania  i  Optymalizacji  Procesów  Biznesowych  oraz  
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Działu Skoordynowanej Współpracy z Centrami Kompetencyjnymi: 

1) koordynują i nadzorują pracę podległych komórek; 

2) aprobują wstępnie wszystkie sprawy dotyczące zakresu działania komórki 

organizacyjnej zastrzeżone wyższej aprobacie.”; 

22) po § 89a dodaje się § 89b w brzmieniu: 

„§ 89b.  Kierownik Referatu Rejestracji Podatników i Płatników w CRP KEP: 

1) koordynuje i nadzoruje pracę podległej komórki; 

2) aprobuje wstępnie wszystkie sprawy dotyczące zakresu działania komórki zastrzeżone 

wyższej aprobacie; 

3) podpisuje ostatecznie wszelką korespondencję z zakresu nadzorowanej komórki o 

charakterze wstępnym, uzupełniającym i informacyjnym dotyczącą rejestracji 

podatników i płatników, z wyjątkiem zastrzeżonej wyższej aprobacie.”; 

23) w § 90a: 

a) w pkt 3: 

 w lit. d wyrazy „jeżeli kwota zwrotu nie przekracza 100.000 zł” zastępuje się 

wyrazami „jeżeli kwota zwrotu nie przekracza 250.000 zł”, 

 w lit. e wyrazy „gdy kwota nadpłaty (odsetek) nie przekracza 50.000 zł” zastępuje 

się wyrazami „gdy kwota nadpłaty (odsetek) nie przekracza 100.000 zł”, 

b) w pkt 4: 

 w lit. b wyrazy „gdy kwota nadpłaty nie przekracza 50.000 zł” zastępuje się 

wyrazami „gdy kwota nadpłaty nie przekracza 200.000 zł ”, 

 uchyla się lit. g, 

c) w pkt 5: 

 w lit. b wyrazy „gdy kwota nadpłaty nie przekracza 50.000 zł” zastępuje się 

wyrazami „gdy kwota nadpłaty nie przekracza 100.000 zł”, 

 w lit. d wyrazy „jeżeli kwota zmniejszenia wymiaru nie przekracza 50.000 zł” 

zastępuje się wyrazami „jeżeli kwota zmniejszenia wymiaru nie przekracza 

100.000 zł”, 

d) dodaje się pkt 6  w brzmieniu: 

„6) podpisują ostatecznie zawiadomienia w trybie art. 140 Ordynacji podatkowej i art. 

36 Kodeksu postępowania administracyjnego o każdym przypadku niezałatwienia 

sprawy we właściwym terminie, gdy okres ten nie przekracza 9 miesięcy.”; 

24) w § 90b: 

a) w pkt 3: 
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 w lit. a wyrazy „jeżeli kwota stanowiąca różnicę między kwotą deklarowaną a 

wynikającą z wydanej decyzji jest mniejsza niż 100.000 zł, bądź jeżeli kwota 

wynikająca z wydanej decyzji nie przekracza 100.000 zł” zastępuje się wyrazami 

„jeżeli kwota stanowiąca różnicę między kwotą deklarowaną a wynikającą z 

wydanej decyzji jest mniejsza niż 500.000 zł, bądź jeżeli kwota wynikająca z 

wydanej decyzji nie przekracza 500.000 zł”, 

 w lit. b wyrazy „jeżeli kwota odsetek /zmniejszenia nie przekracza 50.000 zł” 

zastępuje się wyrazami „jeżeli kwota odsetek /zmniejszenia nie przekracza 100.000 

zł”, 

 w lit. c wyrazy „jeżeli kwota zwrotu nie przekracza 50.000 zł” zastępuje się 

wyrazami „jeżeli kwota zwrotu nie przekracza 100.000 zł”, 

 w lit. e wyrazy „gdy kwota nadpłaty nie przekracza 20.000 zł” zastępuje się 

wyrazami „gdy kwota nadpłaty nie przekracza 100.000 zł”,  

b) w pkt 4: 

 w lit. a wyrazy „jeżeli kwota stanowiąca różnicę między deklaracją podatnika, a 

decyzją I instancji lub kwota wynikająca z art. 108 ustawy o podatku od towarów i 

usług jest mniejsza niż 200.000 zł oraz jeżeli kwota ustalonego zobowiązania 

podatkowego nie przekracza 200.000 zł” zastępuje się wyrazami „jeżeli kwota 

stanowiąca różnicę między deklaracją podatnika, a decyzją I instancji lub kwota 

wynikająca z art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług jest mniejsza niż 

500.000 zł oraz jeżeli kwota ustalonego zobowiązania podatkowego nie przekracza 

500.000 zł”, 

 w lit. b wyrazy „gdy kwota nadpłaty nie przekracza 20.000 zł” zastępuje się 

wyrazami „gdy kwota nadpłaty nie przekracza 100.000 zł”, 

c) w pkt 5: 

 w lit. a wyrazy „jeżeli różnica między kwotą z deklaracji podatkowej lub 

zgłoszenia celnego a wynikającą z wydanej decyzji nie przekracza 50.000 zł oraz 

jeżeli kwota określonego zobowiązania podatkowego nie przekracza 50.000 zł” 

zastępuje się wyrazami „jeżeli różnica między kwotą wynikającą z deklaracji 

podatkowej lub zgłoszenia celnego a kwotą wynikającą z wydanej decyzji nie 

przekracza 500.000 zł oraz jeżeli kwota określonego zobowiązania podatkowego 

nie przekracza 500.000 zł”, 

 w lit. b wyrazy „jeżeli kwota odmowy zwrotu/umorzenia jest mniejsza niż 30.000 

zł” zastępuje się wyrazami „jeżeli  kwota odmowy zwrotu/umorzenia  jest mniejsza  
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niż 100.000 zł”, 

 w lit. c wyrazy „gdy kwota nadpłaty nie przekracza 20.000 zł” zastępuje się 

wyrazami „gdy kwota nadpłaty nie przekracza 100.000 zł”, 

 lit. d otrzymuje brzmienie: 

„d) decyzje w sprawie kar pieniężnych, o których mowa w ustawie o grach 

hazardowych oraz w ustawie o systemie monitorowania drogowego przewozu 

towarów,”, 

d) dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) podpisują ostatecznie zawiadomienia w trybie art. 140 Ordynacji podatkowej i art. 

36 Kodeksu postępowania administracyjnego o każdym przypadku niezałatwienia 

sprawy we właściwym terminie, gdy okres ten nie przekracza 6 miesięcy.”; 

25) w § 120: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Naczelnik Wydziału Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami:”, 

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) koordynuje i nadzoruje pracę pracowników Wydziału i komórek wchodzących w 

skład Wydziału;”, 

c) w pkt 4 wyrazy „nieprzekraczających jednorazowo kwoty do 1.000 euro” zastępuje się 

wyrazami „nieprzekraczających jednorazowo kwoty do 1.500 euro”, 

d) w pkt 5 wyrazy „nieprzekraczających jednorazowo kwoty do 1.000 euro” zastępuje się 

wyrazami „nieprzekraczających jednorazowo kwoty do 1.500 euro”, 

e) dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) podpisuje ostatecznie wnioski do pracodawcy o ukaranie karą porządkową 

wynikającą z art. 108 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 

2018 r. poz. 917 z późn. zm.) pracowników, którzy swoim zachowaniem stwarzają 

zagrożenie pożarowe w jednostce organizacyjnej.”; 

26) w § 121 pkt 3-5 otrzymują brzmienie: 

„3) podpisuje ostatecznie wszelką korespondencję z zakresu działania komórki 

o charakterze wstępnym, uzupełniającym, informacyjnym m.in. kierowaną do urzędów, 

komórek organizacyjnych Izby, Ministerstwa, z wyjątkiem zastrzeżonej wyższej 

aprobacie;  

4) potwierdza ostatecznie przeprowadzenie kontroli merytorycznej dokumentów 

finansowo-księgowych właściwych dla Pionu Logistyki i Usług;  

5) podpisuje ostatecznie noty księgowe własne, w zakresie korekty treści operacji  
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gospodarczej i terminu płatności oraz terminu dostawy/wykonania usługi/wykonania 

roboty budowlanej.”; 

27) po § 121 dodaje się § 121a w brzmieniu: 

„§ 121a. Kierownik Drugiego Działu Logistyki: 

1) koordynuje i nadzoruje realizację powierzonych zadań;  

2) aprobuje wstępnie wszelką korespondencję zastrzeżoną wyższej aprobacie;  

3) podpisuje ostatecznie wszelką korespondencję z zakresu działania komórki 

o charakterze wstępnym, uzupełniającym, informacyjnym m.in. kierowaną do urzędów, 

komórek organizacyjnych Izby, Ministerstwa, dotyczącą spraw zaopatrzeniowych, 

z wyjątkiem zastrzeżonej wyższej aprobacie; 

4) podejmuje decyzje i podpisuje dokumenty dotyczące zaciągania zobowiązań w zakresie 

zakupów towarów i usług, nieprzekraczających jednorazowo kwoty do 1.500 euro;  

5) podejmuje decyzje i podpisuje dokumenty dotyczące udzielenia zgody na zaciągnięcie 

zobowiązań w imieniu Izby, w szczególności w ramach prowadzonych postępowań 

podatkowych, egzekucyjnych, likwidacyjnych, karnych skarbowych i kontroli celno-

skarbowej, nieprzekraczających jednorazowo kwoty do 1.500 euro.”;  

28) § 122 otrzymuje brzmienie: 

„§ 122. Kierownik Działu Zamówień Publicznych oraz  Kierownik Działu Archiwum: 

1) koordynuje i nadzoruje realizację powierzonych zadań;  

2) aprobuje wstępnie wszelką korespondencję zastrzeżoną wyższej aprobacie;  

3) podpisuje ostatecznie wszelką korespondencję z zakresu działania komórki 

o charakterze wstępnym, uzupełniającym, informacyjnym m.in. kierowaną do urzędów, 

komórek organizacyjnych Izby, Ministerstwa, z wyjątkiem zastrzeżonej wyższej 

aprobacie;  

4) podejmuje decyzje i podpisuje dokumenty dotyczące zaciągania zobowiązań w zakresie 

zakupów towarów i usług, nieprzekraczających jednorazowo kwoty do 1.500 euro;  

5) podejmuje decyzje i podpisuje dokumenty dotyczące udzielenia zgody na zaciągnięcie 

zobowiązań w zakresie zakupów towarów i usług, nieprzekraczających jednorazowo 

kwoty do 1.500 euro.”; 

29) w § 122a w pkt 3 uchyla się lit. c; 

30) po § 122a dodaje się § 122b w brzmieniu: 

„§ 122b. Kierownicy: Referatu Logistyki, Referatu ds. Inwestycji i Remontów, Referatu 

Zamówień Publicznych oraz Koordynator Wieloosobowego Stanowiska ds. 

Administrowania Flotą Pojazdów Służbowych: 
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1) koordynują i nadzorują realizację powierzonych zadań; 

2) aprobują wstępnie wszelką korespondencję zastrzeżoną wyższej aprobacie; 

3) podpisują ostatecznie wszelką korespondencję z zakresu działania komórki 

o charakterze wstępnym, uzupełniającym, informacyjnym m.in. kierowaną do 

podległych urzędów, komórek organizacyjnych Izby, Ministerstwa, z wyjątkiem 

zastrzeżonej wyższej aprobacie.”; 

31) w § 123 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Naczelnik Wydziału Helpdesk, Systemów Centralnych, Programowania oraz 

Bezpieczeństwa i Licencji:”; 

32) w § 124 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Kierownicy w Wydziale Helpdesk, Systemów Centralnych, Programowania oraz 

Bezpieczeństwa i Licencji:”; 

33) w § 125 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Kierownicy Działów Wsparcia Informatycznego oraz Kierownicy Działów Infrastruktury 

Sieciowej i Serwerowej oraz Wsparcia Informatycznego:”. 

§ 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 nr 1 do niniejszej zmiany. 


