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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 § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W skład jednostki organizacyjnej wchodzi Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach 

wraz z delegaturami i  oddziałami celnymi.”; 

2) w § 10 w ust. 2:  

a) w pkt 1: 

 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) Wydział Obsługi Prawnej (IWP), w skład którego wchodzi Dział Obsługi Prawnej 

(IWP1),”, 

 lit. d otrzymuje brzmienie: 

„d) Dział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji (IWO),”, 

 dodaje się lit. g w brzmieniu: 

„g) Referat Ochrony Danych (IWD);”, 

b) w pkt 2:  

 lit. d otrzymuje brzmienie: 

„d) Dział Obsługi Kancelaryjnej (IZD),”, 

 w lit. e  tiret czwarte otrzymuje brzmienie: 

„–  Dział Skoordynowanej Współpracy z Centrami Kompetencyjnymi (OPB4);”, 

 dodaje się lit. f w brzmieniu: 

„f) Wydział Service Desk SISC (SDSISC);”, 

c) w pkt 9 w lit. a uchyla się tiret drugie; 

3) w § 12 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) Inspektora Ochrony Danych;”; 

4) § 14 otrzymuje brzmienie: 

                                                           
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. 

oraz zarządzeniem Nr 67/2018 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia 15 maja 2018 r. 
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„§ 14. 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 oraz naczelników urzędów skarbowych i 

urzędów skarbowych oraz udzielanie wyjaśnień  w zakresie stosowania prawa;  

2) opiniowanie projektów aktów prawnych i opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi 

do sądów administracyjnych; 

3) informowanie Dyrektora i naczelników urzędów skarbowych 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 oraz naczelników urzędów 

skarbowych i urzędów skarbowych 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 skarbowych, z wyjątkiem obsługi prawnej w Urzędzie Celno-Skarbowym.  

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

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

Skarbowej wykonuje Dział Obsługi Prawnej.”; 

5) w § 17: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Do zadań Działu Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji należy:”, 

b) uchyla się pkt 3; 

6) po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu: 
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„§ 19a. Do zadań Referatu Ochrony Danych należy obsługa Inspektora Ochrony Danych 

w zakresie realizacji zadań wynikających z przepisów o ochronie danych, w tym 

w szczególności: 

1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz osób przetwarzających 

dane, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679” oraz innych przepisów Unii 

lub przepisów krajowych o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie; 

2) monitorowanie przestrzegania rozporządzenia 2016/679, innych przepisów Unii lub 

przepisów krajowych o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu 

przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, 

działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach 

przetwarzania oraz powiązane z tym audyty; 

3) wydawanie na żądanie zaleceń, co do oceny skutków dla ochrony danych oraz 

monitorowanie ich wykonania; 

4) współpraca z organem nadzorczym; 

5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych 

z przetwarzaniem, w tym związanych z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 

36 rozporządzenia 2016/679, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we 

wszelkich innych sprawach; 

6) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania oraz gdy ma to zastosowanie rejestru 

kategorii czynności przetwarzania.”; 

7) w § 21 w ust. 8: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) prowadzenie profilaktyki psychologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem 

funkcjonariuszy wykonujących zadania z zakresu zwalczania przestępczości;”, 

b) uchyla się pkt 3; 

8) w § 21a: 

a) w pkt 1: 

 lit. d otrzymuje brzmienie: 

„d)  analiza możliwości eliminacji luki pod kątem modyfikacji przebiegu danego 

procesu,  proponowania ewentualnych zmian legislacyjnych, innych rozwiązań,”, 

  uchyla się lit. e, 
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 lit. i otrzymuje brzmienie: 

„i) przedstawianie propozycji rozwiązań związanych z procesem eliminacji luk 

nadzorującemu Zastępcy Dyrektora,”, 

b) użyte w pkt 2 w różnej liczbie i przypadku wyrazy „w jednostkach Administracji 

Podatkowej” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami                     

„w jednostkach organizacyjnych KAS”, 

c) w pkt 4: 

 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„4) Dział Skoordynowanej Współpracy z Centrami Kompetencyjnymi (OPB4), do 

którego zadań należy w szczególności:”, 

 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) zapewnienie spójności pracy aktualnie działających centrów kompetencyjnych                           

w kraju z jednoczesnym zachowaniem swobody komunikacji i przepływu 

informacji,”, 

 uchyla się lit. d, 

 w lit. f wykreśla się skrót „AP”; 

9) po § 21a dodaje się § 21b w brzmieniu: 

„§ 21b. Do zadań  Wydziału Service Desk SISC należy: 

1) realizowanie zadań związanych z prowadzeniem pierwszej linii wsparcia Systemu 

Informacyjnego Skarbowo-Celnego dla użytkowników końcowych (wewnętrznych oraz 

zewnętrznych), w trybie całodobowym,  czyli 365/7/24, w zakresie usług oraz systemów 

informatycznych KAS zleconych do obsługi; 

2) zarządzanie procesem wsparcia użytkowników końcowych wewnętrznych usług 

informatycznych oraz użytkowników końcowych zewnętrznych eksploatujących usługi lub 

systemy informatyczne wchodzące w skład Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego, 

w trybie całodobowym, czyli 365/7/24 w tym: 

a) rejestrowanie i obsługa zgłoszeń od użytkowników, 

b) analizowanie, weryfikowanie i rozwiązywanie zgłoszeń oraz udzielanie konsultacji 

użytkownikom, 

c) przekazywanie nierozwiązanych zgłoszeń do kolejnych linii wsparcia, 

d) informowanie użytkowników o stanie realizacji zgłoszenia, 

e) identyfikowanie złożonych problemów wymagających rozwiązań, we współpracy                    

z innymi centrami kompetencyjnymi świadczącymi wsparcie w ramach II linii, 

f) monitorowanie postępów prac nad zgłoszeniami; 

3) optymalizacja jakości świadczonych usług informatycznych Systemu Informacyjnego 
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Skarbowo-Celnego, zleconych do obsługi przez: 

a) utrzymywanie oraz monitorowanie funkcji Service Desk, 

b) monitorowanie procesów: zarządzanie incydentem, zarządzanie wnioskami, 

zarządzanie problemem, zarządzanie Bazą Wiedzy, 

c) określanie zapotrzebowania na Wiedzę poprzez wybór rozwiązanych zgłoszeń, jako 

kandydatów do Bazy Wiedzy, 

d) realizację i publikację raportów z obsługi w Service Desk, 

e) inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu podniesienie efektywności 

wsparcia informatycznego; 

4) wsparcie Właścicieli Biznesowych Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego 

w zakresie: 

a) udziału w tworzeniu porozumień SLA (Service Level Agreement) oraz OLA 

(Operational Level Agreement), 

b) określania pozafunkcjonalnych wymagań dla centralnych usług bądź systemów 

informatycznych zleconych do obsługi, pod kątem zapewnienia optymalnej 

funkcjonalności dla użytkowników, 

c) identyfikowania obszarów wymagających poprawy jakości świadczonych usług 

informatycznych w oparciu o informacje pozyskiwane od użytkowników, 

d) udziału w testach dotyczących wspieranych usług oraz systemów pod kątem 

funkcjonalności oferowanych dla użytkowników, 

e) prowadzenia szkoleń dla użytkowników w zakresie wspieranych usług bądź 

systemów.”; 

10) w § 22 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Do zadań Działu Obsługi Kancelaryjnej należy:”; 

11) w § 22b ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do zadań Wydziału Podatków Dochodowych, Majątkowych  i  Sektorowych realizowanych 

przez: Pierwszy, Drugi i Trzeci Dział Podatków Dochodowych oraz Czwarty Dział Podatków 

Dochodowych, Majątkowych i Sektorowych, z zastrzeżeniem ust. 2  należy w szczególności: 

1) orzecznictwo w sprawach dotyczących  wysokości zobowiązań podatkowych oraz odsetek 

za zwłokę z tytułu: 

a) podatków dochodowych, 

b) wpłat z zysku; 

2) nadzór i koordynowanie na poziomie województwa wymiany oraz analizowania informacji 

podatkowych w zakresie właściwości komórki; 
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3) orzecznictwo w sprawach dotyczących odpowiedzialności płatników z tytułu niepobranego 

lub pobranego a niewpłaconego podatku; 

4) orzecznictwo w sprawach dotyczących odpowiedzialności osób trzecich, spadkobierców, 

następców prawnych oraz podmiotów przekształconych w przypadkach wymagających 

uprzedniego określenia zobowiązania podatkowego w kwocie innej niż deklarowana, bądź 

w przypadku niezłożenia deklaracji – w zakresie właściwości rzeczowej komórki 

organizacyjnej; 

5) orzecznictwo w zakresie trybów nadzwyczajnych; 

6) rozpatrywanie środków zaskarżenia (w tym ponagleń) na niezałatwienie sprawy w 

terminie; 

7) rozpatrywanie sporów kompetencyjnych dotyczących właściwości naczelnika urzędu 

skarbowego; 

8)  przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego oraz 

odpowiedzi na pisma procesowe; 

9)  opracowywanie  wniosków  o wniesienie skarg kasacyjnych; 

10)  udział w postępowaniu sądowym przed sądami administracyjnymi w zakresie właściwości  

komórki; 

11) prowadzenie szkoleń, instruktaży, spotkań roboczych i narad dla pracowników podległych 

urzędów oraz opracowywanie modułów szkoleniowych, w szczególności w zakresie 

orzecznictwa oraz wykonywania zadań KAS, z uwzględnieniem zaistniałych 

nieprawidłowości i uchybień oraz orzecznictwa sądowego.”; 

12) § 22e otrzymuje brzmienie: 

„§ 22e. Do zadań  Referatu Nadzoru nad Orzecznictwem należy w szczególności: 

1) koordynacja zapewnienia jednolitości prawidłowego orzecznictwa; 

2) bieżąca analiza przepisów prawa, orzecznictwa sądów administracyjnych, Trybunału 

Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Dyrektora Krajowej 

Informacji Skarbowej, sygnalizowanie zmian linii orzeczniczej oraz rozbieżności 

między orzecznictwem organów podatkowych oraz sądów administracyjnych; 

3) organizowanie i koordynowanie szkoleń, instruktaży, spotkań roboczych i narad 

dotyczących zmian w przepisach prawa podatkowego oraz zmian linii orzeczniczej 

oraz rozbieżności między orzecznictwem organów podatkowych oraz sądów 

administracyjnych; 

4) prowadzenie ewidencji funduszy założycielskich; 

5) nadzór nad wykonywaniem przez komórki organizacyjne Izby i podległych urzędów 

zadań przy  wykorzystaniu Centralnego Rejestru Danych Podatkowych; 
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6) nadzór nad prawidłowością przyjmowania oraz rozliczania kaucji gwarancyjnych; 

7) nadzór nad wprowadzaniem i rzetelnością danych w aplikacji REJ KAS; 

8) niezwłoczne zgłaszanie do Szefa KAS różnic interpretacyjnych przepisów prawa.”; 

13) w § 37 w pkt 2 lit. i otrzymuje brzmienie: 

„i) prowadzenie kasy Izby,”; 

14) w § 44 w ust. 1 uchyla się pkt 2; 

15) w § 48: 

a) ust. 2  otrzymuje brzmienie: 

„2. Dyrektor ustala oraz zatwierdza zakresy czynności służbowych Zastępców Dyrektora, 

Głównego Księgowego, naczelników podległych urzędów, kierowników bezpośrednio 

podległych komórek organizacyjnych, przyznaje im określone uprawnienia oraz określa 

zakres ich odpowiedzialności.”,  

b) ust. 3  otrzymuje brzmienie: 

„3. Zakresy czynności kierowników oraz pracowników sporządzają i zatwierdzają ich 

bezpośredni przełożeni.”; 

16) w § 50 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) Głównego Księgowego – Naczelnik Wydziału Rachunkowości Budżetowej, a                     

w przypadku jednoczesnej nieobecności Głównego Księgowego i Naczelnika Wydziału 

Rachunkowości Budżetowej zastępstwo pełni Naczelnik Wydziału  Płac.”; 

17) w § 51 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Na wniosek Zastępców – Dyrektor może przekazać na stałe lub czasowo część albo całość 

uprawnień Zastępców kierującym komórkami organizacyjnymi lub innym pracownikom – 

z uwzględnieniem § 50 ust. 2.”; 

18) w § 52  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Projekty przedmiotowych upoważnień przygotowują zainteresowane komórki 

organizacyjne (wnioskodawcy) – w uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Prawnej.”; 

19) w § 56: 

a) w ust. 3: 

 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) Działem Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji (IWO);”, 

 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 

„9) Referatem Ochrony Danych (IWD).”, 

b) w ust. 4 dodaje się pkt 2 w brzmieniu: 

„2) Inspektora Ochrony Danych.”; 

20) w § 57: 
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a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) Działem Obsługi Kancelaryjnej (IZD);”, 

b) dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) Wydziałem Service Desk SISC (SDSISC).”; 

21) w § 66: 

a) pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

„14) zatwierdzanie zakresów czynności  Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego, 

naczelników podległych urzędów oraz kierowników bezpośrednio podległych komórek 

organizacyjnych;”, 

b) w pkt 18 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) umarzania kosztów postępowania sądowego i innych należności o charakterze 

cywilnoprawnym nie przekraczających kwoty 40.000 zł,”, 

c) pkt 20 otrzymuje brzmienie: 

„20) podpisywanie wystąpień pokontrolnych i  sprawozdań z przeprowadzonych kontroli;”; 

22) w § 67 w ust. 2: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) aprobują wstępnie wszystkie sprawy zastrzeżone wyższej aprobacie;”, 

b) dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) ustalają i zatwierdzają zakresy czynności kierowników nadzorowanych komórek 

organizacyjnych.”; 

23) w § 76 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) sporządzają i zatwierdzają indywidualne zakresy czynności podległych pracowników;”; 

24) w § 77: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) koordynuje i nadzoruje pracę zatrudnionych w Wydziale i Dziale pracowników;”, 

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) koordynuje współpracę radców prawnych z komórkami organizacyjnymi Izby oraz 

podległych urzędów;”; 

25) § 78 otrzymuje brzmienie: 

„§ 78. Kierownik Działu Obsługi Prawnej:  

1) koordynuje i nadzoruje pracę zatrudnionych w komórce organizacyjnej pracowników; 

2) nadzoruje prawidłowość wykonywania zadań komórki organizacyjnej;  

3) koordynuje współpracę radców prawnych z komórkami organizacyjnymi podległych 

urzędów;  
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4) współpracuje z sądami administracyjnymi, powszechnymi, prokuraturą i organami 

administracji publicznej rządowej i samorządowej oraz Prokuratorią Generalną;  

5) opiniuje umowy radców prawnych z Dyrektorem w zakresie wypłaty kosztów zastępstwa 

prawnego.”; 

26) w § 81 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„1. Kierownik Działu Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji:”; 

27) w § 82 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) podpisuje ostatecznie wszelką korespondencję z zakresu nadzorowanej komórki o 

charakterze wstępnym, uzupełniającym i informacyjnym, niezastrzeżoną wyższej aprobacie, a 

w tym programy kontroli, zawiadomienia o wszczęciu kontroli, projekty wystąpień 

pokontrolnych.”; 

28) po § 89 dodaje się § 89a  w brzmieniu: 

„§ 89a.Naczelnik Wydziału Service Desk SISC: 

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 nadzorowanej komórki o 

charakterze wstępnym, uzupełniającym i informacyjnym, z wyjątkiem zastrzeżonej 

wyższej aprobacie.”; 

29) § 90 otrzymuje brzmienie: 

„§ 90. Kierownik Działu Obsługi Kancelaryjnej:  

1) koordynuje i nadzoruje pracę podległej komórki;  

2) aprobuje wstępnie wszystkie sprawy dotyczące zakresu działania komórki organizacyjnej 

zastrzeżone wyższej aprobacie; 

3) podpisuje ostatecznie: 

a) wszelką korespondencję dotyczącą przesyłania dokumentów złożonych niezgodnie 

z właściwością, 

b) dokumenty dotyczące zakresu działania komórki nieposiadające charakteru 

rozstrzygnięcia oraz niezawierające stanowiska organu w określonej sprawie, 

c) korespondencję wewnętrzną kierowaną do innych komórek organizacyjnych Izby oraz 

podległych urzędów.”. 

§ 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. 


