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§ 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 Katowicach, wprowadza się następujące zmiany:

1) w §10 w ust. 2:

a) w pkt 2:

 lit. b otrzymuje brzmienie:

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

 Pierwszy Dział Kadr i Szkoleń (IZK1),

 Drugi Dział Kadr i Szkoleń (IZK2),

 Trzeci Dział Kadr (IZK3),

 Referat ds. Szkoleń (IZK4),

 Referat do spraw naborów (IZK5),

 Wieloosobowe stanowisko do spraw sprawozdawczości (IZK6),

 Samodzielne stanowisko Psychologa i Doradcy zawodowego (IZK7).”,

 uchyla się lit. c,

 dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) Wydział Centrum Kompetencyjnego Optymalizacji Procesów Biznesowych 

(CKOPB), w skład którego wchodzą: 

 Wieloosobowe Stanowisko Identyfikacji i Eliminacji Luk (OPB1),

 Referat Modelowania i Optymalizacji Procesów Biznesowych (OPB2),

 Wieloosobowe Stanowisko Wsparcia Rozwoju Strategicznego (OPB3),

 Oddział Skoordynowanej Współpracy z Centrami kompetencyjnymi 

(OPB4),”,

b) w pkt 9 uchyla się lit. j;

2) § 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;
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4) Referat ds. Szkoleń;

5) Referat ds. Naborów;

6) Wieloosobowe Stanowisko ds. Sprawozdawczości;

7) Samodzielne stanowisko Psychologa i Doradcy Zawodowego.

2. Do zadań Pierwszego Działu Kadr należy w szczególności: 

1) prowadzenie spraw osobowych pracowników,

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

rozwiązaniem stosunku pracy,

3) prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem, aktualizacją oraz wyrejestrowywaniem 

z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego pracowników i członków ich 

rodzin,

4) planowanie i gospodarowanie środkami na wynagrodzenia pracowników,

5) prowadzenie spraw z zakresu motywowania finansowego i pozafinansowego 

pracowników, 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 

Ordynacji podatkowej,

8) rozpatrywanie wniosków w sprawie wyłączeń pracowników Izby na podstawie art. 130 

Ordynacji podatkowej,

9) prowadzenie akt osobowych pracowników 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.

3. Do zadań Drugiego Działu Kadr należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw osobowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej;

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 oraz wyrejestrowywaniem 

z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego funkcjonariuszy  i członków 

ich rodzin;
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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;

8) prowadzenie spraw związanych z 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.

4. Do zadań Trzeciego Działu Kadr należy w szczególności:

1) ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników;

2) prowadzenie spraw socjalnych pracowników;

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

4) współpraca z Komisją Socjalną;

5) organizowanie i nadzorowanie działań związanych z działalnością sportową i 

rekreacyjną;

6) 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,
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c) ustalania uprawnień do nagród jubileuszowych pracowników z urzędów 

skarbowych,

d) prowadzenie akt osobowych pracowników świadczących prace w urzędach 

skarbowych.

5. Do zadań Referatu ds. Szkoleń należy w szczególności:

1) organizacja szkoleń i procesu doskonalenia zawodowego pracowników 

i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, w tym tworzenie efektywnego systemu 

szkoleń wewnętrznych;

2) współpraca z Krajową Szkołą Skarbowości;

3) administrowanie szkoleniami w trybie e-learningu;

4) prowadzenie spraw związanych służbą przygotowawczą członków korpusu służby 

cywilnej;

5) aktualizowanie i prowadzenie Listy Kadry Dydaktycznej;

6) administrowanie opisem i wartościowaniem stanowisk;

7) monitorowanie procesu oceny okresowej;

8) prowadzenie działań w obszarze zarządzania wiekiem.

6. Do zadań Referatu ds. Naborów należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników i funkcjonariuszy Służby 

Celno-Skarbowej z uwzględnieniem odrębności wynikających  w przepisów prawa;

2) organizowanie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu naboru pracowników 

do  urzędów skarbowych;

3) realizacja i nadzór nad stażami i praktykami absolwenckimi;

4) współpraca z doradcą zawodowym i psychologiem w zakresie całego procesu naboru 

do służby cywilnej i Służby Celno-Skarbowej.

7. Do zadań Wieloosobowego Stanowiska ds. Sprawozdawczości należy w 

szczególności:

1) gromadzenie i przetwarzanie danych niezbędnych w zakresie sprawozdawczości z 

obszaru działania Wydziału Kadr i Szkoleń;

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

3) gospodarowanie etatami;

4) współpraca ze wszystkimi działającymi w Izbie organizacjami związkowymi.

8. Do zadań Samodzielnego Stanowiska Psychologa i Doradcy Zawodowego należy w 

szczególności:
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1) poradnictwo psychologiczne i interwencja w kryzysie dla funkcjonariuszy w trudnych 

sytuacjach zawodowych;

2) prowadzenie profilaktyki psychologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem; 

3) funkcjonariuszy wykonujących zadania z zakresu zwalczania przestępczości;

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

spotkań o charakterze psychologicznym oraz edukacyjnym;

5) współpraca z instruktorami strzelectwa i TITI;

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

7) współdziałanie w zakresie realizacji procesu naboru i postępowania kwalifikacyjnego;

8) prowadzenie szkoleń interpersonalnych z zakresu wybranych elementów psychologii;

9) działania i współtworzenie dobrych praktyk w zakresie psychologicznych aspektów 

zarządzania; 

10) podejmowanie czynności  zmierzających do eliminacji działań niepożądanych, tj. 

mobbingu, dyskryminacji, nierównego traktowania;

11) wdrażanie rozwiązań w zakresie etyki zawodowej członków korpusu służby cywilnej i 

funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.”;

3) po § 21 dodaje się § 21a w brzmieniu:

„§ 21a. Do zadań Wydziału Centrum Kompetencyjnego Optymalizacji Procesów 

Biznesowych (CKOPB) należą sprawy realizowane przez:

1) Wieloosobowe Stanowisko Identyfikacji i Eliminacji Luk (OPB1), do którego zadań 

należy, w szczególności:

a) analiza i identyfikacja luk we wdrażanym systemie e-Podatki,

b) wskazywanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych eliminujących luki we 

wdrażanym systemie e-Podatki,

c) proponowanie zmian funkcjonalności związanych z procesem identyfikacji i 

analizy luk we wdrażanym systemie e-Podatki,

d) analiza możliwości eliminacji luki pod kątem:

e) modyfikacji przebiegu danego procesu, proponowania ewentualnych zmian 

legislacyjnych, innych rozwiązań,

f) testowanie rozwiązań dotyczących funkcjonalności systemu e-Podatki 

zmierzających do eliminacji zidentyfikowanych luk,

g) opracowywanie opinii dotyczących zaproponowanych rozwiązań związanych z  

funkcjonalnościami systemu e-Podatki,
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h) tworzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonych czynności analitycznych 

w zakresie analizy rozwiązań związanych z procesem eliminacji luk,

i) przedstawianie propozycji rozwiązań związanych z procesem eliminacji luk 

Wicedyrektorowi Pionu IZPI,

j) współpraca z poszczególnymi komórkami Wydziału CKOPB;

2) Referat Modelowania i Optymalizacji Procesów Biznesowych (OPB2), do którego 

zadań należy w szczególności:

a) analiza procesów biznesowych zachodzących w jednostkach Administracji 

Podatkowej,

b) modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych zachodzących w jednostkach 

Administracji Podatkowej,

c) proponowanie zmian w sposobie obsługi procesów biznesowych zachodzących 

w jednostkach Administracji Podatkowej,

d) monitorowanie rezultatów i efektów wdrożonych rozwiązań optymalizacyjnych,

e) wsparcie zarządzania procesowego w jednostkach Administracji Podatkowej,

f) analiza modelu pracy w urzędach skarbowych w odniesieniu do zarządzania pracą 

w Systemie e-Podatki,

g) opracowywanie rozwiązań funkcjonalnych i systemowych mających na celu 

wspieranie działania jednostek Administracji Podatkowej poprzez zarządzanie 

ukierunkowane na optymalizację procesów w nich zachodzących,

h) współpraca z poszczególnymi komórkami Wydziału CKOPB;

3) Wieloosobowe Stanowisko Wsparcia Rozwoju Strategicznego (OPB3), do którego 

zadań należy w szczególności:

a) wsparcie w projektowaniu kierunków rozwoju urzędów skarbowych,

b) monitorowanie przebiegu procesów biznesowych i wdrożonych rozwiązań 

optymalizacyjnych,

c) wsparcie w dążeniu do wdrażania efektywnych rozwiązań informatycznych 

wspierających funkcjonowanie urzędów skarbowych,

d) definiowanie nowych rozwiązań i analiza możliwych zmian prawnych pozwalających 

na usprawnienie działania urzędów skarbowych,

e) współpraca z poszczególnymi komórkami Wydziału CKOPB;

4) Oddział Skoordynowanej Współpracy z Centrami Kompetencyjnymi (OPB4), do 

którego zadań należy w szczególności:
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a) koordynacja rozwiązań wypracowanych przez centra kompetencyjne w kraju,

b) synchronizacja zadań realizowanych przez centra kompetencyjne,

c) zapewnienie spójności pracy aktualnie działających centrów kompetencyjnych, 

d) w kraju z jednoczesnym zachowaniem swobody komunikacji i przepływu 

informacji,

e) wymiana specjalistycznej wiedzy w zakresie funkcjonalności systemu e-Podatki, 

f) rozwój sieci współpracy i jej doskonalenie w celu zapewnienia odpowiedniego 

transferu wiedzy (pomiędzy Ministerstwem Finansów, Zespołami Projektowymi 

AP, Ekspertami Biznesowymi, dostawcami oprogramowania technologii i narzędzi 

informatycznych),

g) współpraca z innymi centrami kompetencyjnymi w kraju w zakresie innych 

zleconych zadań,

h) skoordynowanie działań w zakresie opracowania procedur w poszczególnych 

obszarach działań poszczególnych CK w kraju.”;

4) uchyla się § 46;

5) w § 57 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2) Wydziałem Kadr i Szkoleń (IZK);

3) Wydziałem Centrum Kompetencyjnego Optymalizacji Procesów Biznesowych (CK 

OPB);”;

6) § 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 oraz bezpieczeństwa i Licencji (IIH);

2) Działami Wsparcia Informatycznego oraz Infrastruktury Sieciowej i Serwerowej (IIW-1, 

IIW -2, IIW -3, IIW -4, IIW -5, IIW -6, IIW -7, IIW-8).”;

7) w § 66 w pkt 13 dodaje się lit h w brzmieniu:

„h) podpisywania dokumentów dotyczących:

 opisów stanowisk pracy,

 komunikatów kadrowych o zmianach na stanowiskach kierowniczych w Izbie,

 wykazów osób dopuszczonych do postępowania kwalifikacyjnego w sprawie 

naboru,
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 spraw dot. obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie 

świadczeń, które podlegają opiniowaniu przez Komisję Socjalną oraz uzgodnieniu 

z przedstawicielami organizacji związkowych;”;

8) § 68 otrzymuje brzmienie:

„§ 68. Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania w zakresie nadzorowanych komórek 

organizacyjnych podpisuje ostatecznie:

1) sprawy z zakresu nadzorowanych komórek organizacyjnych za wyjątkiem spraw 

zastrzeżonych do ostatecznej akceptacji i podpisu Dyrektora;

2) inne pisma wykraczające poza zakres kompetencji naczelników oraz kierowników 

działów pionu;

3) pisma, opinie i informacje kierowane do Ministerstwa oraz innych jednostek KAS.”;

9) § 86 i 87 otrzymują brzmienie 

„§ 86. Naczelnik Wydziału Kadr i Szkoleń:

1) koordynuje i nadzoruje realizację powierzonych zadań z zakresu obsługi kadr;

2) aprobuje wstępnie wszystkie sprawy dotyczące zakresu działania komórki 

organizacyjnej zastrzeżone wyższej aprobacie;

3) podpisuje ostatecznie:

a) wszelkie dokumenty o charakterze wstępnym, uzupełniającym i informującym, z 

wyjątkiem zastrzeżonych wyższej aprobacie,

b) zgłoszenia na szkolenia i wyjazdy zagraniczne;

4) sprawy dotyczące obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZFŚS w 

zakresie świadczeń, które nie podlegają opiniowaniu przez Komisję Socjalną oraz 

uzgodnieniu z przedstawicielami organizacji związkowych.

§ 87. Kierownicy Działów w Wydziale Kadr i Szkoleń:

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

2) podpisują ostatecznie wszelkie wewnętrzne dokumenty z zakresu działania działu o 

charakterze wstępnym, uzupełniającym i informującym, z wyjątkiem zastrzeżonych 

wyższej aprobacie;

3) aprobują wstępnie wszystkie sprawy dotyczące zakresu działania nadzorowanej 

komórki organizacyjnej zastrzeżone wyższej aprobacie.”;

10) po § 87 dodaje się § 87a w brzmieniu:

„§ 87a. Kierownicy Referatów w Wydziale Kadr i Szkoleń:
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1) koordynują i nadzorują realizację powierzonych zadań z zakresu działania komórki;

2) podpisują ostatecznie:

a) wszelkie wewnętrzne dokumenty z zakresu działania referatu o charakterze 

wstępnym, uzupełniającym i informującym, z wyjątkiem zastrzeżonych wyższej 

aprobacie,

b) w Referacie ds. Szkoleń zaświadczenia ze szkoleń regionalnych i e-learningowych;

c) w Referacie ds. Szkoleń – zgłoszenia na szkolenia z wyjątkiem szkoleń 

zastrzeżonych wyższej aprobacie;

3) aprobują wstępnie wszystkie sprawy dotyczące zakresu działania nadzorowanej 

komórki organizacyjnej zastrzeżone wyższej aprobacie.”;

11) § 88 i 89 otrzymują brzmienie:

„§ 88. Naczelnik Wydziału Centrum Kompetencyjnego Optymalizacji Procesów 

Biznesowych:

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.

§ 89. Kierownicy Wydziału Centrum Kompetencyjnego Optymalizacji Procesów 

Biznesowych:

1) koordynują i nadzorują pracę podległych komórek;

2) aprobują wstępnie wszystkie sprawy dotyczące zakresu działania komórki 

organizacyjnej zastrzeżone wyższej aprobacie.”;

12) uchyla się § 126 - 128. 

§ 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.
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