
     ZARZĄDZENIE NR  100/2021 

DYREKTORA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH 

z dnia 5 sierpnia 2021 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego 

Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie 

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

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1233), w związku z § 4 ust. 1 i 2 Statutu urzędu skarbowego, stanowiącego 

załącznik nr 8 do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie organizacji 

Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu                             

celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów                                               

(Dz. Urz. Min. FFiPR z 2020 r. poz. 16 z późn.zm.),  

zarządza się, co następuje:  

§ 1. 

W Regulaminie organizacyjnym Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie stanowiącym 

załącznik do zarządzenia Nr 105/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia 

26 listopada 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Drugiego Urzędu 

Skarbowego  w Częstochowie1, wprowadza się następujące zmiany:   

1) w § 2 dodaje się pkt 12 w brzmieniu: 

„12) Komisji do rozpatrywania skarg na działania noszące znamiona zjawisk niepożądanych 

–  należy przez to rozumieć komisję powołaną przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej do rozpatrywania skarg na działania noszące znamiona zjawisk 

niepożądanych w Krajowej Administracji Skarbowej.”; 

2) w § 10: 

a) w ust. 1: 

 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) współdziałanie z komórką organizacyjną Ministerstwa właściwą w sprawach 

zarządzania programami i projektami w zakresie zarządzania portfelem 

programów i projektów realizowanych w Ministerstwie lub w jednostkach 

organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;”, 

 dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

                     
1 zmienionego zarządzeniami Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach: Nr 23/2020 z dnia 24 lutego 2020 r.,                               

Nr 105/2020 z dnia 22 lipca 2020 r.,  Nr 159/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. oraz  Nr 31/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. 



„16) współpraca z Komisją do rozpatrywania skarg na działania noszące znamiona 

zjawisk niepożądanych w zakresie realizacji zadań wynikających z Polityki 

zapobiegania zjawiskom niepożądanym w Krajowej Administracji Skarbowej.”, 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Do zakresu zadań komórek organizacyjnych Urzędu Skarbowego wchodzących 

w skład Pionu Orzecznictwa, Pionu Poboru i Egzekucji oraz Pionu Kontroli należy 

zapewnienie wsparcia podatnikom i płatnikom w prawidłowym wykonywaniu 

obowiązków podatkowych poprzez udzielanie wyjaśnień w zakresie prawa 

podatkowego związanego z zakresem zadań komórki.”; 

3) w § 16 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

 „9) występowanie z wnioskiem o udzielenie informacji, powiadomienie, odzyskanie 

należności pieniężnych oraz o podjęcie środków zabezpieczających należności 

pieniężne, o których mowa w ustawie o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu 

podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych;”; 

4) w § 17 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu 

podatków i opłat; 

         2) dokonywanie rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatków, opłat 

i ceł oraz wydawanie postanowień w tym zakresie;”. 

 

§ 2.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdził: 

 

Dyrektor 

Izby Administracji Skarbowej 

w Katowicach 

Mariusz Gojny 

05-08-2021 


