
ZARZĄDZENIE NR  107/2019 

DYREKTORA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH 

z dnia  26 listopada  2019 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie  nadania Regulaminu organizacyjnego 

Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej 

 

 

 

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

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1559 z późn.zm.) 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. Fin. poz. 12 z późn.zm.), 

 

zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. 

W Regulaminie organizacyjnym Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej, 

stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 48/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej                                

w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Drugiego 

Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 8 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) Pion Obsługi Podatnika (SZNO) – Dział Obsługi Bezpośredniej oraz Identyfikacji 

i Rejestracji Podatkowej (SOB);”; 

2) w § 12: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Do zadań Działu Obsługi Bezpośredniej oraz Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej  

należy w szczególności:”, 

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) w zakresie rejestracji i identyfikacji podatkowej: 

a) prowadzenie ewidencji podatników i płatników, 

b) prowadzenie analizy ryzyka podmiotów rejestrujących się, 

c) rejestrowanie i wykreślanie z rejestru podatników podatku od towarów i usług 

i podatników VAT-UE, 

d) prowadzenie postępowań w sprawach odmowy nadania NIP, uchylenia NIP 

z urzędu oraz unieważnienia NIP, 



e) wydawanie potwierdzeń nadania numerów identyfikacji podatkowej (NIP), 

f) udostępnianie NIP organom prowadzącym urzędowe rejestry na podstawie 

odrębnych przepisów, na ich wniosek zawierający dane niezbędne do identyfikacji 

podmiotu za pośrednictwem e-PUAP lub innych środków komunikacji 

elektronicznej, 

g) gromadzenie, przechowywanie i aktualizowanie dokumentacji związanej 

z nadaniem NIP, 

h) ewidencjonowanie danych w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej 

Ewidencji Podatników (CRP KEP), 

i) weryfikowanie i rejestrowanie w systemie e-Deklaracje pełnomocnictw do 

podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej oraz zawiadomień o ich odwołaniu, 

j) udostępnianie danych zgromadzonych w CRP KEP, 

k) wydawanie zaświadczeń o nadaniu NIP i informacji o nadanym NIP.”;  

3) uchyla się § 13; 

4) § 25 otrzymuje brzmienie: 

„§ 25. Komórki  organizacyjne,  o  których  mowa  w  § 11 oraz  § 14-21 w przypadkach 

uzasadnionych  potrzebami  Urzędu, realizują  zadanie  dokonywania  czynności 

sprawdzających.”;  

5) w § 38: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) sprawozdania i informacje przedkładane naczelnym i centralnym organom 

administracji państwowej, jednostkom samorządu terytorialnego, Rzecznikowi Praw 

Obywatelskich, posłom, senatorom, sądom i prokuraturze;”, 

b) uchyla się pkt 8 i pkt 9. 

 

§ 2. 

Schemat struktury organizacyjnej Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej, 

stanowiący załącznik do Regulaminu organizacyjnego Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego 

w Bielsku-Białej otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

 

 

 

 

 



§ 3. 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdził: 
 

Dyrektor 

Izby Administracji Skarbowej 

w Katowicach 

 

Mariusz Gojny 

 

26-11-2019 

 


