
 

ZARZĄDZENIE NR   6/2021 

DYREKTORA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH 

z dnia  21 stycznia 2021 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 2020 r. poz. 265  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. FFiPR z 2020 r. poz. 16 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-Białej1, wprowadza się następujące zmiany:   

1) w § 4 w ust. 1 uchyla się pkt 4; 

2) w § 8 w ust. 2: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Pion Wsparcia (SNUW) – Referat Wsparcia (SWW);”, 

b) w pkt 4 uchyla się lit. c; 

3) w § 11 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Do zadań Referatu Wsparcia należy w szczególności:”; 

4) w § 14 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) orzecznictwo w sprawach opłat, o których mowa w odrębnych przepisach;”; 

5) w § 16: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) występowanie i realizowanie wniosków o udzielenie informacji oraz powiadomienie 

zgodnie z przepisami ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, 

należności celnych i innych należności pieniężnych;”, 

                     
1 zmienionego zarządzeniami Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Nr 107/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. ,                

Nr 21/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. oraz  Nr 154/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. 



 

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4)  prowadzenie spraw w zakresie przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na 

rzecz Skarbu Państwa skutkującego wygaśnięciem zobowiązań podatkowych;”, 

c) uchyla się pkt 8 oraz  pkt 12-14, 

d) dodaje się pkt 17 w brzmieniu: 

„17) koordynowanie oceny i analizy ryzyka dotyczących braku wykonania zobowiązań 

podatkowych w wyniku ich przedawnienia.”;  

6) w § 17: 

a) w pkt 2 dodaje się lit. e w brzmieniu: 

„e)  ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz innych ulg przewidzianych przepisami 

prawa, w tym ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających państwom 

członkowskim i państwom trzecim;” ,  

b) uchyla się pkt 3, 

c) dodaje się pkt 6-9 w brzmieniu: 

„6) odraczanie terminów prawa podatkowego, w tym m.in. na podstawie art. 48 Ordynacji 

podatkowej;   

7) wydawanie zaświadczeń dotyczących pomocy publicznej;   

8) udzielanie ulg w spłacie kary grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego;  

9) ewidencjonowanie udzielonej pomocy publicznej w systemach informatycznych.”;   

7) uchyla się § 18; 

8) w § 19: 

a) uchyla się pkt 5, 

b) w pkt 8 wykreśla się wyrazy „kosztów egzekucyjnych”; 

9) w § 23 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) dokonywanie czynności sprawdzających w zakresie właściwości rzeczowej komórki.”.   

 

§ 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 podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r. 

 
Zatwierdził: 

 

Dyrektor 

Izby Administracji Skarbowej  
w Katowicach 

 

Mariusz Gojny 
 

21-01-2021 
 


