
ZARZĄDZENIE NR   111/2020 

DYREKTORA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH 

z dnia 24 lipca 2020 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego 

Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach 

Na podstawie art. 25 ust. 4 oraz 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. Fin. z 2019 r. poz. 12 z późn.zm.),  

zarządza się, co następuje:  

§ 1. 

W Regulaminie organizacyjnym Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach, stanowiącym 

załącznik do zarządzenia Nr 104/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach 

z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Drugiego Urzędu 

Skarbowego w Katowicach1, wprowadza się następujące zmiany:   

1) w § 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) pracowniku – należy przez to rozumieć pracownika lub funkcjonariusza Służby 

Celno-Skarbowej zatrudnionego/pełniącego służbę w Izbie Administracji 

Skarbowej, obsługującego Naczelnika Urzędu Skarbowego;”; 

2) w § 12: 

a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2) przyjmowanie, ewidencjonowanie, weryfikacja pod względem formalnym 

dokumentów podlegających księgowaniu, w szczególności deklaracji 

podatkowych, wniosków, informacji, w tym w postaci elektronicznej; 

 3) przyjmowanie, ewidencjonowanie, weryfikacja pod względem formalnym 

niepodlegających księgowaniu wniosków, pism i informacji składanych przez 

podatników lub płatników, w tym w postaci elektronicznej;”, 

                     
1 zmienionego zarządzeniem Nr 49/2020 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia 27 lutego 2020 r. 

zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach.  



b) uchyla się pkt 9; 

3) w § 16 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9)  poświadczanie ewidencji zaświadczeń o uzyskanej wygranej;”. 

§ 2.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdził: 

 

Dyrektor  

Izby Administracji Skarbowej 

w Katowicach 

 

Mariusz Gojny 
24-07-2020 

…………………………………… 

data i podpis 


