
ZARZĄDZENIE NR   144/2020 

DYREKTORA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH 

z dnia 20 sierpnia 2020 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego 

Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej 

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. 

Fin. z 2019 r. poz. 12 z późn.zm.),  

zarządza się, co następuje:  

§ 1. 

W Regulaminie organizacyjnym Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej, stanowiącym załącznik 

do zarządzenia Nr 9/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia 19 lutego 

2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej1, 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 w ust. 1: 

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) wykonywanie kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających, z wyjątkiem 

przeprowadzania kontroli podatkowej wobec podatnika, który zawarł umowę 

o współdziałanie, o której mowa w art. 20s Ordynacji podatkowej, w zakresie 

podatków objętych tą umową;”, 

b) po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu: 

„12a)  współdziałanie z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej przy realizacji zadań 

w ramach współdziałania, o którym mowa w dziale IIB Ordynacji podatkowej;”; 

2) w § 14 po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a)   rozpatrywanie zarzutów w sprawie egzekucji administracyjnej; 

         2b) rozpatrywanie sprzeciwu małżonka zobowiązanego w sprawie odpowiedzialności 

majątkiem wspólnym i sprzeciwu podmiotu będącego w dniu zajęcia właścicielem rzeczy 

lub posiadaczem prawa majątkowego obciążonego zastawem skarbowym lub hipoteką 

                     
1 zmienionego zarządzeniami Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Nr 100/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. ,                  

Nr 18/2020 z dnia 24 lutego 2020 r.  oraz Nr  90/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. 



przymusową;”; 

3) w § 15: 

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu majątkowym wydanych przez 

prokuratora, sąd lub finansowy organ postępowania przygotowawczego;”, 

b) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) wykonywanie kar i środków karnych w zakresie określonym w ustawie z dnia 6 

czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy oraz w ustawie z dnia 10 września 

1999r. – Kodeks karny skarbowy niezastrzeżonych dla naczelnika urzędu celno-

skarbowego.”. 

 

§ 2.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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