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ZARZĄDZENIE NR 29/2022

DYREKTORA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH

z dnia 23 lutego 2022 r.

w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Skarbowego 

w Wodzisławiu Śląskim

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, z późn.zm.), w związku z § 4 ust. 1 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., Fun. i Pol. Reg. z 2020 r. poz. 16, z późn.zm.),

zarządza się, co następuje:

§ 1. Nadaję Regulamin organizacyjny Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim, 

stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim,  o którym 

mowa w § 1 podlega udostępnieniu w siedzibie Urzędu Skarbowego oraz na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Skarbowego na zasadach określonych w przepisach 

o dostępie do informacji publicznej.

2. Zaznajomienie pracowników z Regulaminem organizacyjnym Urzędu Skarbowego 

w Wodzisławiu Śląskim, przebiega zgodnie z odrębną procedurą.

§ 3. Akty prawa wewnętrznego Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim 

wydane na podstawie Regulaminu organizacyjnego wprowadzonego zarządzeniem, o którym 

mowa w § 5 zachowują moc obowiązującą do czasu ich zmiany, uchylenia lub wydania nowych 

regulacji, o ile nie są sprzeczne z Regulaminem organizacyjnym stanowiącym załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Upoważnienia imienne wydane na podstawie Regulaminu organizacyjnego 

wprowadzonego zarządzeniem, o którym mowa w § 5, zachowują moc obowiązującą do czasu 



ich odwołania lub nadania nowych uprawnień, o ile ich zakres nie pozostaje w sprzeczności z 

przepisami Regulaminu organizacyjnego, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 16/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej 

w Katowicach z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu 

Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
w Katowicach

Mariusz Cupiał
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