
 

 

ZARZĄDZENIE NR  181/2020 

DYREKTORA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH 

z dnia 22 października  2020 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego 

Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu 

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 Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, 

stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 34/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej 

w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego 

Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu1, wprowadza się następujące zmiany:   

1) w § 4 w ust. 1: 

a)   pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

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

przeprowadzenia kontroli podatkowej wobec podatnika, który zawarł umowę 

o współdziałanie, o której mowa a 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 § 8 w ust. 2: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

            „3)  Pion Orzecznictwa (SZNP): 

a) Pierwszy Dział Podatków Dochodowych, Podatków od Towarów i Usług oraz 

Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPP-1),  

                     
1 zmienionego zarządzeniem Nr 15/2020 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia 20 lutego 2020 r.  



 

 

b) Drugi Referat Podatków Dochodowych, Podatków od Towarów i Usług oraz 

Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPP-2), 

c) Trzeci Referat Podatków Dochodowych, Podatków od Towarów i Usług oraz 

Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPP-3);”, 

b) w pkt 4 lit. a i b  otrzymują brzmienie: 

 „a) Pierwszy Dział Spraw Wierzycielskich (SEW-1), 

b) Drugi Dział Spraw Wierzycielskich (SEW-2),”,  

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

 „6)  Pion Analiz i Czynności Sprawdzających (SZNA): 

a) Referat Analiz i Planowania (SAP), 

b) Pierwszy Dział Czynności Sprawdzających i Wymiany Informacji     

Międzynarodowej (SAS-1), 

c) Drugi Dział Czynności Sprawdzających (SAS-2).”; 

3) § 13 otrzymuje brzmienie: 

„§ 13. Do zadań Pierwszego Działu oraz Drugiego i Trzeciego Referatu Podatków 

Dochodowych,  Podatków od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych 

należy w szczególności: 

1) prowadzenie postępowań podatkowych, w tym w sprawach: 

a) określania wysokości przychodu/dochodu, wysokości zobowiązania podatkowego, 

wysokości zaliczek na podatek, wysokości nadpłaty, wysokości straty poniesionej przez 

podatnika, wysokości odsetek za zwłokę, wpłat z zysku, kwoty zwrotu różnicy podatku, 

kwoty zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do przeniesienia na następny 

okres rozliczeniowy, kwoty zwrotu,  

b) ustalanie zobowiązań podatkowych, 

c) orzekania w sprawach odpowiedzialności następców prawnych, podmiotów 

przekształconych oraz płatników za zobowiązania podatkowe; 

2) wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych; 

3) wydawanie postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku; 

4) orzecznictwo w zakresie kar porządkowych; 

5) ustalanie wysokości kosztów postępowania;  

6) orzekanie w zakresie zgody lub odmowy wydania zgody na przekazanie środków 

zgromadzonych na rachunku VAT.”; 

4) uchyla się § 14; 

5) w § 15: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 



 

 

„Do zadań Pierwszego Działu Spraw Wierzycielskich należy w szczególności:”, 

b) 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 

przymusową;”, 

c) uchyla się pkt 10; 

6) w § 16: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Do zadań Drugiego Działu Spraw Wierzycielskich należy w szczególności:”, 

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

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

                   podatkowych w wyniku ich przedawnienia.”; 

7) w § 17: 

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 1999 r. – Kodeks 

karny skarbowy niezastrzeżonych dla naczelnika urzędu celno-skarbowego.”; 

8)  § 23 otrzymuje brzmienie: 

„§ 23. Do zadań Pierwszego Działu Czynności Sprawdzających i Wymiany Informacji    

Międzynarodowej należy w szczególności: 

1) w zakresie czynności sprawdzających: 

a) dokonywanie czynności sprawdzających z wyłączeniem czynności zastrzeżonych dla 

innych komórek, 

b) badanie zasadności zwrotu podatków, 

c) wydawanie postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku; 

2) w zakresie wymiany informacji międzynarodowej: 

a) realizacja zadań związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi, 

b) wymiana informacji podatkowych, 



 

 

c) analiza informacji dostępnych w ramach wymiany informacji podatkowych, w tym                      

w systemach informatycznych wspomagających wymianę informacji i międzynarodową 

współpracę w sprawach podatkowych, 

d) dokonywanie czynności sprawdzających w zakresie właściwości rzeczowej komórki, 

e) bieżąca obsługa i analiza informacji podsumowujących VAT–UE, 

f) przekazywanie wniosków o dokonanie zwrotu podatku od wartości dodanej do 

właściwych państw członkowskich.”;   

9) § 24 otrzymuje brzmienie: 

„§ 24. Do zadań Drugiego Działu Czynności Sprawdzających należy w szczególności:” 

1) dokonywanie czynności sprawdzających z wyłączeniem czynności zastrzeżonych dla 

innych komórek; 

2) realizowanie zadań w zakresie obsługi podmiotów kluczowych w ramach Centrum Obsługi 

Kluczowych Podmiotów (COKP).”; 

10) uchyla się § 25; 

11) w § 38 uchyla się ust. 5 i 6; 

12) w § 39 w ust. 1 uchyla się pkt 4. 

§ 2. 

Schemat struktury organizacyjnej Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, 

stanowiący załącznik do Regulaminu organizacyjnego Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego 

w Sosnowcu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2020 r. 

 

Zatwierdził: 

 

W zastępstwie Dyrektora 
Izby Administracji Skarbowej  

w Katowicach 

 
Z-ca Dyrektora 

Mariusz Cupiał 
 

22.10.2020 


