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ZMIANA NR 4 REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO 

IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH 

 

§ 1. 

W Regulaminie organizacyjnym Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, stanowiącym 

załącznik do zarządzenia Nr 43/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia 

5 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Izby Administracji Skarbowej 

w Katowicach1), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 6 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu: 

„10a) współdziałanie z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej przy realizacji zadań 

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

2) w § 10: 

a) w ust. 1: 

 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Dyrektor Izby Administracji Skarbowej – Pion Wsparcia i Zarządzania (IDPW);”, 

 uchyla się pkt 2, 

b) w ust. 2: 

 w pkt 1: 

– – wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Pion Wsparcia i Zarządzania (IDPW):”, 

– – dodaje się lit. h w brzmieniu: 

„h) Wydział Wsparcia Zarządzania i Obsługi Kancelaryjnej (IZZ), w skład którego 

wchodzi: 

– Dział Obsługi Kancelaryjnej (IZD);”,  

 uchyla się pkt 2, 

 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) Pion Orzecznictwa (IZPO): 

a) Pierwszy Dział Podatków Dochodowych (IOD-1), 

b) Drugi Dział Podatków Dochodowych, Majątkowych i Sektorowych (IOD-2), 

c) Referat Podatków Dochodowych (IOD-3), 

d) Wydział Podatku od Towarów i Usług (IOV), w skład którego wchodzą: 

 Pierwszy Dział Podatku od Towarów i Usług (IOV1), 

                                                           
1 zmienionym zarządzeniami Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Nr 9/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r.,  Nr 14/2020 z dnia                 

18 lutego 2020 r. oraz Nr 54/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. 
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 Drugi Dział Podatku od Towarów i Usług (IOV2), 

 Trzeci Dział Podatku od Towarów i Usług (IOV3), 

 Czwarty Dział Podatku od Towarów i Usług (IOV4), 

e) Wydział Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier oraz Postępowania Celnego 

(IOA), 

f) Referat Nadzoru nad Orzecznictwem oraz Identyfikacji i Rejestracji 

Podatkowej (ION);”, 

 w pkt 4: 

– – lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) Dział Egzekucji Administracyjnej (IEE), w skład którego wchodzi: 

– Referat Egzekucji Administracyjnej (IEE1),”, 

– – lit. d otrzymuje brzmienie: 

„d) Dział Spraw Karnych Skarbowych (ICS), w skład którego wchodzi: 

– Referat Spraw Karnych Skarbowych (ICS1),”, 

 w pkt 5: 

– – lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) Dział Kontroli Podatkowej, Kontroli Celno-Skarbowej i Nadzoru nad 

Czynnościami Sprawdzającymi (ICK),”, 

– – po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu: 

„aa) Dział Zarządzania Ryzykiem (ICR),”, 

– – w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu: 

„f) Wydział Centrów Kompetencyjnych Optymalizacji Procesów Biznesowych 

oraz Rejestracji Podatników i Płatników w CRP KEP (CKOPBRPP), w skład 

którego wchodzą: 

- Dział Modelowania i Optymalizacji Procesów Biznesowych (OPB-1), 

- Dział Skoordynowanej Współpracy z Centrami Kompetencyjnymi  

(OPB-2), 

- Referat Rejestracji Podatników i Płatników w CRP KEP (RPP);”, 

 w pkt 8: 

– – uchyla się lit. e, 

– – dodaje się lit. j w brzmieniu: 

„j) Wydział Service Desk SISC (SDSISC).”, 

c) ust. 3 - 5 otrzymują brzmienie: 

„3. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 5 lit. f tiret pierwsze i drugie, 

realizują zadania centrum kompetencyjnego wspierającego komórkę Ministerstwa właściwą 
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do spraw poboru podatków w zakresie optymalizacji procesów biznesowych. 

4. Komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 2 pkt 5 lit. f tiret trzecie, realizuje zadania 

centrum kompetencyjnego wspierającego komórkę Ministerstwa właściwą do spraw poboru 

podatków w zakresie rejestracji podatników i płatników w CRP KEP. 

5. Komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 2 pkt 8 lit. j realizuje zadania centrum 

kompetencyjnego wspierającego właścicieli biznesowych SISC w utrzymaniu i rozwoju 

pierwszej linii wsparcia użytkowników zewnętrznych i wewnętrznych SISC.”, 

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 2 pkt 5 lit. e realizuje zadania centrum 

kompetencyjnego wspierającego komórkę Ministerstwa właściwą do spraw analiz 

w zakresie prowadzenia Strategicznego Centrum Analiz oraz zadania Krajowego 

Administratora Systemu Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych 

(Track&Trace).”; 

3) w § 13: 

a) w ust. 1: 

 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) nadzór nad przyjmowaniem, ewidencjonowaniem, weryfikacją pod względem 

formalnym niepodlegających księgowaniu wniosków, pism i informacji składanych 

przez podatników lub płatników, w tym w postaci elektronicznej, w zakresie 

właściwości rzeczowej komórki;”, 

 po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu: 

„15a) nadzór nad wydawaniem zaświadczeń w zakresie właściwości komórki;”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do zakresu zadań komórek organizacyjnych wchodzących w skład Pionu Orzecznictwa, 

Pionu Poboru i Egzekucji, Kontroli, Cła i Audytu oraz Pionu Kontroli, Cła i Audytu, 

z zastrzeżeniem § 37 pkt 18, należy współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji 

Finansowej w zakresie zadań określonych w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. 

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.”; 

4) w dziale IV tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie: 

„Rozdział 2 Pion Wsparcia i Zarządzania”; 

5) w § 17 dodaje się pkt 11 w brzmieniu: 

„11) nadzór nad ochroną informacji prawnie chronionych w pisemnych informacjach, 

udzielanych uprawnionym podmiotom przez urzędy skarbowe.”; 

6) w § 19 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2) prowadzenie postępowań związanych z wypadkami przy pracy, wypadkami w drodze do 

pracy lub z pracy oraz wypadkami pozostającymi w związku ze służbą funkcjonariuszy 

i wypadkami w drodze do miejsca pełnienia służby i z miejsca pełnienia służby;”; 

7) po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu: 

„§ 20a. 1. Do zadań Wydziału Wsparcia Zarządzania i Obsługi Kancelaryjnej należy 

w szczególności: 

1) wspomaganie Dyrektora w kształtowaniu procesów zarządczych w podległych urzędach, 

w szczególności w zakresie kontroli zarządczej, zarządzania strategicznego, zarządzania 

procesami i zarządzania zmianą; 

2) prowadzenie spraw dotyczących struktury organizacyjnej Izby i podległych urzędów; 

3) prowadzenie spraw dotyczących tworzenia i nadzorowania systemu prawa wewnętrznego; 

4) prowadzenie statystyki, sprawozdawczości i analiz dotyczących strategicznych obszarów 

działania Izby; 

5) koordynowanie działań dotyczących zarządzania upoważnieniami; 

6) prowadzenie spraw z zakresu współpracy z innymi organami i instytucjami oraz 

organizacjami, z wyłączeniem spraw należących do innych komórek; 

7) nadzór nad porozumieniami zawieranymi przez Izbę; 

8) organizacyjne przygotowywanie i obsługa narad oraz spotkań służbowych kadry 

kierowniczej Izby; 

9) współpraca międzynarodowa, w tym w regionach przygranicznych oraz koordynacja 

działania Izby i podległych urzędów w tym zakresie, z wyłączeniem spraw należących do 

innych komórek; 

10) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw. 

2. Do zadań Działu Obsługi Kancelaryjnej należy w szczególności: 

1) organizacja obiegu informacji i dokumentacji w Izbie i podległych urzędach; 

2) prowadzenie sekretariatów kierownictwa Izby; 

3) obsługa administracyjno-kancelaryjna Izby; 

4) wykonywanie czynności w zakresie organizacji pracy kierownictwa.”; 

8) w dziale IV uchyla się rozdział 3, w tym: § 21 i § 23-25;  

9) w § 26: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  

„Do zadań wszystkich komórek organizacyjnych w Pionie Orzecznictwa z wyłączeniem 

Referatu Nadzoru nad Orzecznictwem oraz Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej, należy:”, 

b) dodaje się pkt 15 w brzmieniu: 

„15) nadzór nad merytoryczną poprawnością obsługi oraz wsparcia podatnika i płatnika 
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w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych w zakresie udzielania 

niezbędnych informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego.”; 

10) w § 27: 

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„1. Do zadań Pierwszego Działu Podatków Dochodowych, Drugiego Działu Podatków 

Dochodowych, Majątkowych i Sektorowych oraz Referatu Podatków Dochodowych należy 

w szczególności, z zastrzeżeniem ust. 2, orzecznictwo w sprawach dotyczących:”, 

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„2. Drugi Dział Podatków Dochodowych, Majątkowych i Sektorowych oprócz zadań 

wymienionych w ust. 1 realizuje zadania w zakresie orzecznictwa w sprawach 

dotyczących:”; 

11) w § 28: 

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„1. Do zadań Wydziału Podatku od Towarów i Usług należą sprawy realizowane przez 

Pierwszy, Drugi, Trzeci i Czwarty Dział Podatku od Towarów i Usług, do których zadań, z 

zastrzeżeniem ust. 2, należy w szczególności orzecznictwo w sprawach dotyczących:”, 

b) uchyla się ust. 3; 

12) § 29 otrzymuje brzmienie: 

„§ 29. Do zadań Wydziału Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier oraz Postępowania Celnego, 

należy w szczególności: 

1) orzecznictwo w zakresie kar pieniężnych, o których mowa w ustawie o grach hazardowych; 

2) orzecznictwo w zakresie kar pieniężnych, o których mowa w ustawie z dnia 9 marca 2017r. 

o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów; 

3) orzecznictwo w sprawach dotyczących: 

a) podatku akcyzowego w obrocie krajowym i nabyciu wewnątrzwspólnotowym, w tym: 

 kar pieniężnych przewidzianych w ustawie o podatku akcyzowym, 

 zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego, 

 stosowania generalnego i ryczałtowego zabezpieczenia akcyzowego, 

 ustalania norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych lub 

dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych, 

 znaków akcyzy, 

 pozostałych spraw objętych zakresem ustawy o podatku akcyzowym, 

nieprzypisanych innym komórkom organizacyjnym Izby, 

b) opłaty paliwowej, 

c) opłaty emisyjnej, 
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d) podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw 

silnikowych; 

4) nadzór nad wydawaniem potwierdzeń zapłaty podatku akcyzowego z tytułu nabycia 

wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych; 

5) orzecznictwo w zakresie obejmowania towarów procedurą celną, zniszczenia, zrzeczenia na 

rzecz Skarbu Państwa, zwolnienia z należności celnych, opłat w sprawach celnych, zwrotów 

i umorzeń należności celnych, przewozów drogowych, a także spraw dotyczących podatku 

akcyzowego oraz podatku od towarów i usług związanych z obrotem towarowym z 

państwami trzecimi; 

6) orzecznictwo w zakresie wydawania, zmiany, unieważniania i cofania pozwoleń na 

stosowanie procedury specjalnej, na stosowanie uproszczonego sposobu dokumentowania 

pochodzenia towarów, na korzystanie z uproszczenia dotyczącego ustalania kwot 

stanowiących część wartości celnej, na prowadzenie magazynu czasowego składowania lub 

składu celnego; 

7) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania, zmiany, unieważniania i cofania pozwoleń 

na odroczenie terminu płatności wymaganych należności celnych, o których mowa w art. 

110 lit. a unijnego kodeksu celnego oraz udzielania innych ułatwień płatniczych; 

8) orzecznictwo w zakresie wstrzymania wykonana decyzji na podstawie przepisów unijnego 

kodeksu celnego; 

9) występowanie do zagranicznych organów z wnioskiem o weryfikację dowodów 

pochodzenia oraz realizacja takich wniosków otrzymanych z zagranicy; 

10) występowanie z wnioskiem o weryfikację dokumentów handlowych dotyczących wartości 

celnej oraz realizacja takich wniosków otrzymanych z zagranicy; 

11) koordynacja i nadzór nad prawidłowością stosowania przez podległe urzędy regulacji 

prawnych z zakresu obejmowania towarów procedurą celną, zniszczenia, zrzeczenia na 

rzecz Skarbu Państwa, zwolnienia z należności celnych, opłat w sprawach celnych, 

przewozów drogowych, podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług związanych 

z obrotem towarowym z państwami trzecimi oraz przepisów dotyczących podatku 

akcyzowego, opłaty paliwowej, opłaty emisyjnej, kar pieniężnych przewidzianych 

w ustawie o podatku akcyzowym i kar pieniężnych o których mowa w ustawie o systemie 

monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów; 

12) nadzór nad prawidłowością stosowania przez podległe urzędy regulacji prawnych z zakresu 

klasyfikacji taryfowej i pochodzenia towarów, wartości celnej, podatku akcyzowego oraz 

podatku od towarów i usług związanych z obrotem towarowym z państwami trzecimi; 

13) koordynacja i nadzór, we współpracy z Izbą Administracji Skarbowej w Szczecinie działań 
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w zakresie stwierdzania nieściągalności lub uznawania za nieściągalne tradycyjnych 

środków własnych UE z tytułu należności celnych oraz wypisywania kwot tych należności z 

raportu TOR; 

14) rozpatrywanie w II instancji spraw dotyczących odmowy legalizacji świadectw 

przewozowych; 

15) orzecznictwo w zakresie elementów służących do naliczania należności celnych 

przywozowych, należności celnych wywozowych oraz innych środków przewidzianych w 

wymianie towarowej, a także spraw dotyczących podatku akcyzowego i podatku od 

towarów i usług związanych z obrotem towarowym z państwami trzecimi; 

16) orzecznictwo w sprawach pozwoleń dotyczących ryczałtowego określenia niektórych 

elementów dodawanych do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej lub niektórych 

elementów nie wliczanych do wartości celnej, w przypadku, gdy kwoty odnoszące się do 

tych elementów nie są wyodrębnione z ceny faktycznie zapłaconej lub należnej; 

17) orzecznictwo w sprawach dotyczących podatku od gier oraz dopłat o których mowa w 

ustawie o grach hazardowych; 

18) wydawanie, zmiana, i cofanie zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii 

audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej; 

19) zatwierdzanie regulaminu i zmian w regulaminie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry 

bingo fantowe i loterii promocyjnej; 

20) przyjmowanie i rozliczanie gwarancji wypłacalności nagród i bankowych gwarancji wypłat 

nagród, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych; 

21) zatwierdzanie lokalizacji salonu gier; 

22) przyjmowanie zgłoszeń prowadzenia działalności przez producentów i dystrybutorów 

automatów do gier, w tym o rozpoczęciu, zawieszeniu, wznowieniu i zakończeniu 

działalności gospodarczej; 

23) przyjmowanie zgłoszeń organizacji turnieju gry pokera; 

24) koordynacja i nadzór nad prawidłowością postępowań prowadzonych przez podległe urzędy 

w zakresie stosowania przepisów dotyczących podatku od gier oraz kar pieniężnych 

przewidzianych w ustawie o grach hazardowych; 

25) przyjmowanie zestawień danych ekonomiczno-finansowych ze szczególnym 

uwzględnieniem obrotów, wyniku finansowego, wskaźników ekonomicznych, a zwłaszcza 

wskaźnika zatrudnienia, oraz wskaźników statystycznych, o których mowa w ustawie o 

grach hazardowych; 

26) orzecznictwo w zakresie rejestracji automatów do gier.”; 

13) w § 30:  
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a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Do zadań Referatu Nadzoru nad Orzecznictwem oraz Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej 

należy w szczególności:”, 

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) koordynowanie i współpraca w prowadzeniu szkoleń, instruktaży, spotkań roboczych i 

narad dla pracowników podległych urzędów oraz opracowywanie modułów 

szkoleniowych, w szczególności w zakresie orzecznictwa oraz wykonywania zadań 

KAS, z uwzględnieniem zaistniałych nieprawidłowości i uchybień oraz orzecznictwa 

sądowego;”, 

c) dodaje się pkt 13 - 25 w brzmieniu: 

„13) orzecznictwo w sprawach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników; 

14) orzecznictwo w sprawach rejestracji podatników podatku od towarów i usług; 

15) nadzór nad realizacją oraz wsparcie organizacji zadań dotyczących ewidencji 

i identyfikacji podatników i płatników; 

16) nadzór nad realizacją oraz wsparcie organizacji zadań dotyczących rejestrowania 

i wykreślania z rejestru podatników podatku od towarów i usług i VAT UE; 

17) przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego oraz 

odpowiedzi na pisma procesowe, opracowywanie wniosków o wniesienie skarg 

kasacyjnych; 

18) orzecznictwo w sprawach: 

a) trybów nadzwyczajnych, 

b) kar porządkowych, 

c) kosztów postępowania; 

19) rozpatrywanie zażaleń w sprawach dotyczących odmowy umożliwienia stronie 

zapoznania się z dokumentami wyłączonymi z akt ze względu na informacje niejawne 

lub interes publiczny; 

20) rozpatrywanie wniosków o wyłączenie od udziału w postępowaniu pracownika komórki 

na podstawie art. 130 Ordynacji podatkowej; 

21) obsługa wniosków dotyczących odroczenia terminu, w zakresie właściwości komórki; 

22) prowadzenie rejestru spraw sądowych; 

23) rozpatrywanie środków zaskarżenia (w tym ponagleń) na niezałatwienie sprawy w 

terminie; 

24) nadzór nad potwierdzaniem profili zaufanych elektronicznej Platformy Usług 

Administracji Publicznej (ePUAP); 

25) nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z kasami rejestrującymi.”; 
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14) w § 32: 

a) w ust. 1 w pkt 1 dodaje się lit. f – g w brzmieniu: 

„f) rozpatrywania zarzutów w sprawie egzekucji administracyjnej, 

g) rozpatrywania sprzeciwu małżonka zobowiązanego w sprawie odpowiedzialności 

majątkiem wspólnym oraz sprzeciwu podmiotu będącego w dniu zajęcia właścicielem 

rzeczy lub posiadaczem prawa majątkowego obciążonego zastawem skarbowym lub 

hipoteką przymusową;”, 

b) w ust. 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) nadzór nad przyjmowaniem, ewidencjonowaniem, weryfikacją pod względem 

formalnym dokumentów podlegających księgowaniu, w szczególności deklaracji 

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

15) § 33 otrzymuje brzmienie: 

„§ 33. 1. Do zadań Działu Egzekucji Administracyjnej należy w szczególności: 

1) orzecznictwo w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, w tym dotyczącym 

wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności 

pieniężnych; 

2) współpraca z Referatem Współpracy Międzynarodowej w zakresie obejmującym wzajemną 

pomoc przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych; 

3) rozpatrywanie sporów kompetencyjnych dotyczących spraw egzekucyjnych;  

4) prowadzenie strony BIP Izby i podległych urzędów w zakresie dotyczącym obwieszczeń 

o sprzedażach egzekucyjnych; 

5) prowadzenie listy biegłych skarbowych. 

2. Do zadań Referatu Egzekucji Administracyjnej, należą w szczególności zadania określone 

w ust. 1 pkt 1-4.”;  

16) w § 34: 

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

   „8) nadzór nad działalnością komórki wsparcia i komórki likwidacji towarów urzędu 

celno-skarbowego w zakresie prowadzenia magazynu depozytowo-likwidacyjnego oraz 

w zakresie prowadzenia depozytu urzędu celno-skarbowego w odniesieniu do towarów 

tam przechowywanych, w tym również towarów niewymagających uregulowania 

sytuacji celnej i podejmowania czynności wynikających z przepisów prawa celnego;”, 

b) dodaje się pkt 9 - 10 w brzmieniu: 

„9) nadzór nad wykonywaniem orzeczeń o przepadku rzeczy na rzecz Skarbu Państwa, 

likwidacji niepodjętych depozytów oraz innych orzeczeń; 

11) nadzór nad:  
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a) wprowadzaniem do systemu informatycznego danych szczegółowych z deklaracji 

podatkowych oraz innych dokumentów podlegających księgowaniu, 

b) przetwarzaniem danych podlegających księgowaniu przesłanych za pośrednictwem 

środków komunikacji elektronicznej.”; 

17) § 35 otrzymuje brzmienie: 

„§ 35. 1. Do zadań Działu Spraw Karnych Skarbowych należy w szczególności: 

1) wykonywanie uprawnień organu nadrzędnego nad naczelnikiem urzędu celno-skarbowego, 

działającym jako finansowy organ postępowania przygotowawczego;  

2) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy naczelnikiem urzędu celno-skarbowego, 

a naczelnikami urzędów skarbowych działającymi, jako finansowe organy postępowania 

przygotowawczego;  

3) koordynacja prowadzonych przez naczelnika urzędu celno-skarbowego postępowań 

w sprawach o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe;  

4) nadzór funkcjonalny nad prawidłowością postępowań w sprawach o przestępstwa określone 

w przepisach odrębnych; 

5) nadzór nad prawidłowością postępowań w sprawach o wykroczenia określone w przepisach 

odrębnych; 

6) nadzór nad wprowadzaniem i rzetelnością danych w aplikacji ewidencja Spraw Karnych 

Skarbowych (SI ESKS); 

7) współpraca z organami ścigania, prokuraturą i sądami. 

2. Do zadań Referatu Spraw Karnych Skarbowych, należy w szczególności: 

1) wykonywanie uprawnień organu nadrzędnego nad naczelnikami urzędów skarbowych, 

działającymi jako finansowe organy postępowania przygotowawczego; 

2) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy naczelnikami urzędów skarbowych oraz 

pomiędzy naczelnikami urzędów skarbowych a naczelnikiem urzędu celno-skarbowego, 

działającymi, jako finansowe organy postępowania przygotowawczego; 

3) koordynacja prowadzonych przez naczelników urzędów skarbowych postępowań 

w sprawach o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; 

4) nadzór funkcjonalny nad prawidłowością postępowań w sprawach o przestępstwa określone 

w przepisach odrębnych; 

5) nadzór nad wykonywaniem obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. 

o przetwarzaniu informacji kryminalnych; 

6) nadzór nad wprowadzaniem i rzetelnością danych w aplikacji ewidencja Spraw Karnych 

Skarbowych (SI ESKS); 

7) współpraca z organami ścigania, prokuraturą i sądami.”; 
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18) § 37 otrzymuje brzmienie: 

„§ 37. Do zadań Działu Kontroli Podatkowej, Kontroli Celno-Skarbowej i Nadzoru nad 

Czynnościami Sprawdzającymi należy w szczególności:  

1) koordynowanie kontroli podatkowych wykonywanych przez naczelników urzędów 

skarbowych;  

2) nadzór merytoryczny nad prawidłowością kontroli podatkowych i czynności 

sprawdzających oraz monitorowanie działań związanych ze stwierdzonymi 

nieprawidłowościami w urzędach skarbowych; 

3) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją zadań komórek kontroli podatkowej 

w urzędach skarbowych oraz systemów ewidencjonujących kontrole podatkowe i czynności 

sprawdzające;  

4) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją zadań komórek kontroli celno-

skarbowej, kontroli celno-skarbowej rynku i realizacji w zakresie kontroli celno-skarbowej 

w urzędzie celno-skarbowym oraz systemami ewidencjonującymi kontrole celno-skarbowe 

i czynności sprawdzające;  

5) opracowywanie jednolitych standardów kontroli podatkowych i kontroli celno-skarbowych 

oraz zaleceń i wytycznych dotyczących realizacji zadań, w szczególności w odniesieniu do 

egzekwowania zakazów i ograniczeń pozataryfowych i środków polityki handlowej;  

6) rozpoznawanie i zapobieganie czynom zabronionym, w szczególności w odniesieniu do 

egzekwowania zakazów i ograniczeń pozataryfowych i środków polityki handlowej; 

7) nadzór i wsparcie w zakresie wykorzystywania elektronicznych narzędzi wspomagających 

kontrolę podatkową i kontrolę celno-skarbową; 

8) orzecznictwo w drugiej instancji w zakresie kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej, 

w tym w zakresie zarządzania konwoju oraz w zakresie urzędowego sprawdzenia; 

9) rozpatrywanie sporów kompetencyjnych dotyczących właściwości naczelnika urzędu 

skarbowego w sprawach będących w zakresie właściwości komórki; 

10) przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego oraz 

odpowiedzi na pisma procesowe, opracowywanie wniosków o wniesienie skarg 

kasacyjnych; 

11) koordynowanie, ocenianie prawidłowości przesyłanych sprawozdań, informacji zbiorczych 

i analiz z podległych urzędów i innych komórek organizacyjnych Izby oraz sporządzanie 

okresowych sprawozdań, w szczególności dotyczących czynności w postępowaniach 

mandatowych w obszarze zakazów i ograniczeń pozataryfowych i środków polityki 

handlowej;  
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12) nadzór nad wykonywaniem kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej, 

w szczególności dotyczącej prawidłowości realizacji obowiązku ewidencjonowania 

sprzedaży i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących;  

13) ustalanie w drodze postanowienia wysokości opłat za usunięcie, strzeżenie 

i przechowywanie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego 

i kolejowego przewozu towarów;  

14) nadzór nad prawidłowym stosowaniem przepisów dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej;  

15) rozpatrywanie ponagleń na niezałatwienie sprawy w terminie w zakresie właściwości 

komórki;  

16) współpraca z instytucjami zaangażowanymi w realizację zadań wynikających ze Wspólnej 

Polityki Rolnej;  

17) prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem wykorzystywaniu sektora finansowego 

do wyłudzeń skarbowych w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie 

art. 119 zze Ordynacji podatkowej; 

18) koordynowanie współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie 

zadań określonych w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w § 13 ust. 2.”; 

19) po § 37 dodaje się § 37a w brzmieniu: 

„§ 37a. Do zadań Działu Zarządzania Ryzykiem należy w szczególności: 

1) prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej zjawisk 

występujących we właściwości KAS oraz analizy ryzyka;  

2) nadzór nad analizami ryzyka prowadzonymi w podległych urzędach; 

3) ocena i prognozowanie możliwych zagrożeń ekonomicznych, pozaekonomicznych 

i społecznych w obszarach zadań wykonywanych w Izbie i podległych urzędach; 

4) analiza stanu zagrożenia oszustwami podatkowymi i celnymi w obszarach zadań 

wykonywanych przez KAS; 

5) ustalanie procedur działania przy zarządzaniu ryzykiem zewnętrznym oraz obiegu i trybu 

wymiany informacji w tym zakresie; 

6) pozyskiwanie i rejestrowanie, przetwarzanie i dystrybucja informacji niezbędnych do 

zarządzania ryzykiem zewnętrznym; 

7) opracowywanie i koordynowanie realizacji planu działań we współpracy z innymi 

komórkami organizacyjnymi Izby i podległymi urzędami oraz monitorowanie jego 

wykonania; 

8) zarządzanie ryzykiem zewnętrznym, w tym identyfikowanie obszarów zagrożeń mogących 
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mieć wpływ na prawidłowość wypełniania obowiązków podatkowych i celnych oraz 

prowadzenie rejestru ryzyka w tym zakresie; 

9) opracowywanie analiz i sprawozdań oraz informacji niezbędnych do podejmowania decyzji 

związanych z realizacją polityki finansowej państwa oraz zarządzania ryzykiem; 

10) porównywanie, analiza i ocena danych z urzędów skarbowych z obszaru kontroli 

podatkowej oraz z urzędu celno-skarbowego z obszaru kontroli celno-skarbowej; 

11) zlecanie przeprowadzania jednostkowych analiz ryzyka urzędom skarbowym i urzędom 

celno-skarbowym; 

12) nadzór nad urzędami skarbowymi w zakresie obsługi oświadczeń o stanie majątkowym; 

13) nadzór nad właściwą weryfikacją zwrotów podatku od towarów i usług oraz kwot do 

przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.”; 

20) w § 41 dodaje się pkt 25 w brzmieniu: 

„25) pełnienie funkcji Krajowego Administratora Systemu Śledzenia Ruchu i Pochodzenia 

Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) w zakresie uprawnień nadanych przez Komisję 

Europejską dotyczących funkcjonowania i administrowania wyżej wymienionym systemem 

zgodnie z treścią Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/574 z dnia 15 grudnia 

2017 r. w sprawie norm technicznych dotyczących ustanowienia i funkcjonowania systemu 

identyfikowalności wyrobów tytoniowych (Dz. Urz. UE L 96 z 16 kwietnia 2018 r. 

z późn.zm.).”; 

21) po § 41 dodaje się § 41a w brzmieniu: 

„§ 41a. Do zadań Wydziału Centrów Kompetencyjnych Optymalizacji Procesów Biznesowych 

oraz Rejestracji Podatników i Płatników w CRP KEP należą sprawy realizowane przez: 

1) Dział Modelowania i Optymalizacji Procesów Biznesowych, do którego zadań należy 

w szczególności: 

a) analiza procesów biznesowych zachodzących w jednostkach organizacyjnych KAS, 

b) modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych zachodzących w jednostkach 

organizacyjnych KAS oraz proponowanie zmian w sposobie ich obsługi, 

c) monitorowanie rezultatów i efektów wdrożonych rozwiązań optymalizacyjnych, 

d) wsparcie zarządzania procesowego w jednostkach organizacyjnych KAS, 

e) analiza modelu pracy w urzędach skarbowych w odniesieniu do zarządzania pracą 

w systemie e-Podatki, 

f) opracowywanie rozwiązań funkcjonalnych i systemowych mających na celu wspieranie 

działania jednostek organizacyjnych KAS poprzez zarządzanie ukierunkowane na 

optymalizację procesów w nich zachodzących, 
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g) monitorowanie przebiegu procesów biznesowych i wdrożonych rozwiązań 

optymalizacyjnych, 

h) wsparcie w dążeniu do wdrażania efektywnych rozwiązań informatycznych 

wspierających funkcjonowanie urzędów skarbowych, 

i) ocena i analiza nowych rozwiązań oraz możliwych zmian prawnych pozwalających na 

usprawnienie działania urzędów skarbowych, 

j) analiza i identyfikacja luk we wdrażanym systemie e-Podatki, 

k) wskazywanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych eliminujących luki we wdrażanym 

systemie e-Podatki oraz proponowanie zmian funkcjonalności związanych z procesem 

ich identyfikacji i analizy, 

l) analiza możliwości eliminacji luki pod kątem modyfikacji przebiegu danego procesu, 

proponowania ewentualnych zmian legislacyjnych, innych rozwiązań oraz testowanie 

rozwiązań dotyczących funkcjonalności systemu e-Podatki zmierzających do eliminacji 

zidentyfikowanych luk, 

m) opracowywanie opinii dotyczących zaproponowanych rozwiązań związanych 

z funkcjonalnościami systemu e-Podatki; 

2) Dział Skoordynowanej Współpracy z Centrami Kompetencyjnymi, do którego zadań należy 

w szczególności: 

a) koordynacja rozwiązań wypracowanych przez centra kompetencyjne w kraju, 

b) koordynacja zadań realizowanych przez centra kompetencyjne, 

c) zapewnienie spójności pracy aktualnie działających centrów kompetencyjnych w kraju 

z jednoczesnym zachowaniem swobody komunikacji i przepływu informacji, 

d) wymiana specjalistycznej wiedzy w zakresie funkcjonalności systemu e-Podatki, 

e) rozwój współpracy i jej doskonalenie w celu zapewnienia odpowiedniego transferu 

wiedzy (pomiędzy Ministerstwem, Zespołami Projektowymi, Ekspertami Biznesowymi, 

dostawcami oprogramowania technologii i narzędzi informatycznych), 

f) współpraca z innymi centrami kompetencyjnymi w kraju w zakresie innych zleconych 

zadań, 

g) współpraca w działaniach dotyczących opracowania procedur w poszczególnych 

obszarach biznesowych, 

h) wsparcie w rozwiązywaniu problemów użytkowników końcowych w zakresie 

niestandardowych przypadków, 

i) analiza obsługi niestandardowych przypadków zaistniałych w ramach funkcjonalności 

systemu e-Podatki; 
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3) Referat Rejestracji Podatników i Płatników w CRP KEP, do którego zadań należy 

w szczególności:  

a) standaryzacja procesów w zakresie rejestracji podatników i płatników,  

b) wsparcie w zakresie obsługi zgłoszeń problemów HD I i II linii z obszaru rejestracji 

podatników i płatników, obejmujących aplikacje SeRCe, ITS Gen Tax, POLTAX (m.in. 

wprowadzanie/aktualizacja danych identyfikacyjnych/ rejestracyjnych, obsługa 

obowiązków podatkowych),  

c) przygotowywanie opinii w zakresie rejestracji podatników i płatników,  

d) opracowanie propozycji rozwiązania problemów w zakresie rejestracji podatników 

i płatników,  

e) organizacja i koordynowanie zadań w zakresie bieżącego szkolenia pracowników 

komórek rejestracyjnych,  

f) inicjowanie oraz zgłaszanie propozycji zmian w przepisach prawa z zakresu rejestracji 

podatników i płatników,  

g) inicjowanie usprawnień/zmian w systemach informatycznych w zakresie rejestracji 

podatników i płatników,  

h) monitorowanie prawidłowości realizowanych procesów i wdrożonych rozwiązań w 

zakresie rejestracji podatników i płatników,  

i) wsparcie urzędów skarbowych w zakresie realizacji zadań wynikających z integracji 

CRP KEP z KRS oraz CEIDG,  

j) współpraca z Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie rejestracji podmiotów 

podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,  

k) współpraca z ministerstwem obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki w 

zakresie rejestracji przedsiębiorców podlegających wpisowi do Centralnej Ewidencji i 

Informacji Działalności Gospodarczej,  

l) nadawanie i odbieranie uprawnień dla użytkowników systemu ST CEIDG,  

m) prowadzenie telekonferencji w zakresie rejestracji podatników i płatników o zasięgu 

krajowym,  

n) aktywny udział w przygotowaniach do wdrożenia produktów Programu e-Podatki, 

mających powiązanie z rejestracją podatników i płatników,  

o) wykonywanie zadań zleconych przez Ministerstwo.”; 

22) w § 50: 

a) w ust.1:  

 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„1. Do zadań Działów Wsparcia Informatycznego, z zastrzeżeniem ust. 2 – 7, należy 
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w szczególności:”, 

 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) zapewnienie stanowisk komputerowych z dostępem do udostępnionych podatnikom 

systemów teleinformatycznych, w szczególności Portalu Podatkowego, Portalu 

Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych w podległych urzędach.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Pierwszy Dział Wsparcia Informatycznego realizuje zadania wymienione w ust. 1 

w lokalizacjach: I US w Bielsku-Białej, II US w Bielsku-Białej, US w Cieszynie, 

US Czechowicach-Dziedzicach, US w Pszczynie, US w Żywcu, II Śląskiego US w Bielsku-

Białej, Oddziału Celnego w Żywcu, Izby i UCS w Cieszynie, UCS w Chotěbuz, budynku 

UCS w Bielsku-Białej przy ul. Regera 32 i Traugutta 2a.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Drugi Dział Wsparcia Informatycznego realizuje zadania wymienione w ust. 1 

w lokalizacjach: US w Będzinie, US w Dąbrowie Górniczej, US w Jaworznie, I US 

w Katowicach, US w Mysłowicach, US w Sosnowcu, I Śląskiego US w Sosnowcu, 

Oddziału Celnego w Sławkowie.”,  

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Trzeci Dział Wsparcia Informatycznego realizuje zadania wymienione w ust. 1 

w lokalizacjach: US w Bytomiu, US w Chorzowie, I US w Gliwicach, II US w Gliwicach, 

US w Piekarach Śląskich, US w Rudzie Śląskiej, US w Siemianowicach Śląskich, US 

w Tarnowskich Górach, US w Zabrzu, Oddziału Celnego w Chorzowie, Oddziału Celnego 

w Gliwicach, Oddziału Celnego Pocztowego w Zabrzu.”, 

e) uchyla się ust. 5, 

f) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Piąty Dział Wsparcia Informatycznego realizuje zadania wymienione w ust. 1 

w lokalizacjach: I US w Częstochowie, II US w Częstochowie, US w Kłobucku, 

US w Lublińcu, US w Myszkowie, US w Zawierciu, budynku UCS w Częstochowie przy ul. 

Rejtana 9 i Rydza-Śmigłego 26, Oddziału Celnego w Częstochowie oraz w budynku Izby 

w Częstochowie przy ul. Rejtana 9.”, 

g) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Szósty Dział Wsparcia Informatycznego realizuje zadania wymienione w ust. 1 

w lokalizacjach: US w Jastrzębiu Zdroju, US w Mikołowie, US w Raciborzu, US 

w Rybniku, US w Tychach, US w Wodzisławiu Śląskim, US w Żorach, Oddziału Celnego 

w Raciborzu, Oddziału Celnego w Tychach, budynku UCS w Rybniku przy ul. Kłokocińska 

51.”, 
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h) dodaje się ust. 8, który otrzymuje brzmienie: 

„8. Działy Wsparcia Informatycznego świadczą wsparcie informatyczne dla pracowników 

innych jednostek Ministerstwa, realizujących zadania w lokalizacjach wymienionych w ust. 

2 – 7, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.”;  

23) w § 51: 

a) w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) zadania wymienione w ust. 1 pkt 1 – 5 w Izbie Administracji Skarbowej i podległych 

urzędach;  

2) zadania wymienione w ust. 1 pkt 6 w lokalizacjach: głównej siedziby Izby 

w Katowicach przy ul. Damrota 25, budynku Izby/US w Katowicach przy  

ul. Paderewskiego 32b, głównej siedziby UCS w Katowicach przy ul. Słonecznej 34, 

budynku UCS w Katowicach przy ul. Plac Grunwaldzki 8-10, Oddziałów Celnych 

w Pyrzowicach;”, 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Dział Infrastruktury Sieciowej i Serwerowej oraz Wsparcia Informatycznego świadczy 

wsparcie informatyczne dla pracowników innych jednostek Ministerstwa, realizujących 

zadania we wskazanych w ust. 2 pkt 2 lokalizacjach, chyba że przepisy szczególne stanowią 

inaczej.”;  

24) po § 51 dodaje się § 51a w brzmieniu: 

„§ 51a. Do zadań Wydziału Service Desk SISC należy w szczególności: 

1) realizowanie zadań związanych z prowadzeniem I linii wsparcia Systemu Informacyjnego 

Skarbowo-Celnego dla użytkowników końcowych (wewnętrznych oraz zewnętrznych), 

w systemie całodobowym (365/7/24), w zakresie usług oraz systemów informatycznych 

KAS zleconych do obsługi; 

2) zarządzanie procesem wsparcia użytkowników końcowych wewnętrznych usług 

informatycznych oraz użytkowników końcowych zewnętrznych eksploatujących usługi lub 

systemy informatyczne wchodzące w skład Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego, 

w systemie całodobowym (365/7/24), w tym: 

a) rejestrowanie i obsługa zgłoszeń od użytkowników, 

b) analizowanie, weryfikowanie i rozwiązywanie zgłoszeń oraz udzielanie konsultacji 

użytkownikom, 

c) przekazywanie nierozwiązanych zgłoszeń do kolejnych linii wsparcia, 

d) informowanie użytkowników o stanie realizacji zgłoszenia, 

e) identyfikowanie złożonych problemów wymagających rozwiązań, we współpracy 

z innymi centrami kompetencyjnymi świadczącymi wsparcie w ramach II linii, 
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f) monitorowanie postępów prac nad zgłoszeniami; 

3) optymalizacja jakości świadczonych usług informatycznych Systemu Informacyjnego 

Skarbowo-Celnego, zleconych do obsługi przez: 

a) utrzymywanie oraz monitorowanie funkcji Service Desk, 

b) monitorowanie procesów: zarządzanie incydentem, zarządzanie wnioskami, zarządzanie 

problemem, zarządzanie Bazą Wiedzy, 

c) określanie zapotrzebowania na Wiedzę poprzez wybór rozwiązanych zgłoszeń, jako 

kandydatów do Bazy Wiedzy, 

d) realizację i publikację raportów z obsługi w Service Desk, 

e) inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu podniesienie efektywności 

wsparcia informatycznego; 

4) wsparcie Właścicieli Biznesowych Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego w zakresie: 

a) udziału w tworzeniu porozumień SLA (Service Level Agreement) oraz OLA 

(Operational Level Agreement), 

b) określania pozafunkcjonalnych wymagań dla centralnych usług bądź systemów 

informatycznych zleconych do obsługi, pod kątem zapewnienia optymalnej 

funkcjonalności dla użytkowników, 

c) identyfikowania obszarów wymagających poprawy jakości świadczonych usług 

informatycznych w oparciu o informacje pozyskiwane od użytkowników, 

d) udziału w testach dotyczących wspieranych usług oraz systemów pod kątem 

funkcjonalności oferowanych dla użytkowników, 

e) prowadzenia szkoleń dla użytkowników w zakresie wspieranych usług bądź systemów; 

5) współpraca z komórką organizacyjną Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie właściwą 

w zakresie obsługi Systemu Statystyki Obrotów Handlowych pomiędzy państwami 

członkowskimi UE (INTRASTAT) oraz z osobami zobowiązanymi do dokonywania 

zgłoszeń INTRASTAT, w tym organizowanie i prowadzenie szkoleń dla przedsiębiorców.”; 

25) w § 55: 

a) w ust. 1 uchyla się pkt 2, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W razie jednoczesnej nieobecności Dyrektora i Zastępców Dyrektora, Izbą kieruje 

wyznaczony przez Ministra pracownik Izby.”; 

26) w § 56 w ust. 1: 

a) uchyla się pkt 1, 

b) w pkt 3 lit. a i b otrzymuje brzmienie: 

„a) Zastępca Dyrektora ds. Logistyki i Usług, 
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b) Zastępca Dyrektora ds. Informatyki;”, 

c) w pkt 5 lit. a i b otrzymuje brzmienie: 

„a) Zastępca Dyrektora ds. Informatyki, 

b) Zastępca Dyrektora ds. Personalnych; ”, 

d) w pkt 6 lit. a i b otrzymuje brzmienie: 

„a) Zastępca Dyrektora ds. Logistyki i Usług, 

b) Zastępca Dyrektora ds. Personalnych.”; 

27) w § 62 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Zastępców Dyrektora, Głównego 

Księgowego, komórek organizacyjnych wchodzących w skład Pionu Wsparcia i Zarządzania 

oraz powołanych zespołów, pełnomocników i Inspektora Ochrony Danych.”; 

28) w § 63 uchyla się ust. 3; 

29) w § 65 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) pisma opracowane w komórkach organizacyjnych Pionu Wsparcia i Zarządzania, 

z zastrzeżeniem ust. 3.”. 

 

§ 2. 

Schemat struktury organizacyjnej Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, stanowiący 

załącznik do Regulaminu organizacyjnego Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, otrzymuje 

brzmienie określone w załączniku do niniejszej zmiany. 


