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ZMIANA NR 5 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 § 2 dodaje się pkt 22 w brzmieniu: 

„22) SISC – należy przez to rozumieć System Informacyjny Skarbowo-Celny.”; 

2) w § 3 w ust. 1 wykreśla się wyrazy „obsługę informatyczną,”; 

3) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Izby Administracji Skarbowej.”; 

4) w § 10: 

a) w ust. 1: 

 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Dyrektor Izby Administracji Skarbowej – Pion Wsparcia, Logistyki i Usług 

(IDPW);”, 

 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) Zastępca Dyrektora ds. Kontroli, Cła i Audytu oraz Centrów Kompetencyjnych 

– Pion Kontroli, Cła i Audytu oraz Centrów Kompetencyjnych (IZPC);”,  

 uchyla się pkt 8, 

b) w ust. 2: 

 w pkt 1: 

– – wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„1) Pion Wsparcia, Logistyki i Usług (IDPW):”, 

– – w lit. e uchyla się tiret trzecie, 

– – lit. h otrzymuje brzmienie: 

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

którego wchodzi: 

– Dział Obsługi Kancelaryjnej (ILK);”, 

 w pkt 2a po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu: 

                                                           
1 zmienionego 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., Nr 54/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. i  Nr 168/2020 z dnia 18 września 2020 r.  
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„aa) Wieloosobowe Stanowisko Partnera Personalnego (IPD),”, 

 w pkt 3 uchyla się lit. c, 

 w pkt 5: 

– – wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„5) Pion Kontroli, Cła i Audytu oraz Centrów Kompetencyjnych (IZPC):”, 

– – dodaje się lit. g w brzmieniu: 

„g) Wydział Service Desk SISC (SDSISC);”, 

 w pkt 6: 

– – lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) Wydział Rachunkowości Budżetowej (IFR), w skład którego wchodzi: 

– Dział Rachunkowości Budżetowej (IFR1),”, 

– – lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) Wydział Planowania i Kontroli Finansowej (IFK), w skład którego 

wchodzą: 

– Dział Planowania i Kontroli Finansowej (IFK1), 

– Referat Planowania i Kontroli Finansowej (IFK2);”, 

– – uchyla się lit. d, 

 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) Pion Logistyki i Usług (IZPL):  

a) Wydział Logistyki (ILL), w skład którego wchodzi: 

 Dział  Logistyki (ILL1), 

b) Wydział Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami (ILN), 

w skład którego wchodzi: 

 Dział  ds. Inwestycji i Remontów (ILN1), 

c) Wydział Zamówień Publicznych oraz Archiwum (ILZ), w skład którego 

wchodzi: 

 Dział Archiwum (ILA);”, 

 uchyla się pkt 8, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

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

centrum kompetencyjnego wspierającego właścicieli biznesowych SISC w utrzymaniu 

i rozwoju pierwszej linii wsparcia użytkowników zewnętrznych i wewnętrznych 

SISC.”; 
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5) w § 12 w ust. 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) Koordynatora ds. współpracy z Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) 

w zakresie bieżącej współpracy i świadczenia usług IT.”; 

6) w § 13: 

a) w ust. 1: 

 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wspieranie Dyrektora w zapewnianiu adekwatnej, skutecznej i efektywnej 

kontroli  zarządczej w Izbie i podległych urzędach;”, 

 pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13) wykonywanie zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny 

i terminowy;”, 

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 oraz Centrów Kompetencyjnych, 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.”; 

7) w dziale IV tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie: 

„Rozdział 2 Pion Wsparcia, Logistyki i Usług”; 

8) w § 18: 

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

„1. Do zadań Wydziału Kontroli Wewnętrznej należą sprawy realizowane przez 

Pierwszy i Drugi Dział Kontroli Wewnętrznej, do których zadań, z zastrzeżeniem ust. 2 

i 3, należy w szczególności:”, 

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

„2. Pierwszy Dział Kontroli Wewnętrznej, oprócz zadań wymienionych w ust. 1, 

realizuje zadania:”,  

c) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„3. Drugi Dział Kontroli Wewnętrznej, oprócz zadań wymienionych w ust. 1, realizuje 

zadania:”; 

9) w § 20a w ust. 1: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) wspomaganie Dyrektora w kształtowaniu procesów zarządczych w Izbie i 

podległych urzędach, w szczególności w zakresie kontroli zarządczej, zarządzania 

strategicznego, zarządzania procesami i zarządzania zmianą;”, 

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) koordynowanie procesu legislacyjnego w zakresie regulacji wewnętrznych;”, 

c) uchyla się pkt 5, 

d) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) koordynowanie spraw związanych z porozumieniami zawieranymi przez Izbę;”, 

e) dodaje się pkt 11 w brzmieniu: 

„11) przygotowywanie zbiorczych uwag do projektów aktów prawnych wpływających 

z Ministerstwa.”; 

10) w § 25a: 

a) w ust. 1: 

 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) nabór, postępowanie kwalifikacyjne do służby, adaptacja pracowników 

i funkcjonariuszy;”, 

 uchyla się pkt 2, pkt 4 oraz pkt 9-10, 

 dodaje się pkt 21-23 w brzmieniu: 

„21) prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą;  

22) kierowanie na szkolenia pracowników i funkcjonariuszy;  

23) organizacja staży i praktyk.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Do zadań Wieloosobowego Stanowiska Partnera Personalnego należy 

w szczególności:  

1) wspieranie kadry kierowniczej w obszarze komunikacji, relacji z pracownikami 

i funkcjonariuszami oraz polityki płacowej; 

2) wsparcie merytoryczne kadry kierowniczej w procesie stawiania indywidualnych 

celów do osiągnięcia przez poszczególnych pracowników i funkcjonariuszy; 

3) analizowanie i przedstawianie propozycji działań w obszarze absencji, nadgodzin, 

fluktuacji zatrudnienia oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej i porządkowej 

pracowników i funkcjonariuszy; 

4) monitorowanie stanu zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) oraz dostarczanie 

wskaźników umożliwiających podejmowanie decyzji w obszarze ZZL.”, 

c) w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
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„8) wykonywanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej, w tym kierowanie 

pracowników  na profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne) 

oraz prowadzenie ewidencji i analizy wydanych zaświadczeń lekarskich.”, 

d) w ust. 3: 

 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) wykonywanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz współpraca z 

Komisją Lekarską MSWiA;”, 

 uchyla się pkt 8 i pkt 18, 

e) w ust. 4: 

 uchyla się pkt 2, pkt 9-10 oraz pkt 12, 

 dodaje się pkt 13 w brzmieniu: 

„13) prowadzenie spraw z zakresu cywilnoprawnych form świadczenia pracy.”; 

11) w § 27 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

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

Dochodowych, Majątkowych i Sektorowych należy w szczególności, z zastrzeżeniem ust. 2, 

orzecznictwo w sprawach dotyczących:”; 

12) w § 36 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) współpraca z Działem Egzekucji Administracyjnej w zakresie obejmującym wzajemną 

pomoc przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności 

pieniężnych;”;  

13) w dziale IV tytuł rozdziału 6 otrzymuje brzmienie: 

„Rozdział 6 Pion Kontroli, Cła i Audytu oraz Centrów Kompetencyjnych”; 

14) w § 37 uchyla się pkt 17; 

15) po § 41a dodaje się § 41b w brzmieniu: 

„§ 41b. 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: 
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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, 

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 
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dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, w tym organizowanie i prowadzenie szkoleń dla 

przedsiębiorców.”; 

16) § 42 otrzymuje brzmienie: 

„§ 42. 1. Do zadań Wydziału Rachunkowości Budżetowej należy w szczególności: 

1) prowadzenie rachunkowości Izby; 

2) realizacja planu finansowego dochodów Izby; 

3) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych Izby; 

4) prowadzenie wymaganych ewidencji i dokumentacji księgowych; 

5) dokonywanie rozliczeń Izby jako podatnika i płatnika podatku VAT; 

6) obsługa i sprawozdawczość w zakresie OWNRES – bazy danych, za pośrednictwem 

której przekazywane są informacje dotyczące przypadków nadużyć finansowych 

i nieprawidłowości, w przypadku gdy kwoty należności przekraczają 10.000 euro. 

2. Do zadań Działu Rachunkowości Budżetowej należy w szczególności: 

1) obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

2) obsługa finansowa Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej; 

3) obsługa finansowa sum depozytowych; 

4) prowadzenie wymaganych ewidencji i dokumentacji księgowych; 

5) rozliczenie inwentaryzacji składników majątkowych; 

6) prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania z zakresu rachunkowości 

budżetowej; 

7) obsługa rachunków bankowych.”; 

17) w § 43  pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) dokonywanie rozliczeń związanych z wynagrodzeniami, uposażeniami i pozostałymi 

świadczeniami; 

2) dokonywanie rozliczeń Izby jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych 

i należnych od wynagrodzeń/uposażeń/świadczeń pochodnych;”; 

18) § 44  otrzymuje brzmienie: 

„§ 44. 1.Do zadań Wydziału Planowania i Kontroli Finansowej należy w szczególności: 

1) koordynowanie kontroli finansowej w Izbie; 

2) planowanie całościowego budżetu Izby w układzie tradycyjnym i zadaniowym;  

3) obsługa i kontrola realizacji całościowego planu finansowego wydatków Izby;  

4) kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym; 

5) realizacja zajęć komorniczych, potrąceń z wynagrodzenia wykonawcy.  

2. Do zadań Działu Planowania i Kontroli Finansowej należy w szczególności: 
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1) planowanie budżetu rzeczowego Izby i zarządzanie realizacją planu wydatków 

rzeczowych Izby; 

2) obsługa zapotrzebowań na wydatki rzeczowe oraz wstępna ocena zgodności operacji 

gospodarczych z planem finansowym Izby; 

3) kontrola i rejestracja dokumentów księgowych dotyczących wydatków rzeczowych; 

4) monitorowanie i analiza wykonania budżetu Izby w układzie tradycyjnym i 

zadaniowym w zakresie wydatków rzeczowych. 

3. Do zadań Referatu Planowania i Kontroli Finansowej należy w szczególności: 

1) planowanie budżetu Izby i zarządzanie realizacją planu wydatków Izby w zakresie 

świadczeń i wydatków bezosobowych; 

2) monitorowanie i analiza budżetu w układzie tradycyjnym i zadaniowym w zakresie  

rodzajów wydatków ustalonych  jako właściwych dla komórki; 

3) kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych w zakresie rodzajów 

wydatków właściwych dla komórki; 

4) wykonywanie wyroków w zakresie zasądzonych kosztów postępowania sądowego; 

5) wykonywanie postanowień o obciążeniu kosztami postępowania egzekucyjnego.”; 

19) w § 45: 

a) w ust. 1 dodaje się pkt 6-10 w brzmieniu: 

„6) prowadzenie ewidencji pieczęci, zamknięć urzędowych, stempli; 

7) prowadzenie spraw związanych z drukami ścisłego zarachowania, w tym 

mandatami karnymi; 

8) prowadzenie spraw z zakresu wydatków organów podatkowych, egzekucyjnych, 

celnych i likwidacyjnych; 

9) planowanie wydatków budżetowych, w zakresie realizowanych przez komórkę 

organizacyjną zadań regulaminowych, niezbędnych w celu funkcjonowania Izby 

i podległych urzędów; 

10) obsługa zapotrzebowań, przygotowywanie na ich podstawie wniosków na wydatki 

rzeczowe oraz wstępna ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do zadań Działu  Logistyki należy w szczególności: 

1) administrowanie składnikami majątkowymi; 

2) prowadzenie ewidencji mienia; 

3) administrowanie składnikami majątku ruchomego, w tym organizowanie 

i monitorowanie prawidłowości obrotu środkami trwałymi; 
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4) administrowanie flotą pojazdów służbowych, w tym rejestrowanie pojazdów 

wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową; 

5) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Izby; 

6) planowanie wydatków budżetowych, w zakresie realizowanych przez komórkę 

organizacyjną zadań regulaminowych, niezbędnych w celu funkcjonowania Izby 

i podległych urzędów; 

7) obsługa zapotrzebowań, przygotowywanie na ich podstawie wniosków na wydatki 

rzeczowe oraz wstępna ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych.”, 

c) uchyla się ust. 3 i 4; 

20) w § 46: 

a) w ust. 1 dodaje się pkt 8-17 w brzmieniu: 

„8) nadzór w zakresie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-

budowlanych, instalacyjnych i technologicznych w Izbie i podległych urzędach; 

9) nadzór nad konserwacją i naprawą urządzeń przeciwpożarowych w Izbie 

i  podległych urzędach; 

10) nadzór i realizacja zadań z zakresu przygotowania budynków do prowadzenia akcji 

ratowniczej; 

11) nadzór i organizacja przeprowadzania próbnych ewakuacji; 

12) prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej; 

13) ustalanie sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru, klęsk żywiołowych 

lub innego zagrożenia; 

14) opracowywanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego; 

15) kontrola budynków w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej; 

16) planowanie wydatków budżetowych, w zakresie realizowanych przez komórkę 

organizacyjną zadań regulaminowych, niezbędnych w celu funkcjonowania Izby 

i  podległych urzędów; 

17) obsługa zapotrzebowań, przygotowywanie na ich podstawie wniosków na wydatki 

rzeczowe  oraz wstępna ocena celowości zaciągania zobowiązań finansowych.”,   

b) w ust. 2: 

 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„2. Do zadań Działu ds. Inwestycji i Remontów należy w szczególności:”, 

 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2) planowanie wydatków budżetowych, w zakresie realizowanych przez komórkę 

organizacyjną zadań regulaminowych,  niezbędnych w celu funkcjonowania 

Izby i podległych urzędów;”, 

 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) obsługa zapotrzebowań, przygotowywanie na ich podstawie wniosków na 

wydatki rzeczowe oraz wstępna ocena celowości zaciągania zobowiązań 

finansowych;”, 

c) uchyla się ust. 3; 

21) w § 47: 

a) w ust. 1 dodaje się pkt 8-10 w brzmieniu: 

„8) planowanie zamówień publicznych; 

9) analiza i weryfikacja wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, w tym 

zgodności z  planem finansowym; 

10) prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie zamówień publicznych.”, 

b) uchyla się ust. 2; 

22) w dziale IV uchyla się rozdział 9; 

23) w § 52 uchyla się ust. 4; 

24) w § 55 w ust. 1: 

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) Zastępca Dyrektora ds. Kontroli, Cła i Audytu oraz Centrów Kompetencyjnych;”, 

b) uchyla się pkt 6; 

25) w § 56: 

a) w ust. 1: 

 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) Zastępca Dyrektora ds. Kontroli, Cła i Audytu oraz Centrów 

Kompetencyjnych,”, 

 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) Zastępca Dyrektora ds. Personalnych;”, 

 w pkt 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„4) Zastępcę Dyrektora ds. Kontroli, Cła i Audytu oraz Centrów Kompetencyjnych 

zastępuje obecny w Izbie Zastępca Dyrektora, według następującej 

kolejności:”, 

 w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie: 
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„a) Zastępca Dyrektora ds. Poboru i Egzekucji, Kontroli, Cła i Audytu,”, 

 uchyla się pkt 6, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W czasie nieobecności Głównego Księgowego, zastępuje go Naczelnik Wydziału 

Rachunkowości Budżetowej, a w przypadku jednoczesnej nieobecności Głównego 

Księgowego i Naczelnika Wydziału Rachunkowości Budżetowej zastępstwo pełni 

Naczelnik Wydziału Planowania i Kontroli Finansowej.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku braku możliwości zastosowania zastępstw w sposób określony w ust. 1 

zadania nieobecnego Zastępcy Dyrektora wykonuje pracownik Izby wyznaczony przez 

Ministra.”; 

26) w § 62  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

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

Księgowego, komórek organizacyjnych wchodzących w skład Pionu Wsparcia, Logistyki i 

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

27) w § 63: 

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Zastępca Dyrektora ds. Kontroli, Cła i Audytu oraz Centrów Kompetencyjnych 

sprawuje bezpośredni nadzór nad komórkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład 

Pionu Kontroli, Cła i Audytu oraz Centrów Kompetencyjnych.”, 

b) uchyla się ust. 8. 

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

„2) pisma opracowane w komórkach organizacyjnych Pionu Wsparcia, Logistyki i Usług, 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. 


