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ZMIANA NR 1 REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO

IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH

W regulaminie organizacyjnym Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, 

stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 165/2021 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej 

w Katowicach z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego 

Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 14:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

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

Orzecznictwa i Pionu Kontroli, Cła i Audytu należy współpraca z Szefem KAS przy 

realizacji zadań w ramach współdziałania, o którym mowa w dziale IIB Ordynacji 

podatkowej.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zadania wymienione w ust. 1 i 2 oraz w ust. 2a stanowią integralną część 

zakresu zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Izby.”;

2) w § 24:

a) w ust. 1 w pkt 19 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

„20) współpraca z Centrum kompetencyjnym systemu kadrowo-płacowego KAS 

(SyKaP KAS) w zakresie monitorowania dostępności funkcjonalności tego 

systemu, gwarancji jakości wprowadzanych danych do systemu oraz 

utrzymania i rozwoju tego systemu.”,

b) w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) współpraca z Centrum kompetencyjnym systemu kadrowo-płacowego KAS 

(SyKaP KAS) w zakresie monitorowania dostępności funkcjonalności tego 

systemu, gwarancji jakości wprowadzanych danych do systemu oraz 

utrzymania i rozwoju tego systemu.”,

c) w ust. 3 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) współpraca z Centrum kompetencyjnym systemu kadrowo-płacowego KAS 

(SyKaP KAS) w zakresie monitorowania dostępności funkcjonalności tego 

systemu, gwarancji jakości wprowadzanych danych do systemu oraz 

utrzymania i rozwoju tego systemu.”,

d) w ust. 4 w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17 w brzmieniu:
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„17) współpraca z Centrum kompetencyjnym systemu kadrowo-płacowego KAS 

(SyKaP KAS) w zakresie monitorowania dostępności funkcjonalności tego 

systemu, gwarancji jakości wprowadzanych danych do systemu oraz 

utrzymania i rozwoju tego systemu.”,

e) w ust. 5 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) współpraca z Centrum kompetencyjnym systemu kadrowo-płacowego KAS 

(SyKaP KAS) w zakresie monitorowania dostępności funkcjonalności tego 

systemu, gwarancji jakości wprowadzanych danych do systemu oraz 

utrzymania i rozwoju tego systemu.”;

3) w § 43 w pkt 25 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 26-29 w brzmieniu:

„26) przedkładanie komórce Ministerstwa właściwej do spraw ryzyka podatkowego 

propozycji podjęcia działań nadzorczych odnoszących się do procesu automatycznej 

analizy ryzyka świadczonej przez ZISAR systemom transakcyjnym KAS, w tym na 

potrzeby Automatycznego Systemu Eksportu (AES), Automatycznego Systemu 

Importu (AIS), Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego (NCTS), 

Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (EMCS PL), 

Systemu monitorowania drogowego przewozu towarów (SENT) oraz na potrzeby 

rozwiązań wdrażanych w ramach Programu PUESC, w szczególności na potrzeby 

systemu obsługi na przejściach granicznych (Cyfrowa Granica), systemu awizacji 

towarów i osób (SATOS) oraz systemu obsługującego podróżnych w zakresie 

TaxFree (TaxFree);

27) opracowywanie oraz wdrażanie, po zatwierdzeniu przez komórkę Ministerstwa 

właściwą do spraw ryzyka podatkowego jednolitych metod i wytycznych dla 

procesu automatycznej analizy ryzyka obsługiwanej przez system ZISAR;

28) koordynowanie wdrażania standardów Unii Europejskiej w obszarze analizy ryzyka, 

w tym realizacja zadań w obszarze wspólnych kryteriów i norm ryzyka (CRC- ang. 

Common Risk Criteria) oraz wspólnych finansowych kryteriów i standardów ryzyka 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z 

dnia 9 października 2013 r. ustanawiającym unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 

269/1 z 10.10.2013 r. str. 1, z późn.zm.), w zakresie towarów zgłaszanych do 

dopuszczenia do obrotu, a także przedkładanie do Departamentu Ryzyka 

Podatkowego propozycji podjęcia działań nadzorczych w ww. obszarze;
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29) koordynowanie działań wynikających ze strategii Unii Europejskiej i planu działania 

w zakresie zarządzania ryzykiem celnym: przeciwdziałanie ryzyku, poprawa 

bezpieczeństwa łańcucha dostaw i ułatwienia wymiany handlowej, a także 

przedkładanie komórce Ministerstwa właściwej do spraw ryzyka podatkowego 

propozycji podjęcia działań nadzorczych w tym obszarze.”;

4) w § 46 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem dodaje się pkt 4 w  brzmieniu:

„4) współpraca z Centrum kompetencyjnym systemu kadrowo-płacowego KAS  

(SyKaP KAS) w zakresie monitorowania dostępności funkcjonalności tego systemu, 

gwarancji jakości wprowadzanych danych do systemu oraz utrzymania 

i rozwoju tego systemu.”.
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