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ZMIANA 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 Katowicach, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 10 w ust. 2: 

a) w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) Wydział Spraw Wierzycielskich i Rachunkowości Podatkowej, w skład którego 

wchodzą: 

 Pierwszy Dział Spraw Wierzycielskich (IEW1), 

 Drugi Dział Spraw Wierzycielskich i Rachunkowości Podatkowej (IEW2), 

 Trzeci Dział Spraw Wierzycielskich (IEW3),”, 

b) w pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie: 

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

 Dział Rachunkowości Budżetowej (IFR1), 

 Referat Rachunkowości Budżetowej (IFR2),”, 

c) w pkt 8: 

 lit. h otrzymuje brzmienie: 

       „h) Dział Infrastruktury Sieciowej i Serwerowej oraz Wsparcia Informatycznego 

(IISW).”, 

 uchyla się lit. i;  

2) w § 28 w ust. 3 dodaje się punkt 5 w brzmieniu: 

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

przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.”; 

3) w § 29 w ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) nadzór nad działalnością komórki wsparcia urzędu celno-skarbowego w zakresie 

prowadzenia magazynu depozytowo-likwidacyjnego w odniesieniu do towarów będących 

depozytami celnymi;”; 

4) w § 32:  

a) ust. 1  i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Do zadań Wydziału Spraw Wierzycielskich i Rachunkowości Podatkowej  należą 

sprawy realizowane przez Pierwszy Dział Spraw Wierzycielskich, Drugi Dział Spraw 
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Wierzycielskich i Rachunkowości Podatkowej oraz Trzeci Dział Spraw Wierzycielskich, 

do których zadań, z zastrzeżeniem ust. 2, należy w szczególności: 

1) orzecznictwo w sprawach dotyczących zabezpieczenia, wymagalności oraz realizacji 

zobowiązań podatkowych, w tym w zakresie: 

a) udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i innych ulg przewidzianych 

przepisami prawa, 

b) odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe, za wyjątkiem spraw 

wymagających jednoczesnego określenia zobowiązania podatkowego, 

c) wstrzymania wykonania decyzji, za wyjątkiem spraw z tego zakresu należących 

do zadań innych komórek organizacyjnych, 

d) zabezpieczenia zobowiązań podatkowych, 

e) nadawania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności; 

2) rozpatrywanie sporów kompetencyjnych w sprawach wierzycielskich; 

3) prowadzenie spraw dotyczących Rejestru Należności Publicznoprawnych.  

2. Drugi Dział Spraw Wierzycielskich i Rachunkowości Podatkowej, oprócz zadań  

wymienionych w ust. 1, realizuje zadania w zakresie rachunkowości podatkowej, w tym: 

1) orzecznictwo w sprawach z zakresu: 

a) rachunkowości podatkowej, w tym dotyczących zaliczania wpłat, nadpłat 

i zwrotów podatków na poczet należności podatkowych, 

b) odmowy wydania zaświadczenia o niezaleganiu lub o wysokości zaległości 

podatkowych; 

2) rozpatrywanie zażaleń na przewlekłe prowadzenie postępowania; 

3) rozpatrywanie sporów kompetencyjnych dotyczących właściwości naczelników 

urzędów w sprawach z zakresu rachunkowości podatkowej; 

4) prowadzenie i koordynowanie szkoleń, instruktaży, spotkań roboczych i narad dla 

pracowników podległych urzędów oraz opracowywanie modułów szkoleniowych, w 

szczególności w zakresie rachunkowości i rozliczeń, z uwzględnieniem zaistniałych 

nieprawidłowości i uchybień oraz orzecznictwa sądowego; 

5) publikacja wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.”, 

b) uchyla się ust. 3; 

5) w § 33 w pkt 1 uchyla się lit. g i h; 

6) w § 34 dodaje się pkt 7-8 w brzmieniu: 

„7) nadzór nad kasami gotówkowymi w urzędzie celno-skarbowym; 
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8) nadzór nad działalnością komórki wsparcia i komórki likwidacji towarów urzędu celno-

skarbowego w zakresie prowadzenia magazynu depozytowo-likwidacyjnego w odniesieniu 

do towarów niebędących depozytami celnymi.”; 

7) w § 42: 

a) w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„1) Dział Rachunkowości Budżetowej, do którego zadań należy w szczególności:”, 

b) w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„2) Referat Rachunkowości Budżetowej, do którego zadań należy w szczególności:”; 

8) w § 50: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

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

w urzędach skarbowych w: I US w Bielsku-Białej, II US w Bielsku-Białej, Cieszynie, 

Czechowicach-Dziedzicach, Żywcu, II Śląskim US w Bielsku-Białej oraz innych 

komórkach lub jednostkach organizacyjnych, w tym Izby i UCS, jeżeli ich pracownicy 

świadczą pracę w lokalizacji tych urzędów skarbowych, a także w Oddziale Celnym 

w Żywcu.”, 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

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

w urzędach skarbowych w: I US w Częstochowie, II US w Częstochowie, Kłobucku, 

Lublińcu, Myszkowie, Zawierciu, lokalizacji Izby i UCS w Częstochowie oraz innych 

komórkach lub jednostkach organizacyjnych, w tym Izby i UCS, jeżeli ich pracownicy 

świadczą pracę w lokalizacji tych urzędów skarbowych, a także w Delegaturze Śląskiego 

Urzędu Celno-Skarbowego w Częstochowie, Oddziale Celnym w Częstochowie.”, 

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

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

w urzędach skarbowych w: Jastrzębiu Zdroju, Mikołowie, Raciborzu, Rybniku, 

Wodzisławiu Śląskim, Żorach oraz innych komórkach lub jednostkach organizacyjnych, w 

tym Izby i UCS, jeżeli ich pracownicy świadczą pracę w lokalizacji tych urzędów 

skarbowych, a także w  Oddziale Celnym w Raciborzu.”; 

9) w § 51: 

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

„1. Do zadań Działu Infrastruktury Sieciowej i Serwerowej oraz Wsparcia   

Informatycznego, należy w szczególności:”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dział Infrastruktury Sieciowej i Serwerowej oraz Wsparcia Informatycznego realizuje:  
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1) zadania wymienione w ust. 1 pkt 1 – 5 w Izbie, urzędach skarbowych, Śląskim 

Urzędzie Celno-Skarbowym, jego delegaturach i oddziałach celnych, lokalizacji Izby i 

UCS w Cieszynie oraz innych komórkach lub jednostkach organizacyjnych Izby, 

jeżeli ich pracownicy świadczą pracę w tych lokalizacjach; 

2) zadania wymienione w ust. 1 pkt 6 w komórkach organizacyjnych Izby lub innych 

jednostek Izby zlokalizowanych w jej głównej siedzibie, Śląskim Urzędzie Celno-

Skarbowym, jego delegaturach i oddziałach celnych za wyjątkiem Delegatury UCS w 

Częstochowie, Oddziału Celnego w Częstochowie, Oddziału Celnego w Raciborzu, 

Oddziału Celnego w Żywcu; 

3) zadanie wymienione w ust. 1 pkt 7 w obszarze UCS, jego delegaturach i oddziałach 

celnych.”, 

c) uchyla się ust. 3; 

10) w § 52: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W komórkach organizacyjnych Izby obowiązuje 8-godzinny czas pracy od 

poniedziałku do piątku, od godz. 7:00 do godz. 15:00, z zastrzeżeniem ust. 2 - 4.”, 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. W Referacie Systemów Centralnych wprowadza się możliwość wykonywania 

obowiązków służbowych w systemie całodobowym zgodnie z opracowanym przez 

Kierownika Referatu harmonogramem pracy.”. 

§ 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. 


