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ZMIANA NR 1 REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO 

ŚLĄSKIEGO URZĘDU CELNO-SKARBOWEGO W KATOWICACH 

 

§ 1. 

W Regulaminie organizacyjnym Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach, stanowiącym 

załącznik do zarządzenia Nr 109/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach 

z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Śląskiego Urzędu 

Celno-Skarbowego w Katowicach, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5 w ust. 1: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

   „1) wykonywanie kontroli celno-skarbowej z wyłączeniem kontroli, o której mowa 

w dziale IIB Ordynacji podatkowej oraz art. 54 ust. 2 pkt 9 ustawy o KAS;”, 

b) po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu: 

  „17a) 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) w pkt 5 dodaje się lit. e w brzmieniu: 

                 „e) Wieloosobowe Stanowisko Ustalania i Odzyskiwania Mienia (CZM);”, 

b) w pkt 6 w lit. d: 

 w tiret pierwsze: 

-- uchyla się podwójne tiret pierwsze, 

-- podwójne tiret trzecie otrzymuje brzmienie: 

„-- Trzecie Jednoosobowe Stanowisko Stałych Kontroli Wyrobów Akcyzowych  

(LILA SPRINT Sp. o.o.) (CKR1-3),”, 

 w  tiret drugie podwójne tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: 

 „-- Szóste Jednoosobowe Stanowisko Stałych Kontroli Wyrobów Akcyzowych   

(AVANTOR Performance Materials Poland S.A.) (CKR2-6),”, 

 w tiret czwarte podwójne tiret drugie otrzymuje brzmienie: 

           „-- Jedenaste Jednoosobowe Stanowisko Stałych Kontroli Wyrobów Akcyzowych 

(MUNDIVIE S.A.)(CKR4-11),”; 

3) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Komórki Pionu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej oraz Dział Realizacji, Służby 

Dyżurnej i Informatyki Śledczej z Pionu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej 

i Kontroli Celno-Skarbowej nie realizują zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 7.”; 

4) w § 10 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
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  „2) prowadzenie depozytu Urzędu i nadzór nad zasadnością jego przechowywania 

w magazynie depozytowo-likwidacyjnym Urzędu.”; 

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

„§ 21a. Do zadań Wieloosobowego Stanowiska Ustalania i Odzyskiwania Mienia należy  

w szczególności: 

1) realizacja zadań w zakresie ujawniania i odzyskiwania mienia w sprawach 

niezastrzeżonych dla Centrum ds. Ustalania i Odzyskiwania Mienia, w szczególności: 

a) podejmowanie działań zmierzających do ujawniania i poszukiwania składników 

majątkowych osób i przedsiębiorstw, co do których planowana lub prowadzona 

jest kontrola celno-skarbowa lub podatkowa, w także osób podejrzanych, 

b) współpraca z komórkami operacyjno-rozpoznawczymi, dochodzeniowo-

śledczymi i kontrolnymi w zakresie ujawniania i odzyskiwania mienia, 

c) udział w czynnościach kontrolnych i procesowych w sprawach, w których może 

się to przyczynić do skutecznego ujawnienia i zabezpieczenia składników 

majątkowych, w tym sporządzanie list i opisów składników majątkowych, 

d) dokonywanie ustaleń w zbiorach danych, do których inne komórki lub jednostki 

organizacyjne KAS nie mają bezpośredniego dostępu, 

e) udzielanie wsparcia jednostkom i komórkom izby w zakresie prowadzenia działań 

zmierzających do zabezpieczenia mienia; 

2) współpraca z Centrum ds. Ustalania i Odzyskiwania Mienia i pozostałymi  komórkami 

ds. ustalania i odzyskiwania mienia w urzędach celno-skarbowych; 

3)  współpraca z Regionalnym Biurem Odzyskiwania Mienia Komendy Wojewódzkiej  

Policji w zakresie ujawniania i identyfikowania mienia mogącego mieć związek 

z przestępstwem oraz z innymi podmiotami uprawnionymi do ujawniania, 

identyfikowania, zabezpieczenia i odzyskiwania mienia; 

4) współpraca z Centrum ds. Ustalania i Odzyskiwania Mienia w sprawach 

międzynarodowej wymiany informacji celem ujawniania i zabezpieczania mienia 

zagrożonego przepadkiem w związku z przestępstwami pozostającymi we właściwości 

organów KAS lub mogących stanowić zabezpieczenie grożących kar, środków karnych 

lub kompensacyjnych w ramach obowiązujących umów i porozumień; 

5) opracowywanie i wdrażanie wewnętrznych procedur działania w zakresie skutecznego 

odzyskiwania mienia; 

6) prowadzenie szkoleń w zakresie metod, mechanizmów i procedur ustalania stanu 

majątkowego oraz stosowania zabezpieczenia majątkowego; 

7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Naczelnika Urzędu.”; 
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6) w § 22: 

a) w ust. 1: 

 w pkt 12 dodaje się lit. j i k w brzmieniu: 

„j)  przekazywanie do centralnej ewidencji pojazdów danych, o których mowa w art. 

80b ust.1 pkt 15, 15a i 22 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, a w przypadku 

odczytu drogomierza pojazdu niezarejestrowanego także przekazywanie danych, 

o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 i 13 tej ustawy, 

 k)  zatrzymywanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych, o których mowa w art.  132 

i 133 ustawy – Prawo o ruchu drogowym,”, 

 po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu: 

     „12a) przeprowadzanie kontroli używanego w pojeździe urządzenia, o którym mowa  

w art. 13i ust. 3 oraz art. 16l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych;”; 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Do zadań Pierwszego Referatu Realizacji należą w szczególności zadania określone 

w ust. 1 pkt 1-6, pkt 8-12 i pkt 13.”; 

7) w § 25 w ust. 1: 

a) w pkt 1 po lit. w dodaje się lit. wa w brzmieniu: 

 „wa) kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie obowiązków 

podatników i podatników podatku od wartości dodanej prowadzących magazyn, 

do którego wprowadzane są towary w procedurze magazynu typu call-off stock, 

o której mowa w dziale II rozdziale 3a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług,”, 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

   „2) Do zadań Czwartego Referatu Kontroli Celno-Skarbowej Rynku, należą w  

szczególności zadania, o których mowa w pkt 1, a także:  

a) rejestracja oraz cofnięcie rejestracji automatów do gier hazardowych, urządzeń 

do gier i  urządzeń losujących, 

b) dokonywanie czynności wyjaśniających mających na celu sprawdzenie 

wykonywania obowiązku prowadzenia ksiąg ewidencyjnych i prawidłowości ich 

prowadzenia przez podmioty gospodarcze wyspecjalizowane w zakresie obrotu 

zabytkami.”, 

c) uchyla się pkt 3, 

d) w pkt 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

       „4) Do zadań Drugiego Jednoosobowego Stanowiska Stałych Kontroli Wyrobów 
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Akcyzowych (Professional Trade Company Sp. z o.o. w Sławkowie przy 

ul. Walcownia 1) i Czwartego Jednoosobowego Stanowiska Stałych Kontroli 

Wyrobów Akcyzowych (Duenta Sp. z o.o. w Jaworznie przy ul. Bukowskiej 12) 

należy w szczególności:”, 

e) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

           „4a) Do zadań Trzeciego Jednoosobowego Stanowiska Stałych Kontroli Wyrobów  

Akcyzowych (LILA SPRINT Sp. z o.o. w Chorzowie przy ul. W. Janasa 15) należy 

w szczególności: 

a) kontrola celno-skarbowa przestrzegania przepisów prawa podatkowego 

w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, 

w szczególności ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, 

rozlewu, przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia 

oraz w zakresie stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy, 

b) nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia i wykroczenia 

skarbowe, 

c) realizowanie niezbędnych czynności procesowych w granicach koniecznych 

dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa skarbowego, wykroczenia 

skarbowego, przestępstwa lub wykroczenia, 

d) nakładanie, sprawdzanie i zdejmowanie zamknięć urzędowych, 

e) wykonywanie innych zadań zleconych przez Naczelnika Urzędu;”, 

f) w pkt 5 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „TOORANK POLSKA S.A.” zastępuje 

się wyrazami „MUNDIVIE S.A.”; 

8) w § 26: 

a) w ust. 2 po pkt 39 dodaje się pkt 39a w brzmieniu: 

       „39a) obsługa wniosków o potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów składanych 

w formie innej niż wyłącznie elektroniczna.”, 

b) w ust. 3 dodaje się pkt 11 w brzmieniu: 

       „11) zabezpieczenie w obrębie oddziału celnego prawidłowego funkcjonowania 

systemów informatycznych wspomagających realizację pozostałych zadań 

statutowych oddziału.”, 

c) w ust. 4 dodaje się pkt 12 w brzmieniu: 

     „12) zabezpieczenie w obrębie oddziału celnego prawidłowego funkcjonowania systemów 

informatycznych wspomagających realizację pozostałych zadań statutowych 

oddziału.”, 

d) w ust. 5 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 
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     „8) zabezpieczenie w obrębie oddziału celnego prawidłowego funkcjonowania systemów 

informatycznych wspomagających realizację pozostałych zadań statutowych 

oddziału.”; 

9) w § 27 w ust. 3:  

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„3. Do zadań Oddziału Celnego Pocztowego w Zabrzu należą w szczególności zadania 

określone w § 26 ust. 2 pkt 1-11, 14-16, 18, 22-25, 27-30, 34-38, 39a i 40 oraz:”, 

b) dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 

       „9) kontrola przesyłek pocztowych, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie sposobu wykonywania kontroli 

przesyłek pocztowych.”; 

10) w § 29 w ust. 2 dodaje się pkt 12 w brzmieniu: 

 „12) zabezpieczenie w obrębie oddziału celnego prawidłowego funkcjonowania systemów 

informatycznych wspomagających realizację pozostałych zadań statutowych 

oddziału.”; 

11) w § 31: 

a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie: 

       „1. Naczelnika Urzędu w czasie jego nieobecności zastępuje obecny w Urzędzie Zastępca 

Naczelnika, według następującej kolejności:  

1) Piąty Zastępca Naczelnika (CZNZ2);  

2) Drugi Zastępca Naczelnika (CZNK2);  

3) Czwarty Zastępca Naczelnika (CZNZ1); 

4) Pierwszy Zastępca Naczelnika (CZNK1); 

5) Szósty Zastępca Naczelnika (CZNC); 

6) Trzeci Zastępca Naczelnika (CZNO). 

2. W czasie jednoczesnej nieobecności Naczelnika Urzędu i Zastępców Naczelnika, ich 

zadania wykonuje pracownik Urzędu wyznaczony przez Dyrektora Izby. 

3. Zastępstwo, o którym mowa w ust. 1 i 2 obejmuje wszystkie kompetencje Naczelnika 

Urzędu, z zastrzeżeniem ust. 3a - 5.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. W czasie pełnienia zastępstwa za Naczelnika, w sprawach zastrzeżonych do 

wyłącznej kompetencji Naczelnika, określonych w § 41 ust. 1, zastępujący podejmuje 

decyzje w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu.”; 

12) po § 31 dodaje się § 31a w brzmieniu: 

„§ 31a. 1. W czasie nieobecności Zastępcy Naczelnika jego obowiązki przejmuje inny 
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Zastępca Naczelnika wg następujących zasad: 

1) Pierwszego Zastępcę Naczelnika (CZNK1) zastępuje obecny w Urzędzie Zastępca 

Naczelnika według następującej kolejności: 

a) Drugi Zastępca Naczelnika (CZNK2), 

b) Czwarty Zastępca Naczelnika (CZNZ1); 

2) Drugiego Zastępcę Naczelnika (CZNK2) zastępuje obecny w Urzędzie Zastępca 

Naczelnika według następującej kolejności: 

a) Pierwszy Zastępca Naczelnika (CZNK1), 

b) Czwarty Zastępca Naczelnika (CZNZ1); 

3) Trzeciego Zastępcę Naczelnika (CZNO) zastępuje obecny w Urzędzie Zastępca 

Naczelnika według następującej kolejności: 

a) Szósty Zastępca Naczelnika (CZNC), 

b) Piąty Zastępca Naczelnika (CZNZ2); 

4) Czwartego Zastępcę Naczelnika (CZNZ1) zastępuje obecny w Urzędzie Zastępca 

Naczelnika według następującej kolejności: 

a) Piąty Zastępca Naczelnika (CZNZ2), 

b) Trzeci Zastępca Naczelnika (CZNO); 

5) Piątego Zastępcę Naczelnika (CZNZ2) zastępuje obecny w Urzędzie Zastępca 

Naczelnika według następującej kolejności: 

a) Czwarty Zastępca Naczelnika (CZNZ1), 

b) Pierwszy Zastępca Naczelnika (CZNK1); 

6) Szóstego Zastępcę Naczelnika (CZNC) zastępuje obecny w Urzędzie Zastępca 

Naczelnika według następującej kolejności: 

a) Piąty Zastępca Naczelnika (CZNZ2), 

b) Pierwszy Zastępca Naczelnika (CZNK1). 

2. W przypadku braku możliwości zastosowania zastępstw w sposób określony w ust. 1, 

zadania Zastępców Naczelnika wykonuje pracownik Urzędu wyznaczony przez 

Dyrektora Izby. 

3. W czasie pełnienia zastępstwa, o którym mowa w ust. 1-2, zastępujący podejmuje 

decyzje w sprawach zastrzeżonych do kompetencji osoby zastępowanej, w zakresie 

niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania nadzorowanego przez osobę zastępowaną 

Pionu oraz wchodzących w jego skład komórek organizacyjnych. 

4. O decyzjach podjętych w czasie pełnienia zastępstwa, a zastrzeżonych do kompetencji 

osoby zastępowanej, osoba zastępująca zobowiązana jest poinformować osobę 

zastępowaną po jej powrocie.”; 
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13) w § 32: 

a)  w ust. 1: 

 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

                       „1. Kierowników komórek organizacyjnych w razie nieobecności zastępują:”, 

 uchyla się pkt 1, 

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

     „2. Ustalenie zastępstwa, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 – 5 wpisywane jest do zakresu 

czynności służbowych osoby wyznaczonej do zastępowania.”, 

c) uchyla się ust. 3; 

14) w § 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Na wniosek Zastępców Naczelnika – Naczelnik Urzędu może przekazać na stałe lub 

czasowo część albo całość uprawnień Zastępców Naczelnika kierownikom komórek 

organizacyjnych lub innym pracownikom.”. 

§ 2. 

Schemat struktury organizacyjnej Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach, stanowiący 

załącznik do Regulaminu organizacyjnego Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach, 

otrzymuje brzmienie określone w załączniku  do niniejszej zmiany. 
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