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ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO 
LUBELSKIEGO URZĘDU CELNO-SKARBOWEGO W BIAŁEJ

PODLASKIEJ
W Regulaminie Organizacyjnym Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej 
stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 2/2017 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej 
w Lublinie z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Lubelskiego 
Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej zmienionego: zarządzeniem nr 63/2017 Dyrektora 
Izby Administracji Skarbowej w Lublinie z dnia 31 marca 2017 r., zarządzeniem nr 74/2017 
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie z dnia 29 maja 2017 r., zarządzeniem 
nr 127/2017 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie z dnia 28 grudnia 2017 r. oraz 
zarządzeniem nr 21/2018 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie z dnia 11 kwietnia 
2018 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 2 w pkt 6, lit. c otrzymuje brzmienie:

,,c) Dział Realizacji - CZR:
- Pierwszy Referat Realizacji w Białej Podlaskiej - CZR-1,
- Drugi Referat Realizacji w Chełmie - CZR-2,
- Trzeci Referat Realizacji w Hrubieszowie - CZR-3,
- Czwarty Referat Realizacji w Zamościu - CZR-4,
- Piąty Referat Realizacji w Lublinie - CZR-5,”;

2) § 30 otrzymuje brzmienie:
„1. Do zadań komórek realizacji należy w szczególności:

1) wykonywanie kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 62 ust. 5 pkt 1-3 
ustawy o KAS;

2) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych 
i wykroczeń skarbowych, przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców 
w zakresie określonym w:
a) art. 53 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach,
b) art. 116-118 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych,
c) art. 183 § 2 i 4-6, w przypadku czynów, o których mowa w art. 183 § 2, 4 i 5 

Kodeksu karnego,
d) art. 244 Kodeksu karnego, w zakresie niestosowania się do zakazu wstępu do 

ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych,
e) art. 305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej,
f) art. 33 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą 

towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla 
bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju 
i bezpieczeństwa,

g) art. 12a, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu 
etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych,



h) art. 109 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami,

i) art. 128, art. 131 pkt 4 w zakresie, o którym mowa w art. 73 ust. 1 pkt 2, oraz 
art. 131 pkt 10 i 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

j) art. 55, art. 57, art. 61 i art. 66 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii,

k) art. 41, art. 43 i art. 44 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów 
spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów 
spirytusowych,

l) art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami 
materiałów wybuchowych,

m) art. 258, art. 270, art. 271, art. 273 oraz w art. 286 § 1 Kodeksu karnego;
3) zapewnianie ochrony fizycznej i technicznej osobom zatrudnionym w jednostkach 

organizacyjnych KAS, a w uzasadnionych przypadkach także innym osobom, 
organom i instytucjom państwowym;

4) wszczynanie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe, wykroczenia 
skarbowe, przestępstwa i wykroczenia oraz realizowanie niezbędnych czynności 
procesowych w granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów 
przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, przestępstwa lub wykroczenia;

5) prowadzenie magazynu broni i amunicji;
6) zatrzymywanie i przeszukiwanie osób, zabezpieczanie rzeczy oraz przeszukiwanie 

lokali mieszkalnych, pomieszczeń i innych miejsc, bagażu, ładunku, środków 
transportu i statków w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu 
postępowania karnego;

7) zatrzymywanie i przeszukiwanie urządzeń zawierających dane informatyczne lub 
systemów informatycznych, w zakresie danych przechowywanych w tych 
urządzeniach lub systemach albo na nośnikach, w tym korespondencji przesyłanej 
pocztą elektroniczną w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu 
postępowania karnego;

8) konwój, o którym mowa w art. 4 pkt 3 lit. c-g ustawy z dnia 24 maja 2013 r. 
o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628, z późn. zm.);

9) nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia i wykroczenia 
skarbowe;

10) obsługa urządzeń RTG;
11) wykonywanie zadań z zakresu informatyki śledczej, niewymagających zastosowania 

złożonych narzędzi informatycznych, w tym pozyskiwanie i zabezpieczanie 
dowodów cyfrowych;

12) szkolenie w zakresie stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, 
technik i taktyk interwencji;

13) współpraca z innymi izbami, służbami i organami w zakresie przeciwdziałania 
i zwalczania przestępczości w zakresie właściwości KAS;

14) wykonywanie następujących zadań:



a) dokonywanie oględzin,
b) zabezpieczanie zebranych dowodów,
c) sporządzanie szkiców, kopiowanie, filmowanie, fotografowanie oraz 

dokonywanie nagrań dźwiękowych,
d) nakładanie zamknięć urzędowych na urządzenia, pomieszczenia, naczynia oraz 

środki przewozowe,
e) przeprowadzanie rewizji towarów, wyrobów i środków przewozowych, w tym 

z użyciem urządzeń technicznych i psów służbowych,
f) konwoje i strzeżenia towarów,
g) kontroli przesyłek pocztowych,
h) wykonywanie kontroli ruchu drogowego w trybie i przypadkach określonych 

w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 128 z późn. zm.).

2. Dział Realizacji koordynuje pracę podległych referatów.
3. Dział Realizacji monitoruje wykorzystanie psów służbowych w referatach realizacji oraz 

w oddziałach celnych.”;
3) załącznik do Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje brzmienie określone w załączniku do 

niniejszej zmiany Regulaminu Organizacyjnego Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego 
w Białej Podlaskiej.


