
_ \ , 

,:;f'~' 

‘ 

5:7
r 

‘
7 

I 
$5-1 

H1’ ; 7.’ 
_> ,;. 

Ska‘rbow.é 
A 

L 

/*1 

Zaiqcznik do zarzgdzenia N1" /2017 
Dyrektora lzby Agl]1il1iS'[l'21Cji Skarbowej 

\ _ 

w Lublinie Z dnia grudnia 2017 r. 

Dvr€‘.' .fH»<
3 

.

1 

" " 

?~'v"‘fli‘lLU“D1iI1i9 

*ci»~I“i‘ C 1. an ‘é éele [J 

.................................... . .ZATWIERDZAM 

LAYMIN. :0 RGA.N.I,ZA:C: YJ NY 
LUB E?LSKTlEG"O URZEDU CELNO-S KARIQWWEGIOI 

BIALEJ‘ ?PQD.LA$K]EJ

\ vi GRUDZIEN 2017' r.



Spis treéci 
DZIAL I POSTANOWIENIA OGOLNE ........................................................................ .. 

DZIAL II ORGANIZACJA LUBELSKIEGO URZEDU CELNO-SKARBOWEGO... 
Rozdzial 1 Struktura organizacyjna Urzqdu .................................................................... .. 
Rozdzial 2 Naczelnik ........................................................................................................... .. 

Rozdzial 3 Zastqpcy Naczelnika ......................................................................................... .. 

Rozdzial 4 Kierownicy komérek organizacyjnych Urzqdu ............................................. .. 
Rozdzial 5 Zakres obowiqzkéw oséb zatrudnionych W Urzegdzie ................................... .. 
DZIAL III_ZAKRES ZADAN KOMOREK ORGANIZACYJNYCH URZEDU ......... .. 

����������� 

.10 

.11 

.12 
Rozdzial 1Zadania wszystkich komérek organizacyjnych Urzqdu i delegatur .............. .. 12 
Rozdzial 2Pi0n wsparcia ...................................................................................................... .. 13 
Rozdzial 3 Pion ds. granicy i obrotu towarowego ............................................................. .. 15 
Rozdzial 4 Piony orzecznictwa i kontroli celno-skarbowej .............................................. .. 18 
Rozdzial 5 Pion zwalczania przestngpczoéci ekonomicznej ................................................ .. 22 
Rozdzial 6 Delegatury .......................................................................................................... .. 28 
Rozdzial 7 Oddzialy celne .................................................................................................... .. 31 
DZIAL IV ORGANIZACJA PRACY URZEDU ............................................................. .. 
DZIAL V POSTANOWIENIA KONCOWE ..................................................................... .. 

Reg;u1am‘ in Ofg;1nizacyjnyIubglskiego Ur2<-;du w 235 
I 

. 34
35



1 

2. 

DZIAL 1 

POSTANOWIENIA OGGLNE 
§1. 

. Lubelski Urzqd Celno-Skarbowy W Bia1ej Podlaskiej dziaia na podstawie: 
ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. 0 Krajowej Administracji Skarbowej (D2.U. poz. 
1947, Z péin. zm.) zwanej dalej ,,ustaWq 0 KAS”; 
rozporzqdzenia Z dnia 24 lutego 2017 r. Ministra R0zW0ju i Finanséw W sprawie 
terytorialnego zasiqgu dzia1ania oraz siedzib dyrektoréw izb administracji skarbowej, 
naczelnikéw urzqdéw skarbowych inaczelnikéw urzqdéw celno-skarbowych oraz 
siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (DZ. U. poz. 393); 
zarzqdzenia Ministra Rozwoju i Finanséw Z dnia 1 marca 2017 r. W sprawie utworzenia 
delegatur jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz 
terytorialnego zasiqgu ich dziaiania i siedzib (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 42); 
zarzqdzenia Ministra Rozwoju i Finanséw Z dnia 1 marca 2017 r. W sprawie organizacji 
jednostek Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutéw (Dz. Urz. Min. 
Roz. i Fin. poz. 41) zwanego dalej ,,zarzqdzeniem”; 
ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy Wprowadzajqce ustawq 0 Krajowej 
Administracji Skarbowej ( Dz. U poz. 1948 z péin. zm.); 
przepiséw odrqbnych. 

Lubelski Urzqd Celno-Skarbowy - 0 kodzie identyfikacyjnym 308000 - obejmuje swoim 
terytorialnyni zasiqgiem dziaiania obszar Woj eWédztWa lubelskiego. 

3. Siedziba Lubelskiego Urzqdu Celno-Skarbowego W Bialej Podlaskiej znajduje siq W Bialej 
Podlaskiej. 

4. W ramach Lubelskiego Urzqdu Celno-Skarbowego W Biaiej Podlaskiej funkcjonujq 
delegaturyz 

1. 

Delegatura Lubelskiego Urzqdu Celno-Skarbowego W Biaiej Podlaskiej — 0 kodzie 
301000 — obejmuje swoim zasiqgiem dziaiania obszar powiatéwz bialskiego, 
lukowskiego, parczewskiego, radzyfiskiego, Wiodawskiego oraz miasto Bia1a 
Podlaska; 
Delegatura Lubelskiego Urzqdu Celno-Skarbowego W Lublinie — 0 kodzie 302000 — 
obejmuje swoim zasiqgiem dziaiania obszar powiatéw: chelmskiego, 
krasnostawskiego, kraénickiego, lubartowskiego, lubelskiego, iqczyiiskiego, 
opolskiego, pu1aWskieg0, ryckiego, éwidnickiego oraz miasta Chelm i Lublin; 
Delegatura Lubelskiego Urzqdu Celno-Skarbowego W Zamo§ciu — 0 kodzie 303000 — 
obejmuje swoim zasiqgiem dziaiania obszar powiatéw: biigorajskiego, 
hrubieszowskiego, janowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego oraz miasto Zamoéé. 

§2. _ 

U2yte W niniejszym regulaminie okreélenia 0znaczaja_: 
1) Minister — ministra W1aéciWeg0 ds. finanséw publicznych; 
2) Szef KAS — Szefa Krajowej Administracji Skarbowej; 
3) KAS — Kraj owq Administracjq Skarbowq; 

Regulamin Orgeinizacyjny Lubélskiego Urzqdu Celno-Skarbowego W Biaiej Podlaskicj Strona 3 z 35



4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 
11 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

17) 

izba — Izbq Administracji Skarbowej W Lublinie; 
Dyrektor - Dyrektora Izby Administracj i Skarbowej W Lublinie; 
Urzqd — Lubelski Urzqd Celno-Skarbowy W Biaiej Podlaskiej ; 

Naczeinik — Naczelnika Lubelskiego Urzqdu Celno-Skarbowego W Biaiej Podlaskiej; 
zastqpca naczelnika — Zastqpcow Naczelnika; 
funkcjonariusz — funkcjonariusza Sluiby Celno-Skarbowej; 
pracownik — funkcjonariusza lub pracownika KAS; 
zatrudnienie — zatrudnienie albo pelnienie sh12by W KAS; 
delegatura — Delegaturq Urzqdu W Biaiej Podlaskiej, Delegaturq Urzqdu W Lublinie, 
Delegaturq Urzqdu W Zamoéciu; 
koinorka organizacyjna — dziai, oddzial celny, referat, Wieloosobowe stanowisko 
i jednoosobowe stanowisko; 
odzia} celny — Oddzial Celny W Biaiej Podlaskiej, Oddziai Celny W Malaszewiczach, 
Oddziai Celny W Koroszczynie, Oddziai Celny W Terespolu, Oddziai Celny Drogowy 
W Terespolu, Oddziai Celny W Siawatyczach, Oddziai Celny W Lublinie, Oddziai 
Celny W Pulawach, Oddzial Celny W Cheimie, Oddzial Celny W Dorohusku, Oddziai 
Celny Drogowy W Dorohusku, Oddziai Celny P011 Lotniczy Lublin, Oddziai Celny 
W Zamoéciu, Oddzial Celny W Hrebennem, Oddzia} Celny W Hrubieszowie, Oddziai 
Celny W Zosinie, Oddziai Celny W Tomaszowie Lubelskim, Oddzial Celny 
W Dolhobyczowie; 
kierownik komorki organizacyjnej — kierownika dziaiu, kierownika oddzialu celnego, 
kierownika referatu i osoby Wyznaczone do kierowania Wieloosobowym 
stanowiskiem; 
CUDO — Centrum Urzqdowego Dokonywania Odpraw, Wyspecjalizowanq komorkq 
analityczno-merytorycznat do elektronicznej obshigi zgioszeii celnych; 
oddzial satelicki — oddziai celny Wykonujqcy ozynnoéci zwiqzane z bezpoéredniq 
obshlgq klienta (przyjmowanie dokumentow papierowych) i czynnoéci kontrolne 
dotyczape towaru. 

Niniejszy regulamin okreélaz 
1) 

2) 

3) 

4) 
5) 

6) 

strukturq organizacyjnq Urzqdu, W tym delegatur i oddziaiow celnych; 
szczegoiowy zakres zadaifi komorek organizaoyjnych Urzqdu, W tym delegatur 
i oddziaiow celnych; 
zasady organizacji pracy Urzqdu; 
zakres nadzoru sprawowanego przez Naczelnika i zastqpcow naczelnika; 
zakres staiych uprawniefi: zastqpcow naczelnika, kierownikow komorek 
organizacyjnych i innych pracownikow zatrudnionych na stanowiskach 
samodzielnych W Urzqdzie, delegaturze i oddziale — do Wydawania decyzji, 
podpisywania pism lub Wyraiania stanowiska Naczelnika W okreélonych sprawach; 
zakres upowainiefi Naczelnika do Wykonywania zadafi Z zakresu spraw 
pracowniczych W stosunku do obshigujqcych go pracownikow zatrudnionyoh 
W komorkach organizacyjnych Urzqdu, Wt}/1T1 delegatur i oddziaiow. 
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DZIAL II 
ORGANIZACJA LUBELSKIEGO URZEDU CELNO-SKARBOVVEG<O> 

Rozdzial 1 

Struktura organizacyjna Urzqdu 

§ 3. 
1. W Urzqdzie funkcj onujq nastqpuj ape stanowiska nadzoruj ape piony merytoryczne: 

1) Naczelnik CNUW — Pion Wsparcia; 
2) Zastqpca Naczelnika CZNG — Pion ds. Granicy i Obrotu Towarowego; 
3) Zastcgpca Naczelnika CZNK-1 — Pierwszy Pion Orzecznictwa i Kontroli Celine- 

Skarbowej; 
4) Zastqpca Naczelnika CZNK-2 — Drugi Pion Orzecznictwa i Kontroli Ce1n0- 

Skarbowej; 
5) Zastqpca Naczelnika CZNZ — Pion Zwalczania Przestqpczoéci Ekonomicznej. 

2. W skiad Urzqdu Wchodzq nastqpujqce komérki organizacyjne pogrupowane W piony 
merytoryczne: 
1) Pion Wsparcia - podlegiy bezpoérednio Naczelnikowi - CNUW: 

a) Dziai SpraW Ogé1nych,Ana1iz, Prognoz i Sprawozdawczoéci - CWO, 
b) Referat Obslugi Prawnej — CWP, 
c) J ednoosobowe Stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego - CWR; 

2) Pion ds. Granicy i Obrotu Towarowego - podlegiy bezpoérednio Zastqpcy Naczelnika 
- CZNG:

. 

a) Referat Wsparcia i Koordynacj i Kontroli na Granicy Pafistwa - CGW, 
b) Dzial Procedur Kontroli i Organizacji Odpraw W Przej éciach Granicznych ~ CG P, 
c) Dzial Likwidacji T0Warc'>W - CKL, 
d) Dziai Laboratorium Celne - CGL; 

3) Pierwszy Pion Orzecznictwa i Kontroli Celno-Skarbowej - podlegly bezpoérednio 
Zastqpcy Naczelnika Urzqdu - CZNK-1 z siedzibq W Lublinie: 
a) Pierwszy Dziai Postqpowania Podatkowego - COP-1, 
b) Pierwszy Dziai Kontroli Celno-Skarbowej i Postqpowania Podatkowe go 

W Lublinie - CKK-1, 
c) Drugi Dzial Kontroli Celno-Skarbowej i Postqpowania Podatkowego W Bialej 

Podlaskiej - CKK-2, 
d) Trzeci Dziai Kontroli Celno-Skarbowej i Postqpowania Podatkowego W Zamoéciu 

- CKK-3, 
e) Czwarty Dziai Kontroli Celno-Skarbowej i Postqpowania Podatkowego 

W Zamoéciu - CKK-4, 
f) Referat Kontroli Celno-Skarbowej W Lublinie — CKK; 

4) Drugi Pion Orzecznictwa i Kontroli Celno-Skarbowej - podlegiy bezpoérednio 
Zastqpcy Naczelnika Urzqdu - CZNK—2 z siedzibq W Lubliniez 
a) Drugi Dziai Postqpowania Podatkowego - COP-2, 
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b) Piqty Dzial Kontroli Celno-Skarbowej i Postqpowania Podatkowego W Lublinie - 

CKK-5, 
0) Szésty Dzia1 Kontroli Celno-Skarbowej i Postqpowania Podatkowego W Lublinie 

- CKK-6, 
d) Siédmy Dzia1K0ntr01i Celno-Skarbowej i Postqpowania Podatkowego W Lublinie 

- CKK-7, 
e) ésmy Dzia1 Kontroli Celno-Skarbowej i Postqpowania Podatkowego 

W Lublinie - CKK-8, 
1) Dzia1 Analizy Ryzyka i Wymiany Informacji Miqdzynarodowej W Lublinie - 

CKA; 
5) Pion Zwalczania Przestqpczoéci Ekonomicznej — p0d1eg1y bezpoérednio Zastqpcy 

Naczelnika Urzqdu - CZNZ: 
a) Dzia1 Operacyjno-Rozpoznawczy W Lublinie - CZO, 
b) DZia1Techniki i Obserwacji W Lublinie - CZT, 
0) Dzia1 Rea1izacji— CZR: 

— Pierwszy Referat Realizacj i W Terespolu - CZR-1, 
— Drugi ReferatRea1izacji W Dorohusku - CZR-2, 
-— Trzeci ReferatRea1izacji W Hrebennem - CZR-3, 
— Czwarty ReferatRea1izacji W Hrubieszowie - CZR-4, 
— Piajcy Referat Realizacji W Biaiej Podlaskiej - CZR-5, 
— Szésty ReferatRea1izacji W Zamoéciu - CZR-6, 
— Siédmy ReferatRea1izacji W Lublinie - CZR-7, 

d) Dzial Dochodzeniowo-§1edczy W Lublinie — CZS: 
— Pieiwszy Referat Dochodzeniowo-$1edczy W Bialej Podlaskiej — CZS-1, 
— Drugi Referat Dochodzeniowo-§ledczy W Lublinie — CZS-2, 
— Trzeci Referat Dochodzeniowo-§1ed<:zy W Chelmie — CZS-3, 
— Czwarty Referat Dochodzeniowo-§1edczy W Zamoéciu ~ CZS-4, 

<2) Referat Shliby Dyiurnej — CZD. 
3. W sk1ad Urzegdu Wchodzq réwniei delegatury Wraz Z Wewnqtrznymi komérkami 

organizacyjnymi i 0ddzia1ami celnymi oznaczonymi szeéciocyfrowymi kodami 
identyfikacyjnymi: 
1) W sk1ad Delegatury Urzqdu W Biaiej Podlaskiej Wchodzq komérki W6WI‘lQtI‘Z1'l€ 

i oddziaiy celne podlegie bezpoérednio Zastqpcy Naczelnika Urzqdu - CZNC-1: 
a) Referat Spraw Ogélnych - CWO, 
b) Dzia1P0stQp0Wania Celnego - COC, 
0) Dzia1K0ntro1i Celno-Skarbowej Rynku - CKR: 

— Wieloosobowe Stanowisko Sta1ej K0ntr01iWyrobéW Akcyzowych - CKR-1, 
e) Oddzial Celny W Bia1ej Podlaskiej - 301010, 
i) Oddzia1 Celny W Malaszewiczach - 301020, 
g) Oddzial Celny W Koroszczynie - 301040, 
h) Oddzia1 Celny W Terespolu - 301050, 
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i) Oddziai Celny Drogowy W Terespolu - 301060, 
j) Oddzial Celny W Siawatyczach - 301070; 

2) W sklad Delegatury Urzqdu W Lublinie Wchodzq komérki W6W1'lQ'[I‘Z1'16 i oddziaiy ceine 
podlegie bezpoérednio Zastqpcy Naczelnika - CZNC-2: 
a) Referat Spraw Ogélnych - CWO, 
b) Dzia1P0stQp0Wania Celnego - COC, 
c) Dziai Kontroli Celno-Skarbowej Rynku — CKR: 

— Wieloosobowe Stanowisko Staiej Kontroli Wyrobéw Akcyzowych -- CKR-1, 
d) Oddzial Celny W Lublinie - 302010, 
e) Oddzial Celny W Puiawach - 302020, 
i) Oddziai Celny W Cheimie - 302040, 
g) Oddzial Celny W Dorohusku - 302050, 
h) Oddziai Celny Dr0g0Wy W Dorohusku - 302060, 
i) Oddziai Celny Port Lotniczy Lublin - 302070; 

3) W skiad Delegatury Urzqdu W Zamoéciu Wchodzq komérki Wewnqtrzne i oddziaiy 
celne podlegle bezpoérednio Zastqpcy Naczelnika - CZNC-3: 
a) Referat Spraw Ogélnych - CWO, 
b) Dzia1P0stqpoWania Celnego - COC, 
c) Dzia1K0ntr0li Celno-Skarbowej Rynku - CKR, 
d) Oddziai Celny W Zamoéciu - 303010, 
e) Oddziai Celny W Hrebennem - 303020, 
i) Oddzial Celny W Hrubieszowie - 303030, 
g) Oddziai Celny W Zosinie - 303040, 
h) Oddziai Celny W Tomaszowie Lubelskim - 303080, 
i) Oddziai Celny W Doihobyczowie - 303091. 

4. Schemat struktury organizacyjnej Urzegdu okreéla zaiqcznik do niniej szego regu1am:.nu. 
' 

§ 4. 
1. W Urzqdzie mogq dziaiaé komisje i zespoiy poW01yWane przez Naczelnika. 
2. Komisje i zespoiy, 0 ktérych moWa W ust. 1, sq powoiywane W drodze decyzji, W ktérej 

okreéla siq cel ich powoiania, zakres zadaii i tryb pracy. 
3. Wyznaczonym pracownikom lub filnkcjonariuszom W Urzqdzie Naczelnik moie 

powierzyé funkcj e W okreélonym zakresie zadaii. Pracownicy lub funkcjonariusze, ktéryin 
powierzono peinienie takich funkcji, realizujq swoje zadania pod bezpoérednim nadzorcm 
Naczelnika lub odpowiedniego Zastqpcy Naczelnika. 

Rozdzial 2 
Naczelnik 

§ 5. 
Naczelnik kieruje Urzqdem przy pomocy zastqpcéw naczelnika, kier0Wnikc' >W oddziaiéw 
celnych, kier0Wnikc'>W dzia1c' >W ireferatéw, kierujapych Wieloosobowymi stanowiskami oraz 
pracownikéw zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach. 
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§ 6. 
Naozelnik realizuje zadania okreélone W ustawie 0 KAS oraz W przepisach odrqbnych, 
d,2:iaiaja_o zgodnie Z przepisami prawa, Wytycznymi, decyzjami i poleceniami Ministra, 
Szefa KAS i Dyrektora. 
Naozelnik odpowiada przed Dyrektorem za prawidiowq i terminowq realizacjq zadafi 
Urzqdu. 
Do decyzji Naczelnika zastrzega siq W szczegolnoéci nastqpujqce sprawyz 
1) Wydawanie, zmiana i uchylanie Wewnqtrznych decyzji, instrukoji i pism dotyczqcych 

spraw organizacyjnych, porzqdkowych i pracowniczych; 
2) kierowanie Wnioskow do Dyrektora W sprawie poWolyWania i odwolywania 

zastqpcow naczelnika, kierownikow oddziaiow celnych, zastqpcow kierownikow 
oddziaiow, kierownikow dziaiow, kierownikow referatow i kierownikow zmian; 

3) ustalanie liczby etatow dla komorek organizacyjnych Urzqdu W ramach przyznancgo 
limitu; 

4) kierowania Wnioskow do Dyrektora W sprawie przyznawania nagrod podlegiym 
pracownikom; 

5) Wystqpowanie Z Wnioskiem do Dyrektora o nadanie odznaczeifi pafistwowych 
i resortowych podlegiym pracownikom; 

6») Wydawanie zalecefi pokontrolnych; 
7') zawieranie umow i porozumiefi Z innymi organami paiistwowymi i jednostkami; 
8) udzielanie peinomocnictw dla radcow prawnych do reprezentowania Naczelnika przed 

sqdami powszechnymi, administracyjnymi i organami orzekajqcymi. 
Do podpisu Naczelnika zastrzega sie; pisma W sprawach, o ktorych mowa W ust. 3 pkt 2. 
Naczelnik sprawuje bezpoéredni nadzor , nad niZej Wymienionymi komorkami 
organizacyjnymi: 
1) Dziaiem Spraw Ogolnych, Analiz, Prognoz i Sprawozdawczoéci; 
2) Referatem Obshlgi Prawnej; 
3) Iednoosobowym Stanowiskiem Rzecznika Dyscyplinarnego. 

§ 7. W czasie nieobecnoéci Naczelnika, jego obowiqzki przejmuje Zastqpca Naczelnika 
nadzoruj apy Pion ds. Granicy i Obrotu Towarowego. W czasie nieobecnoéci Naczelnika i Zastqpcy Naczelnika nadzorujqcego Pion ds. Granicy 
i Obrotu Towarowego, obowiqzki Naczelnika przejmuje Zastqpca Naczelnika nadzorujapy 
Pion Zwalczania Przestqpczoéci Ekonomicznej. 
W czasie nieobecnoéci Naczelnika oraz Zastqpcy Naczelnika nadzorujqcego Pion ds. 

Granicy i Obrotu Towarowego, Zastqpoy Naczelnika nadzorujqcego Pion Zwalczania 
Przestqpczoéci Ekonomicznej obowiqzki Naczelnika przejmuje Zastqpca Naczelnika 
nadzoi"L1ja§y Pierwszy Pion Orzecznictwa i Kontroli Celno-Skarbowej W Lublinie. W przypadku braku mo21iWo§ci okreélenia zastqpstwa zgodnie z reguiami okreélonymi 
W ust. 1-3 osobq zastqpuj qcq Wyznacza Naczelnik. 
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W czasie nieobecnoéci Naczelnika, zakres zastqpstwa sprawowanego przez 
upowainionego zastqpcq naczelnika obejmuje Wszystkie zadania i kompetencje Naczelnika 
z u/yjattkiem okreélonych W § 6 ust. 3 pkt 2. 

§s. 
Naczelnik reguluje sposob realizacji naleiqcych do niego zadaifi oraz zwizgzany 
z tym obieg dokumentéw W Urzqdzie W drodze decyzji, polecefi sluioowych, 
Wewnqtrznych procedur postc-gpowania i innych dokumentow o charakterze 
organizacyjnym. 
Naczelnik upowainia podlegiych pracownikéw do podejmowania W jego imieniu decyzji 
i innych rozstrzygniqé W okreélonych sprawach. 

Rozdzial 3 
Zastqpcy Naczelnika 

§ 9. 
Zastqpcom Naczelnika podlegajq pionyi delegatury Wymienione W § 3. 
Zastqpcy naczelnika Z upowainienia Naczelnika sq uprawnieni do Wydawania decyzji, 
postanowiefi, zaéwiadczefi oraz podpisywania pism z zakresu zadafi podlegiych komorek 
organizacyjnych. 
Zastqpcy naczelnika odpowiadajq za realizacjq przydzielonych im zadafi, podejmowaine 
decyzje, sprawowany nadzor nad kierownikami komorek organizacyjnych W Urzqdzie 
W zakresie Wi3.§CiWO§Ci rzeczowej nadzorowanych komorek organizacyjnych. 

§ 10. W czasie nieobecnoéci: 
1) Zastqpcy Naczelnika nadzorujapego Pion ds. Granicy i Obrotu Towarowego ~ jego 

obowiqzki przejmuje Zastqpca Naczelnika nadzorujqcy Pion Zwalozania 
Przestqpczoéci Ekonomicznej ; 

2) Zastqpcy Naczelnika nadzorujqcego Pion Zwalczania Przestqpczoéci Ekonomicznej - 

jego obowiqzki przejmuje Zastqpca Naczelnika nadzorujqcy Pion ds. Granicy i Obrotu 
Towarowego; 

3) Zastqpcy Naczelnika nadzorujapego Pierwszy Pion Orzecznictwa i Kontrol; Ce1n0- 
Skarbowej - jego obowiqzki przejmuje Zastqpca Naczelnika nadzomjapy Drugi Pion 
Orzecznictwa i Kontroli Celno-Skarbowej Z Wyjqtkiem zaiatwiania Wszelkich spraw 
zwiqzanych Z prowadzeniem postqpowania podatkowego, 0 ktérym mowa W art. 83 
ust. 4 ustawy o KAS, ktore przejmuje Kierownik Pierwszego Dziahi Postqpowania 
Podatkowego; 

4) Zastqpcy Naczelnika nadzomjapego Drugi Pion Orzecznictwa i Kontroli Ce1no- 
Skarbowej — jego obowiqzki przejmuje Zastqpca Naczelnika nadzorujqcy Pierwszy 
Pion Orzecznictwa i Kontroli Celno-Skarbowej Z Wyjajckiem zaiatwiania Wszclkich 
spraw zwiqzanych Z prowadzeniem postqpowania podatkowego, 0 ktérym mowa W 
art. 83 ust. 4 ustawy o KAS, ktore przejmuje Kierownik Drugiego Dziaiu 
Postqpowania Podatkowego; 
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5) Zastqpcy Naczelnika Delegatury — jego obowiqzki przejmuje Kierownik Dziahi 
Postqpowania Celnego. 

W przypadku braku moiliwoéci okreélenia zastqpstwa zgodnie z regu1ami okreélonymi 
W ust. 1 osobq zastqpujqcq Wyznacza Naczelnik. 
Postanowienia ust. 1 stosuje siq odpowiednio W przypadku Wy1apzenia zastqpcy naczelnika 
W trybie art. 130 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 
z 2017 tr. poz. 201 2 péin. zm.). 

Rozdzial 4 
Kierownicy komérek organizacyjnych Urzqdu 

§ 11. 
Dizia-1e=n1, referatem i oddzialem celnym kieruje kierownik, a Wieloosobowym 
stanowiskiem osoba Wyznaczona przez Naczelnika. 
Z zastrzeieniem ust. 4 upowainia siq: 
1) kierownikéw dziaiéw; 
2) kierownikéw 0ddzia1éW celnych; 
3) kierownikéw referatéw; 
4) osoby kierujqce Wieloosobowymi stanowiskami, 
do podpisywania pism W zakresie zadafi okreélonych niniejszym regulaminem 
kierowanego przez te osoby dzia1u, oddzialu celnego, referatu 1ub Wieloosobowego 
stanowiska. 
Osoby wymienione W ust. 1 majqprawo W szczegélnoéci do: 
1) Wydawania pracownikom realizujqcym zadania W komérce poleceii s1uZboWych 

W zakresie zadafi komérki; 
2) podejmowania rozstrzygniqé i decyzji z prawem podpisu W zakresie zagadniefi 

zadatwianych W p0d1eg1ej komérce, nie zastrzeionych dla przeloionych oraz 
wymienionych W upowainieniug 

3) Zqd ania od prze10Z0nych udostqpniania niezbqdnych érodkéw rzeczowych oraz 
informacji niezbqdnych dla terminowej i jakoéciowej realizacj i przydzielonych zadafi; 

4) Zqdania od funkcjonariuszy realizujqcych zadania W komérce przestrzegania drogi 
s1"u:Zb0Wej; 

5) opracowania Wnioskéw i Wystqpiefi do bezpoérednich prze1020nych W sprawach 
organizacji kierowanej komérki, obsady osobowej, Wyréiniefi, nagréd i kar 
dyscyplinarnych; 

61) Wyznaczania zadafi poszczegélnym pracownikom, przy zachowaniu Wymogéw 
wynikaj apych z Warunkéw pracy i sluiby; 

7) Wyiznaczania zastqpujqcych ich - W czasie nieobecnoéci W pracy i na s1uZbi<: — 
pracownikéw oraz udzielania upowainiefi i delegowania posiadanych uprawniefi, 
poprzez zapis W zakresie obowiqzkéw. 

Szczegélowe zadania oraz zakres uprawniefi kierujapego komérkq organizacyjnq oraz oséb 
zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych Zawarte sq W zakresach obowiqzkéw. 
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5. W czasie nieobecnoéci kierujqcego komorkq organizacyjnqi pracownika go zastqpuj qcego 
oraz osob zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych zastqpuje ich pracownik 
Wyznaczony przez Naczelnika, zastqpcq naczelnika nadzoruj qcego danq komorkq. 

§ 12. 
1. Do zadaii kierownikow dziaiow, kieroWnikoW oddziaiow celnych, kierownikow referatow 

i osob kierujapych Wieloosobowymi stanowiskami naleiy W szczegolnoéci: 
1) planowanie siuiby; 
2) nadzor nad Wykonaniem przydzielonych zadafi; 
3) przekazywanie pracownikom dyrektyw, co do sposobu Wykonania zadafi; 
4) prowadzenie nadzoru i kontroli W komorce, W zakresie swoj ego dzialania; 
5) zapewnienie przestrzegania W komorce przepisow prawa oraz nadzor nad 

przestrzeganiem zasad bezpieczefistwa i higieny pracy oraz ppoZ.; 
6) rozliczanie czasu pracy pracownikow realizujqcych zadania W komoroe; 
7) Wnioskowanie 0 zmiany organizacyjne i personalne; 
8) nadzorowanie szkolenia zawodowego; 
9) przedstawianie Wnioskow 0 nagrody, odznaczenia i inne Wyroinienia oraz Wnioskow 

0 ukaranie; 
10) opracowywanie proj ektow okresowych ocen pracownikow; 
1 1) kontrolowanie przestrzegania dyscypliny pracy i siuiby. 

2. Kierownicy dziaiow, kierownicy oddzialow celnych, kierownicy referatoW.. osoby 
kicrujqce Wieloosobowymi stanowiskami sq odpowiedzialni za: 
1) naleiyte i terminowe Wykonywanie zadaii; 
2) przestrzeganie przepisow przez pracownikow realizuj apych zadania W komorcc; 
3) zabezpieczenie drukow, pieczqci i innych znakow urzqdowych; 
4) zamowienia sprzqtu i Wyposaienia technicznego niezbqdnego do prawidiowego 

funkcj onowania komorki; 
5) Wi21§CiW6 Wykorzystanie powierzonego sprzqtu technicznego; 
6) ksztaitowanie prawidlowych stosunkow miqdzyludzkich; 
7) Wspoidziaianie Z innymi komorkami Urzqdu oraz innymi jednostkami KAS; 
8) aprobatq Wszelkich pism przedstawianych przeioionym do akceptacji lub podpisu; 
9) nadzor nad przestrzeganiem przez pracownikow dyscypliny pracy i racjonalnego 

Wykorzystania czasu pracy; 
10) organizowanie ewidencj i i Wiaéciwego przechowywania akt prowadzonych spraw; 
11) Wykonywanie innych prac Zleconych przez przeioionych. 

3. Ki erownicy dziaiow, kierownicy oddziaiéw celnych, kierownicy referatow oraz osoby 
kicruj ape Wieloosobowymi stanowiskami sprawujq nadzor odpowiednio nad podleg%yn1i 
dziaiami, oddziaiami celnymi, referatami, Wieloosobowymi stanowiskami. 

Rozdzial 5 
Zakres obowiqzkéw oséb zatrudnionych W Urzqdzie 
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§ 13. 
Szczegéiowy zakres praw i obowiqzkéw oséb zatrudnionych W Urzqdzie okreélany jest 
na podstawie niniejszego regulaminu, W ,,karcie zakresu obowiqzkéw i uprawnieii” 
Zwanej dalej ,,zakresem obowiqzkéw” . 

Kairdy pracownik powinien posiadaé zakres obowiqzkéw olqeélajapy zadania na 
stanowisku, zakres odpowiedzialnoéci oraz zakres uprawniefi do podejmowania decyzji 
i podpisywania pism. 
Zakresy obowiqzkéw zastqpcéw naczelnika, kierownika dziahl, kierownikéw referatéw 
podlegiych bezpoérednio Naczelnikowi — ustala Naczelnik. 
Zakresy obowiqzkéw dla pozostaiych pracownikéw Urzqdu ustalajq: zastqpca naczelnika 
bezpoérednio nadzorujqcy danq komérkq organizacyjnau kierownik dzialu, kierownik 
oddzialu celnego, kierownik referatu lub kieruj qcy Wieloosobowym stanowiskiem. 
Naczelnik moie odrqbnq decyzjq rozszerzyé zakres obowiqzkéw pracownika poza 
indywidualny zakres obowiqzkéw, 0 ktérym m0Wa W ust. 1-4. 

DZIAL III 
ZAKRES ZADAN KOMQREK ORGANIZACYJNYCH URZEDU 

Rozdzial 1 

Zadania wszystkich komérek organizacyjnych Urzgdu i delegatur 

§ 14. 
D0 zadafi wszystkich komérek organizacyjnych Urzegdu i delegatur naleiy 
W szczegélnoéci: 
1) Wykonywanie zadafi W sposéb zgodny Z prawem, efektywny, oszczqdny 

1‘-:erm1n0Wy; 

2) Wspélpraca przy realizacji zadafi z innymi komérkami organizacyjnymi Urzqdu 
i jednostkami organizacyjnymi KAS; 

3) Wspéipraca przy realizacji zadafi Z innymi organami; 
4) przestrzeganie i promowanie Zasad etycznego postqpowania i podejmowania dzialafi 

antykorupcyjnych; 
5) realizacja zadafi Z zakresu zarzqdzania kryzysowego, obronnoéci i bezpieczefistwa 

pafistwa; 
6) przestrzeganie zasad bezpiecznego przetwarzania informacj i; 
7) przygotowywanie i opracowywanie materialéw irédiowych niezbqdnych do 

udzielania infonnacji publicznej; 
8) prowadzenie Wymaganych ewidencji i rejestréwg 
9) ewidencj onowanie dokumentéw Zrédiowych W systemach informatycznych; 
10) inforrnowanie Wiaéciwej komérki organizacyjnej Urzqdu 0 naruszeniu przepiséw 

prawa, W szczegélnoéci popeinieniu przestqpstwa, przestqpstwa skarbowego, 
Wykroczenia lub Wykroczenia skarbowego; 

11) infonnowanie Wiaéciwej komérki organizacyjnej Urzqdu 0 ujawnieniu transakcji, 
co do ktérych zachodzi podejrzenie, Ze majq zwiqzek z popeinieniem przestqpstwa, 
0 ktérym m0Wa W art. 299 Kodeksu karnego; 

Regulamin Organizacyjny Lubelskiego Urzqdu Celno-Skarbowego W Biaiej Podlaskiej Strona 12 z 35



12) opracowywanie uwag, Wnioskow i opinii do projektow aktow prawnych oraz 
zgiaszanie propozycji zmian legislacyjnych przepiséw prawa; 

13) archiwizowanie dokumentow; 
14) Wykonywanie innych zadafi zleconych przez Naczelnika. 

3. Komorki pionu zwalczania przestqpczoéci ekonomicznej nie realizujq zadania, 0 kiorf/in 
mowa W ust. 1 pkt 7. 

4. Do zadafi komorek organizacyjnych Urzqdu, Z Wyjqtkiem pionu Wsparcia, naleiy 
Wspoipraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej W zakresie zadafi 
okreélonych W ustawie Z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziaianiu praniu pieniqdzy 
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2016 r. poz. 299 z poin. zm.). 

5. Komorki organizacyjne obowiqzane sq do Wspoidziaiania dla prawidiowej realizacji 
Zadafi. 

6. Spory kompetencyjne rozstrzyga: 
1) pomiqdzy komorkami organizacyjnymi podlegiymi jednemu Zastqpcy Naczelnikzi — 

odpowiedni Zastqpca Naczelnika; 
2) W pozostaiych przypadkach — Naczelnik. 

Rozdzial 2 
Pion wsparcia 

§ 15. 
Do zadafi Dzialu Spraw Ogélnych, Analiz, Prognoz i Sprawozdawczoéci naleiy 
W szczegolnoécii 
1) prowadzenie spraw z zakresu struktury organizacyjnej Urzqdu i podlegiych oddziaiow 

celnych; 
2) rozpatrywanie przekazanych do zaiatwienia przez Dyrektora skarg na pracownikow 

obsiuguj ate}/ch Naczelnika oraz Wnioskow i petycj i; 
32 

) organizacja obiegu informacj i i dokumentacji W Urzqdzie; 
4) koordynowanie udzielania informacji publicznej; 
5) Wspomaganie Naczelnika W realizowaniu procesow zarzqdczych W Urzqdzie; 
62 

) prowadzenie obshigi kancelaryjnej Urzqdu i sekretariatu Naczelnika oraz jego zastqpcow; 
72 

) prowadzenie spraw zwiqzanych z udzielaniem upowainiefi do podejmowania czzynnoéci 
W imieniu Naczelnika, z Wyjqtkiem zastrzeionych do Wiaéciwoéci innej kornorki 
organizacyjnej; 

8) prowadzenie spraw dotyczqcych Wewnqtrznych procedur postqpowania i innych 
dokumentow Wydawanych przez Naczelnika W zakresie realizacj i zadafi; 

9) prowadzenie spraw powierzonych przez Dyrektora W zakresie zapewriiajapym 
prawidiowq obsiugq Naczelnika, W szczegolnoéci W sprawachz 
a) obslugi kadrowej i szkoleniowej, 
b) gospodarowania mieniem, 
c) eksploatacyjno-zaopatrzeniowych, 
d) zadafi zwiqzanych Z zapewnieniem ciqgloéci dziaiania Urzqdu i nadzor nad r<:a1izacjq 

polityki ciqgioéci dziaiania Urzqdu, 
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e) dziaiafi zwiqzanych Z zarzqdzaniem kryzysowym W rozumieniu ustawy Z dnia 26 
kwietnia 2007 r. 0 zarzqdzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 209 Z poin. zm.), 

1:) zadafi zwiqzanych Z planowaniem i programowaniem pozamilitarnych przygotowaii 
obronnych, 0 ktorych mowa W art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 0 
powszechnym obowiqzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 
1534, Z poin. zm.), 

g) udzialu Urzqdu W krajowych i miqdzynarodowych éwiczeniach obronnych i 

Zzlrzqdzania kryzysowego, 
h) ochrony informacji prawnie chronionych, 
i) ochrony fizycznej osob, obiektu i mienia, 
j) ochrony przeciwpoiarowej, 
k) in agazynu archiwum zakladowego; 

10) groma dzenie informacj i zarzqdczych Z zakresu funkcjonowania Urzqdu; 
11) prowadzenie dzialalnoéci analitycznej, prognostycznej i badawczej z zakresu 

fiinkcjonowania Urzqdu; 
12) prowadzenie sprawozdawczoécig 
13) sygnalizowanie przypadkow nieskutecznoéci lub niespojnoéci przepisow prawa; 
14) Wspoipraca Z innymi komérkarni W zakresie przygotowywania Wymaganych analiz 

iprogrioz; 

15) koordjynacja dziaialnoéci delegatur i oddzialow celnych W zakresie analiz 
i sprawozdawczoéci. 

§ 16. 
Do zada;1i1Referaf[u Obslugi Prawnej nalezy W szczegolnoéci: 
1) obshlga prawna Urzqdug 
2) opracowywanie Wytycznych i opinii dla potrzeb Urzqdu oraz udzielanie porad prawnych 

i Wyj aénieii Z zakresu stosowania prawa; 
3) sporzqdzanie i Wnoszenie skarg kasacyjnych oraz odpowiedzi na te skargi kasacyjne do 

Naczelnego Sqdu Administracyjnego oraz Sqdu Najwyiszego; 
4) reprezentowanie Naczelnika przed sqdami powszechnymi oraz sqdami 

adrninistracyjnymi; 

5) opiniowanie pod Wzglqdem formalno-prawnym proj ektow decyzji i polecefi Naczelnika; 
6) akcepcacja pod Wzglqdem formalno-prawnym rozstrzygniqé koficzqcych postqpowanie, 

do ktérych przysiuguje tryb odWo1aWczy. 

§ 17. 
Do zadaii J ednoosobowego Stanowiska Rzecznika Dyscyplinarnego naleiy 
W sz<:zego1noéci: 
1) przeprowadzanie postqpowaii Wyj aéniaj qcych W stosunku do funkcjonariuszy; 
2) skiadanie Wnioskow do Naczelnika o WSZCZQCi6 postqpowania dyscyplinarnego albo 

o umorzenie postqpowania Wyj aéniaj qcego; 
3) sporzzidzenie sprawozdaii po zakoficzonym postqpowaniu dyscyplinarnym. 
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Rozdzial 3 
Pion ds. granicy i obrotu towarowego 

§ 18. 
Do zadaii Referatu Wsparcia i Koordynacji Kontroli na Granicy Palistwa na1e2y 
W szczegolnoéci: 
1) Wsparcie techniczne uiytkownikow infrastruktury W przejéoiach granicznych; 
2) inicjowanie zmian i Wdraianie modyfikacji standardow Wyposaienia W sprzqt techniczny 

Wspomagaj apy kontrolq W przej éciach granicznych; 
3) analiza W zakresie optymalnego Wykorzystania sprzqtu sluiapego do przeprowadzania 

kontroli W przejéciach granioznych na podstawie danych z Rejestru Wykorzystania 
sprzqtu (RWS) i Rejestru awarii i zlecefi; 

4) Wspoipraca Z Krajowym Centrum RTG W zakresie monitorowania i Wykorzystania 
Wielkogabarytowych urzqdzefi RTG; 

5) u.dZia1 W planowaniu i uzgadnianiu inwestycji dotyczapych przejéé granicznyoh, ich 
modernizaoj i i remontow; 

6) Wnioskowanie oraz opiniowanie Wnioskow 0 modernizacjq monitoringu Wizyjnego, 
Wykorzystywanego do kontroli W przejéciach granicznych oraz analizy ryzyka; 

7“) opiniowanie potrzeb szkoleniowych funkcjonariuszy W zakresie obshlgi sprzqtu do 
kontroli W przej éciaoh granioznych; 

8) u.dzia1 W uzgadnianiu terytorialnego zasiqgu przejéé granicznych; 
9f) bieiqca Wspolpraca Z Wlaéciwymi Sh1Zb8.1’J.’11 oraz partnerami zagranicznymi W zakresie 

rozwiqzafi infrastrukturalnych W przej éciach granicznych; 
10) prowadzenie magazynu pieczqci i zamkniqé urzqdowych oraz stempli i innych znakow 

stosowanych przy Wykonywaniu kontroli; 
11) prowadzenie magazynu oraz ewidencji Wydawania tuszu specjalnego stosowancgo przy 

Wykonywaniu kontroli oraz nadzor nad Wykorzystaniem tuszu speoj alnego; 
12) realizacja zadafi zwiqzanych z obowiqzkiem niszozenia zatrzymanyoh na Granioy 

Pafistwa ubocznych produktow pochodzenia zwierzqcego zdefiniowanych W art. 8 
Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 Z dnia 21.10.2009 
r. okreélajqcego przepisy sanitarne dotyczqce produktow ubocznych pochodzenia 
zwierzqcego nieprzeznaczonych do spoiycia przez ludzi, i uchylajapego rozporzqdzenie 
(WE) nr 1774/2002 (Dz. Urz. UE L 300 Z 14.11.2009, str. 1, Z poin. zm.); 

13) opiniowanie oelowoéci zakupu oraz naprawy sprzqtu do kontroli W pr2.ejécia.oh 

granioznych; 
14) gospodarowanie zbqdnym sprzqtem do kontroli W przejéciach granicznych; 
15) realizacja napraw gwaranoyjnyoh sprzqtu do kontroli W przejéciach granicznyoh; 
16) udzial W planowaniu i uzgadnianiu Wyposaienia W sprzqt do kontroli W przejsiciach 

granicznych; 
17) koordynowanie organizacji kontroli prowadzonych W Urzqdzie przez zewnqtrznc organy 

kontrolne W tym kontroli prowadzonych przez Komisjq Europejskq W zakresie 
tradycyjnych érodkow Wiasnych; 
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18) sporzqdzanie sprawozdafi 1 informacji dotyczapych prowadzonych W Urzqdzie kontroli 
fimkcjonalnych. 

§ 19. 
D0 zadafi Dzialu Procedur Kontroli i Organizacji Odpraw W Przejéciach Granicznych 
na1eZyW szczegélnoéciz 
1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 
13) 

14) 

15) 

16) 

17) 

Wdraianie i koordynacja jednolitych standardéw W zakresie kontroli Wykonywanych 
W przcj éciach granicznych; 
koordynacja prawidiowoéci Wykonywania kontroli na granicy pafistwa W zakresie 
przestrzegania érodkéw polityki handlowej oraz zakazéw i ograniczefi Wynikajqcych 
1: przepiséw odrqbnych; 
koordynacja prawidlowoéci Wykonywania kontroli W zakresie transportu drogowego; 
Wspéflpraca Z instytucjami rea1izujqcy1ni kontroleg W przejéciach granicznych W zakresie 
organizacji i funkcjonowania odpraw, np. WET, FITO, SANEPID, IJHARS; 
koordynacja WdI'21Z8.11i€1 zmian, modyfikacji technologii odpraw na granicy 1 uzgadnianie 
projponovvanych rozwiqzafi ze Straiq Granicznq (z Wydziedem Granicznym Straiy 
Granicznej); 
bieiqca Wspé%praca z partnerami zagranicznymi W zakresie dotyczapym realizowanej 
kontroli W przejéciach granicznych; 
Wdraianie jednolitych standardéw kontroli Wykonywanej przez komérki kontroli ce1n0- 
skarbowej rynku; 
sporzqdzanie sprawozdafi i informacji dotyczapych zrealizowanych kontroli 
W delegaturach; 
monitorowanie dzia}a1i zwiqzanych ze stwierdzonymi nieprawidbwoéciami przy 
reaiizacji procedur kontrolnych; 
merytoryczny nadzér nad prawidlowyrn stosowaniem W delegaturach przepiséw 
dotyczqcych Wspélnej Polityki Rolnej; 
Wsjpélpraca Z instytucjami zaangaiowanymi W realizacjq zadafi Wynikajapych ze 
Wspéilnej Polityki Rolnej; 
Wdraianie i nadzér nad jednolitymi standardami poboru prébek; 
Wspékudzial W realizacji planu kontroli oraz monitorowanie jego Wykonania W zakresie 
celéw Wyznaczonych delegaturom; 
Wsp61praca. Z organami écigania i innymi instytucjami W sprawach dotyczapych kontroli 
gier hazardowych; 
rejestracja oraz cofniqcie rejestracji automatéw do gier hazardowych, urzqdzefi do gier 
i 1urz21dze1i losujqcych; 
koordjynacja i nadzér nad prawidlowoéciq kontroli Wyrobéw akcyzowych, urzqdzania 
1 prowadzenia gier hazardowych, przestrzegania przepiséw 0 grach hazardowych W 
zakresie dop%at oraz kontroli obrachunkowych stanu zapaséw i obrotu Wyrobami 
akcyzowymi; 
Wspaflpraca W zakresie Wymiany inforrnacji celnych Z pafistwami cz}onk0Wskimi Unii 
Europejskiej oraz z pafistwami trzecimi okreélonych przepisami prawa 
1nie3d.zynar0d0Weg0; 
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18) Wspc'>1praca z Regionalnym Biurem Lapznikowym §WiatoWej Organizacji Ce1 dla. Europy 
§rodkoWo—Wschodniej RILO ECE oraz Krajowq J ednostkq Kontaktowq NCP W zakresie 
monitorowania i analizy infonnacji 0 przestqpstwach celnych W celu identyfikacji 
nowych zagroiefi i metod przemytu, trendow i innych informacji dotyczqcych 
przestqpczoéci oelnej Wymienianych W ramach systemu RILO; 

19) udziai W dziaialnoéci analitycznej, prognostycznej i badawczej oraz ana1izy ryzyka 
dotyczapej zj awisk Wystqpuj qcych W obszarze Wiaéciwoéci KAS; 

20) pozyskiwanie, rejestrowanie, przetwarzanie i dystrybucja informacji niezbqdnych do 
zarzqdzania ryzykiem zewnqtrznym; 

21) zarzqdzanie ryzykami lokalnymi; 
22) zarzqdzanie ryzykiem W obrocie miqdzynarodowym; 
23) udzial W typowaniu podmiotow do kontroli celno-skarbowej; 
24) koordynacja dziaiaii Z zakresu zarzqdzania ryzykiem na poziomie Urzqdu; 
25) prowadzenie spraw dotyczqcych Wspoipracy Naczelnika z Szefem KAS i z Izbq 

W zakresie dziaiafi dotyczqcych zarzqdzania ryzykiem; 
26) gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie dostqpnych informacji dla potrzeb typowania 

podmiotow do kontroli; 
27) gromadzonie informacji o nieprawidiowoéciach W zakresie Wi8.§C1WO§C1 KAS; 
28) identyfikowanie i monitorowanie obszarow zagroionych; 
29) opracowywanie kryteriow typowania podmiotow do kontroli; 
30) opracowywanie planow kontroli oraz monitorowanie ich realizacji; 
31) koordynowanie przygotowania propozycji do planu zg1aszanych przez inne Komorki 

organizacyjne; 
32) prowadzenie, zgodnie z potrzebami organow nadzomjqcych i kierownictwa KAS, 

ewidencji kontroli i postqpowaii ich przebiegu, ustaleii i Wpiat Z przeprowadzonych 
kontroli i postqpowafi; 

33) proj ektowanie, budowa i optymalizacja baz danych; 
34) tworzenie, modyfikacja i monitorowanie zastrzeieii W systemach informatycznyoh na 

poziomie Urzqdu; 
35) zadania Wymienione W pkt 14-29 sq realizowane W zakresie gier hazardowych, akcyzy, 

ograniczeii pozataryfowych, c1a i podatkow zwiqzanych z przywozem i Wywozem 
towarow. 

§ 20. 
Do zadaii Dzialu Likwidacji Towaréw naleiy W szczegolnoéciz 
1) przechowywanie i likwidacjaz 

a) towarow o nieunijnym statusie celnym, ktore: 
—- zostaly przejqte na Wlasnoéé Skarbu Paiistwa na podstawie rozstifzygnkgé 

Wydanych W postqpowaniu W sprawach 0 przestqpstwa skarbowe i Wykroozenia 
skarbowe, 

— zostaiy przejqte na Wlasnoéé Skarbu Paifistwa W drodze nieodp1atnego przckazania 
lub zrzeczenia siq, W przypadkach przewidzianych W przepisach prawa ce1ne go, 
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2) 
3) 

4) 

— znajdujq siq W dyspozycji organéw celnych i podlegajq likwidacji na podstawie 
przepiséw 0 postqpowaniu kamym, prawa karnego Wykonawczego oraz prawa 
karnego skarbowego, 

1)) towaréw, ktére zostaiy przejqte na Wiasnoéé Skarbu Paiistwa na podstawie 
rozstrzygniqé Wydanych przez sqd powszechny W postqpowaniu W sprawach 
celnych, 

<2) towaréw, ktére znajdujq siq W dyspozycji organéw celnych i podlegajq likwidacji na 
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 paidziernika 2006 r. 0 likwidacji 
niepodjqtych depozytéw (Dz. U. poz. 1537, z péin. zm.); 

sprawowanie kontroli celnej i dozoru celnego W stosunku do 1ikWid0Wanych towaréw; 
obejmowanie procedurq dopuszczenia do obrotu towaréw likwidowanych W drodze 
sprzedaiy; 
prowadzenie postqpowaii W zakresie kosztéw likwidacji. 

§21. 
Do zadaii ]Dzia1u Laboratorium Celne naleiy W szczegélnoéci: 
1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

3) 

1. 

Wykonywanie badaii przesianych prébek toWar<3W zgodnie ze specj alizacjq laboratorium 
celnego, na potrzeby jednostek organizacyjnych KAS; 
pianowanie i prowadzenie dzialaii majqcych na celu utrzymanie i doskonalenie systemu 
zarzqdzania zgodnie Z normq PN-EN ISO/IEC 17025; 
nadzér nad prawidiowq dzialalnoéciq technicznq laboratorium zgodnie Z normq PN-EN 
ISO/IEC 17025; 
inteifpiretacje, udzielanie opinii i skiadanie propozycji dotyczqcych klasyfikacji taryfowej 
prébek towaréw bqdqcych przedmiotem przeprowadzonych badaii i analiz 
fizykochemicznych; 
opracowywanie, WdI'8.Z8.1'116 i doskonalenie procedur i instrukcji badawczych, Walidacja 
inetod badawczych; 
doradztwo techniczne i chemiczne na rzecz jednostek KAS, prowadzenie ekspertyz 
i Wykonywanie badaii specjalistycznych, zgodnie Z posiadanym zakresem badaii; 
wspéipraca. z innymi laboratoriami celnymi oraz innymi komérkami W zakresie 
koordynowania i spraWOWania kontroli zwiqzanej Z prowadzonymi badaniami; 
Wspéipraca z laboratoriami innych s1uZb, instytucjami, organami administracji 
paiistwowej W ramach zawaftych porozumieii. 

Rozdzial 4 
Piony orzecznictwa i kontroli celno-skarbowej 

§ 22. 
D0 zakresu dziaiania Dzialéw Postgpowania Podatkowego naleiy W szczegélnoéci: 
1) prowadzenie postqpowaii podatkowych W drugiej instancji W zakresie prowadzonych 

przez Naczelnika postqpowaii W pierwszej instancj i; 
2) orzecznictwo W zakresie trybéw nadzwyczajnych W zakresie postqpowania 

podatkowego; 
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3) przygotowywanie projektéw odpowiedzi na skargi do sqdu administracyjnego oraz 
odpowiedzi na pisrna procesowe, opracowanie Wnioskéw 0 Wniesienie skarg 
kasacyjnych, udzia1 W postqpowaniu sqdowym przed sqdami administracyjnymi; 

4) prowadzenie postqpowafi W Zakresie Wymierzania kar pieniqinych, 0 ktérych mowa 
W ustawie Z dnia 19 listopada 2009 r. 0 grach hazardowych, Z Wyjqtkiem okrcélonych 
W arc. 89 ust. 1 pkt 5 i 7 tej ustaWy; 

5) zapewnienie jednolitoéci decyzji Wydawanych przez Naczelnika pod Wzglqdem 
formalnym i merytorycznym; 

6) opiniowanie projektéw rozstrzygniqé, W szczegélnoéci decyzji, postanowiefi 
i Wynikéw kontroli; 

7) analiza przyczyn uchylania decyzji przez sqdy, przedldadanie Naczelniko-Wi 
Wnioskéw z tego Wyp1yWajqcych, W celu zminimalizowania tego typu przypadkéw 
oraz omawianie przyczyn uchylania decyzji W ramach prowadzonych szk01er' 1; 

8) reprezentowanie Naczelnika przed sqdami administracyjnymi. 
2. Zadanie Wymienione W ust. 1 pkt 1 realizujez 

1) Pierwszy Dzia1 Postqpowania Podatkowego W zakresie postqpowafi prowadzonych 
przez Piqty, Szésty, Siédmy i Csmy Dziai Kontroli Celno-Skarbowej i Postqpowania 
Podatkowego; 

2) Drugi Dzia1 Postqpowania Podatkowego W zakresie postqpowafi prowadzonych 
przez Pieiwszy, Drugi, Trzeci i Czwarty Dzia1 Kontroli Celno-Skarbovvej 
i Postqpowania Podatkowego. 

§ 23. 
D0 zadafi Dzialéw Kontroli Celno-Skarbowej i Postgpowania Podatkowego na1eZy 
W szczegélnoéci: 
1) kontrola celno-skarbowa W zakresie rzetelnoéci deklarowanych podstaw opodatkowania 

oraz praWid10Woéci obliczania iwplacania podatkéw stanowiapych dochéd budictu 
pafistwa, a takie innych naleznoéci pieniqinych budietu pafistwa lub pafistwowych 
funduszy celowych; 

2) ujawnianie i kontrola niezgloszonej do opodatkowania dziaialnoéci gospodarczej; 
3) kontrola celno-skarbowa Zr('>de1 pochodzenia majqtku oraz przychodéw nieznajduj agzych 

pokrycia W uj awnionych 2réd1ach 1ub pochodzapych ze irc'>de1nieujaWni0nych; 
4) badanie cen transakcyjnych stosowanych W transakcjach miqdzy podmiotami 

powiqzanymi pod kagnem Wykorzystania ich do zaniiania podstaw opodatkowaniag 
5) realizacja jednoczesnych kontroli podatkowych, na podstawie porozzumieii 

2 administracjami podatkowymi innych pafistw 1ub uregulowafi unijnych oraz 
prowadzenie Wielostronnych kontroli W zakresie cen transakcyjnych; 

6) badanie przestrzegania przez rezydentéw i nierezydentéw ograniczefi i oboxviagkéw 
okreélonych W przepisach prawa deWiz0Wego oraz Warunkéw udzielonych na ich 
podstawie zezwolefi, zezwolefi dewizowych, a takie Warunkéw Wykonywania 
dzia1a1n0éci kantorowej ; 
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7) prowadzenie postqpowafi podatkowych W pierwszej instancji W sprawach objqtych 
kontrolq celno-skarbowao W tym ustalanie i okreélanie podatkow, op1at i niepodatkowych 
nalcznoéci budietowych oraz innych naleinoéci na podstawie przepisow odrqbnych; 

8) nakiaclanie grzywien W drodze mandatu kamego za Wykroczenia i Wykroczenia 
skarbowe; 

9) realizowanie niezbqdnych czynnoéci procesowych W granicach koniecznych dla 
zabezpieczenia éladow i dowodow przestqpstwa skarbowego, Wykroczenia skarbowego, 
przostqpstwa lub Wykroczenia; 

10) prowadzenie postqpowafi W zakresie dokonywania zabezpieczenia na majqtku 
kontrolowanego. 

§ 24. 
Do zakresu dziala Referatu Kontroli Celno-Skarbowej naleiy W szczegolnoéciz 
1) kontrola celno-skarbowa towarow dopuszczonych do obrotu Z koficowym 

przeznaczeniem przy Zastosowaniu Zerowej lub obniionej stawki celnej, podlegajancj,/ch 
dozorowi celnemu; 

2) kontrola celno-skarbowa stosowania procedur uproszczonych, procedur specjalnych oraz 
ulatwiefi, 0 ktorych mowa Wart. 166, art. 179, art. 182 i art. 185 unijnego kodeksu 
celnego; 

3) Wykonywanie kontroli celno-skarbowej W'[I'yb16 art. 48 unijnego kodeksu celnego; 
4) nakiaclanie grzywien W drodze mandatu karnego za Wykroczenia i Wykroczenia 

skarbowe; 
5) realizowanie niezbqdnych ozynnoéci procesowych W granicach koniecznych dla 

zabezpieczenia éladow i dowodow przestegpstwa skarbowego, Wykroczenia skarbowego, 
przestqpstwa lub Wykroczeniag 

6) prowadzenie postqpowaii W zakresie dokonywania zabezpieczenia na majqtku 
kontrolowanego; 

7) kontrola celna upowainionego ekspoflera, nadawcy, odbiorcy; 
8) kontrola celna Wolnych obszarow celnych, skiadow celnych oraz magazynow czasowego 

skiadowania. 

§ 25. 
Do zakresu dzialania Dzialu Analizy Ryzyka i Wymiany Informacji Miqdzynarodowej 
naleiy W szczegolnoéci: 
1) udzia1 W dziaialnoéci analitycznej, prognostycznej i badawczej oraz analizy ryzyka 

dotyczqcej zj awisk Wystqpujapych W obszarze Wlaéciwoéci KAS; 
2) pozyskiwanie, rejestrowanie, przetwarzanie i dystrybucj a informacji niezbqdnych do 

zzarzqdzania ryzykiem Z6WI'1QtI"Z1'1}/1'11; 
3) udzial W Zarzqdzaniu ryzykami lokalnymi; 
4) udzial W zarzqdzaniu ryzykiem W obrocie miqdzynarodowym; 
5) udzial W typowaniu podmiotow do kontroli celno-skarbowej; 
6) koordynacja dziaiafi Z zakresu zarzqdzania ryzykiem na poziomie Urzqdu; 
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7) prowadzenie spraw dotyczqcych Wspoipracy Naczelnika Z Szefem KAS i z Izbq W 
zakresie dzialaii dotyczqcych zarzqdzania ryzykiem; 

8) udzial W Wymianie informacji podatkowych i finansowych Z pafistwami czionkowskimi 
Unii Europejskiej oraz z paiistwami trzecimi okreélonych przepisami prawa 
miqdzynarodowego; 

9) analiza informacji dostqpnych W ramach Wymiany informacji podatkowych i celnych, 
W tym W systemach informatycznych Wspomagajapych Wymianq informacj i; 

10) gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie dostqpnych informacji dla potrzeb typowania 
podmiotow do kontroli; 

11) gromadzenie informacji 0 nieprawidiowoéciach W zakresie Wiaéciwoéci KAS; 
12) identyfikowanie i monitorowanie obszarow zagroionych; 
13) opracowywanie kryteriow typowania podmiotow do kontroli; 
14) opracowywanie p1anoW kontroli oraz monitorowanie ich realizacj i; 
15) koordynowanie przygotowania propozycji do planu zgiaszanych przez inne komorki 

organizacyjne; 
16) prowadzenie, zgodnie z potrzebami organow nadzorujapych i kierownictwa KAS, 

ewidencji kontroli i postqpowaii ich przebiegu, ustalefi i Wpiat z przeprowadzonych 
kontroli i postqpowaii; 

17) projektowanie, budowa i optymalizacja baz danych; 
18) bieiqca obsluga i analiza informacji podsumowujapych VAT-UE; 
19) opiniowanie i monitorowanie podmiotow umieszczonych na EUROFISC; 
20) gromadzenie, analizowanie i przekazywanie informacji o stwierdzonych podczas 

dokonywania czynnoéci okolicznoéciach, ktore mogq Wskazywaé na prowadzenic: dziaitafi 
inajagych na celu Wprowadzenie do obrotu gospodarczego Wartoéci majagkowych 
pochodzqcych Z nielegalnych lub nieuj awnionych Zrodc-:1; 

21) analizowanie dostqpnych baz danych oraz pozyskiwanie infonnacji z innych zirodel 
W celu monitorowania podmiotéw podejrzewanych o podejmowanie dZ13i'&fi 
W obszarach zagroionych oszustwami podatkowyrni; 

22) prowadzenie dzialalnoéci analitycznej W odniesieniu do negatywnych zjawisk 
Wystqpuj apych W zakresie kontroli celno-skarbowej; 

23) wspoidziaianie Z innymi jednostkami organizacyjnymi administracji skarbowej oraz 
Z11’1I'1y1’l’l1—O1‘g8.11€1II11 administracji publicznej W zakresie gromadzenia, przetwarzania, 
pozyskiwania i udostqpniania informacj i; 

24) wspoipraca Z organami administracji pafistwowej W zakresie koordynacji czzynnoéci 
kontrolnych; 

25) kontrola celno-skarbowa W zakresie rzetelnoéci deklarowanych podstaw opodat1<oWania 
oraz prawidiowoéci obliczania iwpiacania podatkow stanowiqcych dochod budiotu 
paiistwa, a takze innych naleznoéci pieniqinyoh budietu paiistwa lub paiistwowych 
funduszy celowych; 

26) 
) ujawnianie i kontrola niezgioszonej do opodatkowania dziaialnoéci gospodarczej; 

27) kontrola celno-skarbowa irodel pochodzenia majqtku oraz przychodow nieznaj(1ujapy'ch 
pokrycia W uj awnionych Zrodiach lub pochodzqcych ze irodei nieuj awnionych; 
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28) 

29) 

30) 

31) 

32) 

33) 

badanie cen transakcyjnych stosowanych W transakcjach miqdzy podmiotami 
powiazanymi pod kqtem Wykorzystania ich do zaniiania podstaw opodatkowania; 
reahzacja jednoczesnych kontroli podatkowych, na podstawie porozumiefi 
z administracjami podatkowymi innych pafistw lub uregulowaii unijnych oraz 
prowadzenie Wielostronnych kontroli W zakresie cen transakcyjnych; 
badanie przestrzegania przez rezydentow i nierezydentow ograniczefi i obowiqzkow 
okxeélonych W przepisach prawa dewizowego oraz Warunkow udzielonych na ich 
podstawie zezwolefi, zezwolefi dewizowych, a takie Warunkow Wykonywania 
dzia1a1noéci kantorowejg 
prowadzenie postqpowafi podatkowych W pieiwszej instancji W sprawach objqtych 
1<ontrc»1q celno-skarbowa, W tym ustalanie i okreélanie podatkow, oplat i niepodatkowych 
naleznoéci budietowych oraz innych naleinoéci na podstawie przepiséw odrqbnych; 
prowadzenie postqpowafi W zakresie dokonywania zabezpieczenia na majqtku 
kontrolowanego; 
rozpoznawanie, Wykrywanie przestqpstw skarbowych i Wykroczeii skarbowych. 

Rozdzial 5 
Pion zwalczania przestgpczoéci ekonomicznej 

§ 26. 
Do zada.1i1Dzia1u Operacyjno-Rozpoznawczego naleiy W szczegolnoéciz 
1) 

2) 

3) 

4) 

uzys1<f.Wanie, gromadzenie, przetwarzanie i Wykorzystywanie, rowniei W fonnie 
czynnoéci operacyjno-rozpoznawczych, W tym umoiliwiajqcych uzyskiwanie informacji 
oraz utrwalanie éladow i dowodéw W sposéb niejawnyz informacji zawierajqcych dane 
osobowe, dane, 0 ktorych mowa W arr. 114 ust. 1 oraz W art. 115 ust. 1 ustawy 0 KAS, 
informacji 0 dochodach, obrotach, rzeczach i prawach majqtkowych — podmiotow 
podlegaj apych kontroli oraz podmiotow, co do ktérych zachodzi uzasadnione podejrzenie 
popehiienia przestqpstwa albo przestqpstwa skarbowego W celu Wykonywania zadafi, o 
ktorych mowa waft. 2 ust. 1 pkt 1, 2, 13-15 ustawy 0 KAS oraz W celu écigania 
przestqpstw na podstawie ratyfikowanych umow miqdzynarodowych; 
Wspo1dzia1anie z organami, s1u2bami i instytucjami pafistwowymi uprawnionymi do 
wykonywania czynnoéci operacyjno-rozpoznawczych oraz Wlaéciwymi organami 
iinstytucjami pafistw cz1onkoWskich Unii Europejskiej, a takie, W przypadkach i na 
zasadach okreélonych W odrqbnych ustawach, Z innymi organami, W Zakresie realizacji 
ustawowych zadafi, o ktérych mowa W art. 113 ust. 1 ustawy o KAS; 
prowadzenie czynnoéci analitycznych z zastosowaniem analizy kryminalnej do 
rozpoznawania, Wykrywania i Zwalczania przestqpczoéci W zakresie realizacji 
ustawowych zadafi KAS; 
prowadzenie oddzialu archiwum Wyodrqbnionego Wyodrqbnionych komorek 
organizacyjnych, W ktorych funkcjonariusze Wykonujq czynnoéci operacyjno- 
rozpoznawcze. 

§ 27. 
Do zadafi 1Dzialu Techniki i Obserwacji na1eZy W szczegolnoéciz 
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1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 
12) 

Zapewnienie technicznych moiliwoéci prowadzenia kontroli operacyjnej; 
Wykonywanie czynnoéci operacyjno-rozpoznawczych, W tym rejestrowanie, przy u12yc1u 
érodkow technicznych, obrazu zdarzefi W miejscach publicznych oraz diwiqku 
towarzyszqcego tym zdarzeniom; 
zapewnianie bezpiecznego przechowywania, eksploatacji i sprawnoéci teohn:lcz11ej 

sprzqtu oraz érodkow transportu Wykorzystywanych do realizacji zadafi komorki; 
Wspolpraca Z przedsiqbiorcami telekomunikacyjnymi W zakresie udostqpniania przez 
nich danych identyfikujqcych abonentow, danych lokalizacyjnych, Wykazow polapzefi, 
innych danych telekomunikacyjnych oraz danych niezbqdnych podczas prowadzsnia 
kontroli operacyjnej; 
Wspo%praca Z operatorami pocztowymi oraz us%ugodaWcan"1i éwiadczqcymi usmgi drogq 
elektronicznq W zakresie realizacji zadafi, 0 ktorych mowa W art. 114 i 115 ustawy 
0 KAS; 
gromadzenie, opracowywanie i przetwarzanie materiadow oraz informacji uzyskanych 
W Wyniku podejmowanych dzialafi; 
Wspéflpraca W zakresie opiniowania planow dziedafi przedsiegbiorcow 
telekomunikacyjnych W sytuacjach szczegolnych zagroiefi, ich aktualizacji oraz zmian 
W zakresie okreélonym W § 5 pkt 7 rozporzqdzenia Rady Ministrow Z dnia 4 stycznia 
2010 r. W sprawie planu dziahufi przedsiqbiorcy telekomunikacyjnego W sytuacjach 
szczegolnych zagroiefi (Dz. U. Nr 15, poz. 77 z poin. zm.); 
prowadzenie obserwacji na potrzeby komorek operacyjno-rozpoznawczych, W tym: 
a) opiniowanie, We Wspfflpracy z Whaéciwq komorkq W Ministerstwie, Wnioskow 

0 podj Qcie dziahafi obserwacyjnych pod kqtem moZliWo§ci ich realizacji, 
b) rejestrowanie, przy uiyciu érodkow technicznych obrazu zdarzefi W miejscawh 

publicznych oraz diwiqku towarzyszqcego tym zdarzeniom, 
c) gromadzenie, opracowywanie, przetwarzanie i Wykorzystywanie 1nateriah5W oraz 

uzyskanych informacji; 
prowadzenie obserwacji W ramach Wspo1pracy transgranicznej, W tym nadzolu 
transgranicznego, 0 ktorym mowa W art. 21 Konwencji sporzqdzonej na podstawie 
artykulu K.3 Traktatu 0 Unii Europejskiej W sprawie Wzajernnej pomocy i Wspolpracy 
miqdzy administracjami celnymi, sporzqdzonej W Brukseli dnia 18 gmdnia 1997 11; 
zapewnianie bezpiecznego przechowywania, eksploatacji i sprawnoéci technicznej 
sprzqtu oraz érodkow transpoflu uiywanych do prowadzenia obsem/acji; 
sporzqdzanie okresowych sprawozdafi z realizacji zadafi Wykonywanych przez kon1ork1:;; 
sporzqdzanie pohocznych sprawozdafi do Sqdu Okrqgowego Wlaéciwego dla siedziby 
Urzqdu obejmujqcego liczbq przypadkow pozyskania W okresie sprawozdawczym 
danych telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych i rodzaj tych danych oraz 
kwalifikacje prawne czynow, W zwiqzku z zaistnieniem ktorych Wystqpiono o dane 
telekomunikacyjne, pocztowe lub internetowe. 

§ 28. 
Do zadafi komérek realizacji naleiy W szczegolnoéci: 
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Wykonywanie kontroli celno-skarbowej, 0 ktérej mowa W alt. 62 ust. 5 pkt 1-3 ustawy 
0 KAS; 
rozpoznawanie, Wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestqpstw skarbowych 
iWykl'oczel' 1 skarbowych, przestqpstw i Wykroczefi oraz éciganie ich spraWc6W 
W zakresie okreélonym W: 
a) alt. 53 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach, 
b) alt. 116-118 ustawy Z dnia 4 lutego 1994 r. 0 prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, 
c) alt. 183 § 2 i 4-6, W przypadku czynéw, 0 ktérych mowa W alt. 183 § 2, 4 i 5 

Kodeksu karnego, 
<1) alt. 244 Kodeksu karnego, W zakresie niestosowania sic; do zakazu Wstqpu do 

osirodkéw gier i uczestnictwa W grach hazardowych, 
<2) alt. 305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — PraW0 Wiasnoéci przemysiowej, 
1‘) alt. 33 ust. 1, 2 i 3 ustawy Z dnia 29 listopada 2000 r. 0 obrocie Z zagranica towarami, 

technologiami i usiugami 0 znaczeniu strategicznym dla bezpieczefistwa palistwa, 
a takie dla utrzymania miqdzynarodowego pokoju i bezpieczelistwa, 

g) alt. 12a, alt. 13 i alt. 14 ustawy Z dnia 2 marca 2001 r. 0 Wyrobie alkoholu etylowego 
oraz Wytwarzaniu Wyrobéw tytoniowych, 

11) alt. 109 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie Zabytkéw i opiece nad zabytkami, 
i) alt. 128, alt. 131 pkt 4 W zakresie, 0 ktérym mowa W alt. 73 ust. 1 pkt 2, oraz alt. 131 

pkt 10 i 14 ustawy Z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody, 
j) alt. 55, alt. 57, alt. 61 i art. 66 ustawy Z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeciwdzialaniu 

narkomanii, 
1c) alt. 41, art. 43 i art. 44 ustawy Z dnia 18 paidziernika 2006 r. 0 Wyrobie napojéw 

spirytusowych oraz 0 rejestracji i ochronie oznaczeli geograficznych napojéw 
spirytusowych, 

1) alt. 12 ustaWy Z dnia 13 kwietnia 2016 r. 0 b6Zp16CZ€fiS'[Wi6 obrotu prekursorami 
lri aterialéw Wybuchowych, 

in) alt. 258, alt. 270, art. 271, art. 273 oraz W art. 286 § 1 Kodeksu kamegog 
Zapewnianie ochrony fizycznej i technicznej osobom zatrudnionym W jednostkach 
organizacyjnych KAS, a W uzasadnionych przypadkach takie ilmym osobom, organom 
i instytucjom palistwowym; 
Wszczynanie postqpowalfi W sprawach 0 przestqpstwa skarbowe, Wykroczenia skarbowe, 
przestsgpstwa i Wykroczenia oraz realizowanie niezbqdnych czynnoéci procesowych 
W granicach koniecznych dla zabezpieczenia éladéw i doW0d6W przestqpstwa 
skalbowego, Wykroczenia skarbowego, przestqpstwa lub Wykroczenia; 
prowadzenie rnagazynu broni i amunicj i; 
zatrzymywanie i przeszukiwanie oséb, zabezpieczanie rzeczy oraz przeszukiwanie lokali 
lnieszkalnych, pomieszczefi i innych miejsc, bagaiu, iadunku, érodkéw transpoltu 
i statkéw W trybie i przypadkach okreélonych W przepisach Kodeksu postqpowania 
karnego; 
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12) 

7,) 

8) 

9) 

10) 

11) 

13) 

14) 

Zatrzymywanie i przeszukiwanie urzadzefi zawierajacych dane informatyczne lub 
systeméw informatycznych, W zakresie danych przechowywanych W tych urzadzeniach 
lub systemach a1b0 na noénikach, W'[y1Tl korespondencji przesy1anej poczta elektroniczzna 
W trybie i przypadkach okreélonych W przepisach Kodeksu postqpowania kamego; 
konwéj, 0 ktéryrn mowa W art. 4 pkt 3 lit. c—g ustawy Z dnia 24 maja 2013 r. 0 érodkach 
przymusu bezpoéredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628, z péin. zm.); 
nak1adanie grzywien W drodze mandatu karnego za Wykroczenia i Wykroczenia 
skarbowe; 
obsiuga urzadzefi RTG; 
Wykonywanie zadafi Z zakresu informatyki éledczej, niewymagajacych zastosowania 
z10Zonych narzqdzi infonnatycznych, W tym pozyskiwanie izabezpieczanie dowodéw 
cyfrowych; 
szkolenie W zakresie stosowania érodkéw przymusu bezpoéredniego i broni pa1nej, 
technik i taktyk interwencj i; 
Wspé1praca Z innymi izbami, siuibami i organami W zakresie przeciwdzialania 
i zwalczania przestqpczoéci W zakresie Wiaéciwoéci KAS; 
Wykonywanie nastqpujacych zadafi: 
a) dokonywanie oglqdzin, 
b) 
c) sporzadzanie szkicéw, kopiowanie, filmowanie, fotografowanie oraz dokonywanie 

zabezpieczanie zebranych d0W0déW, 

nagraii diwiqkowych, 
d.) nak1adanie zamkniqé urzqdowych na urzadzenia, pomieszczenia, naczynia oraz 

érodki przeW0zoWe, 
e) przeprowadzanie rewizji t0War6W, Wyrobéw i érodkéw przewozowych, W tym 

z uiyciem urzadzefi technicznych i pséW sluibowych, 
f) konwojei strzeienia t0Warc' >W, 
g) kontroli przesylek pocztowych, 
h) Wykonywanie kontroli ruchu drogowego W trybie i przypadkach okreélonych 

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - PraW0 0 ruchu drogowym (Dz. U. 2 2017' r. 
poz. 128 z péin. zm.). 

§ 29. 
1. Do zadaii komérek dochodzeniowo-éledczych na1e2y W szczegélnoéciz 

1) prowadzenie postqpowafi przygotowawczych W sprawach 0 przestqpstwa skarbowe 
i Wykroczenia skarbowe; 

2) rozpoznawanie, Wykrywanie i zwalczanie pI‘Z€S'[QpS'[W i Wylqoczefi okreélonych W: 
a) art. 53 ustawy Z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach Dz. U Z 2016 r. poz. 1506), 
b) art. 116-118 ustaWy Z dnia 4 lutego 1994 r. 0 prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U. Z 2016 r. poz. 666, z péin. zm.), 
0) art. 183 § 2 i 4-6, W przypadku czyn6W, 0 ktérych mowa W art. 183 § 2, 4 1 5 

Kodeksu karnego, 
d) arc. 244 Kodeksu kamego, W zakresie niestosowania siq do zakazu WS’EQ])U do 
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3) 

4) 

5) 

6') 

7) 

3) 

9') 

10) 
11) 

oérodkow gier i uozestnictwa W grach hazardowych, 
art. 305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo Wtasnoéci przemysiowej 
(Dz. U z 2013 r. poz. 1410, z poin. zm.), 
art. 33 ust. 1, 2 i 3 ustawy Z dnia 29 listopada 2000 r. 0 obrocie Z zagranica 

6) 

f) 

towarami, technologiami i ushigami 0 znaczeniu strategicznym dla 
bezpieczefistwa pafistwa, a takie dla utrzymania miqdzynarodowego pokoju i 

bezpieczefistwa, 
art. 12a, art. 13 i art. 14 ustawy Z dnia 2 marca 2001 r. 0 Wyrobie alkoholu 
etylowego oraz Wytwarzaniu Wyrobéw tytoniowych (Dz. U z 2015 r. poz. 103, 

g) 

Z poin. Zm.), 
art. 109 ustawy Z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad 
zabytkami (Dz.U. Z 2014 r. poz. 1446, Z poin. zm.), 
art. 128, art. 131 pkt 4 W zakresie, 0 ktorym 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 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 2134, Z poin. zm.), 
art. 55, art. 57, art. 61 i art. 66 ustawy Z dnia 29 lipca 2005 r. 0 
przeciwdzialaniu narkomanii (Dz.U. Z 2016 r. poz. 224, Z poin, zm.), 
art. 41, art. 43 i art. 44 ustawy Z dnia 18 paidziemika 2006 r. 0 Wyrobie 
napojow spirytusowych oraz 0 rejestracji i ochronie oznaczeifi geograficznych 
napojow spirytusowych (Dz.U. Z 2016 r. poz. 822), 
art. 12 ustawy Z dnia 13 kwietnia 2016 r. 0 bezpieczefistwie obrotu 

11) 

i) 

J) 

k) 

1) 

prekursorami materiaiow Wybuchowych (Dz. U. poz. 669) 
oraz zapobieganie tym przestqpstwom i Wykroczeniom, a takie éciganie ich 
sprawcow, jeieli zostaty uj awnione przez Shlibq Celno-Skarbowat; 
prowadzenie postqpowaii przygotowawczych W zakresie okreélonym W art. 258, art. 

270, art. 271, art. 273 oraz W art. 286 § 1 kodeksu karnego; 
prowadzenie dochodzeifi W sprawach okreélonych W ustawie Z dnia 29 Wrzeénia 1994 
r. 0 rachunkowoéci (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z poin. zm.); 
Wnoszenie do sadow aktow oskarienia W sprawach 0 przestqpstwa skarbowe, 
Wykroczenia skarbowe oraz Wnioskéw 0 ukaranie W sprawach 0 Wykroczenia; 
W'yStQpOW8.I'11€ przed sadami W charakterze oskariyciela publicznego W sprawach 
o przestqpstwa skarbowe, Wykroczenia skarbowe i wykroczenia; 
Wystqpowanie przed sadem W postqpowaniu Wykonawczym W sprawach 
o przestqpstwa skarbowe i Wykroczenia skarbowe; 
Wnoszenie do sadow érodkow zaskarienia od orzeczeii Wydanych przez sady 
W sprawach 0 przestqpstwa skarbowe, Wykroczenia skarbowe i Wykroczenia; 
Wnoszenie do sadow Wnioskow o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie siq 
odpowiedzialnoéci karnej sprawcy przestqpstwa skarbowego lub Wykroczenia 
skarbowego, 
Wspoipraca z organami écigania, prokuraturai sadami; 
nakiadanie grzywien W drodze mandatu karnego za Wykroczenia i Wykroczenia 
skarbowe; 
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12) nadzér merytoryczny nad prawidiowoéciq funkcjonowania systemu ESKS oraz 
opracowywanie informacji i sprawozdafi W zakresie prowadzonych postqp-0War'1 
przygotowawczych; 

13) zapewnienie jednolitoéci prowadzonych W Urzqdzie postqpowafi przygotowawczych. 
2. Dzia1 Dochodzeniowo-§1edczy realizuje zadania Wymienione W ust. 1 pkt 1-11 ujawnione 

przez pracownikéw W pionach kontroli celno-skarbowej i orzecznictwa oraz zadania 
Wymienione W ust. 1 pkt 12-13. 

3. Referaty Dochodzeniowo-§1edcze realizujq zadania Wymienione W ust. 1 pkt 1-11 
ujawnione przez pracownikéw i funkcjonariuszy pelniapych s1uZbQ W Delegaturach 
i pionie zwalczania przestqpczoéci ekonomicznej. 

4. Sprawy mogq byé przejmowane przez Dzia1 Dochodzeniowo-§1edczy bqdi przeka2:§Wane 
do prowadzenia przez Referaty Dochodzeniowo-§1edcze ze Wzglqdu na zbytnie ob ciegienie 
komérek lub z innych Wainych p0W0déW. 

§ 30. 
D0 zadaii Referatu Sluiby Dyiurnej na1eZy W szczegélnoéci: 
1) utrzymywanie calodobowej lapznoéci ze Sluibq Dyiurnq Centrum Koordynacji Dzialaii 

(SD CKD) W Ministerstwie, sluibami dyiurnymi innych urzqdéw, grupami 
realizacyjnymi oraz delegaturami Urzqdu oraz 0ddzia1ami celnymi, W tym usytuowanymi 
W przejéciach granicznych lub zesp01amik0ntr01nymi; 

2) utrzyrnanie 1apZnoéci z komérkq organizacyjnq W Ministerstwie 0dp0Wiedz;ia111q za 
zapewnienie ca10dob0Wej Wymiany informacji ze s1uZbami Wlaéciwego Wojewody, 
Policjav Straiq Graniczna, Agencjq Bezpieczeiistwa Wewnqtrznego, Inspekcjq Transportu 
Drogowego oraz W zaleinoéci od potrzeb, takie Z innymi ShlZb3.I1'11 i instytucj amir. 

3) zbieranie, ewidencjonowanie i opracowywanie informacji 0 sytuacji i istotnych 
zdarzeniach W ramach Urzqdu W szczegélnoéci Z przejéé granicznych i przekazyvvanie 
ich Szefowi KAS oraz do SD CKD W Ministerstwie lub innych uprawnionych oséb; 

4) gjromadzenie i przekazywanie bezpoérednim prze10Z0nym i do SD CKD informacji 
0 znaczeniu kryzysowym, tj. informacji na temat zdarzefi naglych i nieprzewidzianych, 
ktére majq Wp1yW na dziaialnoéé, zarzqdzanie, a takie Wizerunek KAS; 

5) analizowanie i niezW1oczne inicjowanie dzia1afi po uzyskaniu zg10szenia lub informacji 
0 zdarzeniach z zakresu zainteresowania Izby, Urzqdu lub innych shlib kontrolnychg 

6) monitorowanie realizacji zadafi przez komérki organizacyjne W zakresie ustalonym przez 
Naczelnika; 

7) prowadzenie koordynacji lokalnych Wspélnych dzia1a1i Z innymi urzqdami i innynii 
sluibami kontrolnymi; 

8) Wsparcie infonnacyjne i decyzyjne komérek organizacyjnych Pionu Zwalczania 
Przestqpczoéci Ekonomicznej ; 

9) monitorowanie grup kontrolnych W trakcie realizowania zadafi siuibowych; 
10) iiadawanie biegu i bieiape monitorowanie realizacji infonnacji otrzyrnanych Z kraj0W'ego 

telefonu interwencyjnego KAS; 
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11) udostcjpnianie danych Z baz danych i systeméw informatycznych komérkom 
oicganizacyjnyrn W Urzqdzie lub innym organom KAS, na ich Wystqpienia, kierowane 
W celu uzyskania Wsparcia podczas prowadzonych przez nie dziaiafi kontrolnychg 

12) monitorowanie przypadkéw i przekazywanie raportéw 0 naruszeniach obowiqzkéw 
siuizbowych przez pracownikéw; 

13) bieiqce gromadzenie i analiza pozyskiwanych informacji, niezaleinie od formy jej 
pozyskania, celem dorainego Wspierania dzialafi kontrolnych prowadzonych W terenie; 

14) prowadzenie magazynu broni. 
Rozdzial 6 
Delegatury 

§ 31. 
Do zada.1i1Refera1t6w Spraw Ogélnych naleiy W szczegélnoéci: 
1) prowadzenie spraw Z zakresu struktury organizacyjnej delegatury i p0d1eg1ych oddzialéw 

celnych; 
2) przyjmowanie skarg i Wnioskéw dotyczqcych dziaiania delegatury i podlegiych 

oddziaiéw celnych oraz przygotowywanie materiaiéw do ich rozpatrzenia; 
3) organizacja obiegu informacj i i dokumentacji W delegaturze; 
4) 1)1‘OW&dZ61’l16 obshlgi kancelaryjnej i sekretarskiej delegatury; 
5) prowadzenie spraw powierzonych przez Dyrektora W zakresie zapewniajqcym 

praWid10Wq obslugq delegatury, W szczegélnoéci W sprawachz 
a) obslugi kadrowej, 
b) gospodarowania mieniem, 
0) ekspioatacyjno-zaopatrzeniowych, 
d) magazynu archiwum zakladowego; 

6) prowadzenie magazynéw depozytowych oraz nadzér nad towarami przechowywanymi W 
tych magazynach. 

§ 32. 
1. D0 zadafi Dzialéw Postgpowania Celnego z zastrzeieniem ust. 2 naleiy W szczegélnoéci: 

1) prowadzenie postqpowafi W pieiwszej instancji W zakresie regulowania sytuacji 
towaréw i dysponowania towarami, potwierdzania unijnego statusu celnego t0War(' )W, 
Zwolniefi z naleinoéci celnych, oplat W sprawach celnych, zwrotéw i umorzeii 
naleinoéci celnych, elementéw siuiqcych do naliczania naleinoéci celnych 
przywozowych i naleinoéci celnych WyW0zoWych oraz innych érodkéw 
przewidzianych W Wymianie towarowej, a takie spraw dotyczqcych przeW0zéW 
drogowych, podatku akcyzowego i podatku od towaréw i ushlg zwiqzanych z obrotem 
t0War0Wym Z pafistwami trzecimi; 

2) uniewainianie zgioszefi celnych, deklaracji, powiadomiefi 0 powrotnym Wywozie po 
Zwolnieniu toWarc' >W; 

3) prowadzenie postqpowafi W zakresie pozwolefi na stosowanie procedury specjalnej, 
0 ktérej mowa W art. 210 lit. b—d unijnego kodeksu celnego; 

4) VV6f_'yfiK8.Cj21 rozliczefi pozwolefi na stosowanie procedury specj alnej ; 
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5) prowadzenie postqpowaii W zakresie pozwolefi na stosowanie uproszczonego sposobu 
dokumentowania pochodzenia towaréw; 

6) prowadzenie postqpowafi W zakresie pozwoleii na stosowanie uproszczonego sposobu 
Wystawiania swiadectw przewozowych ATR; 

7) Weryfikacja dowodéw pochodzenia prowadzona na Wniosek zagranicznych 
administracji, 

8) Wykonywanie Zadafi z zakresu srodkéw polityki handlowej oraz zakazéw i ograniczefi 
Wynikaj qcych Z przepiséw odrqbnych; 

9) prowadzenie postqpowaii W Zakresie pozwolefi na prowadzenie magazynu czasowego 
skiadowania oraz zatwierdzanie ewidencji prowadzonych W magazynie czasowego 
skladowania; 

10) prowadzenie postqpowafi W zakresie pozwoleii na prowadzenie skiadu celnego oraz 
zatwierdzanie ewidencji prowadzonych W skiadzie celnym; 

11) nadzér nad realizacjq przepiséw dotyczqcych regulowania sytuacji towaréw 
i dysponowania towarami oraz potwierdzania unijnego statusu celnego towardw 
W oddzia1ach celnych; 

12) prowadzenie pOStQpOW21fi W Zakresie pozwolefi na korzystanie z uproszczenia 
dotyczqcego ustalania kwot stanowiqcych czqsé Wartosci celnej; 

13) monitorowanie Warunkéw i kryteriéw, ktére majq byé speinione przez posiadaczy 
pozwoleii Wydanych przez naczelnika urzqdu, obowiqzkéw Wyiiikajqcych Z tych 
pozwolefi oraz prowadzenie postqpowafi celnych dotyczapej ponownej oceny tych 
pozwolefi; 

14) regulowanie, zgodnie z przepisami prawa celnego, sytuacji pojazdu usuniqtego 
Z drogi, W przypadku, kiedy jego status celny jest nieuregulowany; 

15) orzecznictwo W zakresie kar pieniqinych. 
2. Zadania Wymienione W ust. 1 pkt 1-15 dotyczape spraw wyiiikajapych Z zadafi ()ddzi:151"u 

Celnego w Bialej Podlaskiej realizujqcego zadania CUDO prowadzi Dzia1 Postqpowania 
Celnego W Delegaturze Urzqdu W Biaiej Podlaskiej. 

§ 33. 
1. D0 zadafi komérek kontroli celno-skarbowej rynku naleiy W szczegélnosciz 

1) kontrola celno-skarbowa przestrzegania przepiséw prawa celnego oraz innych 
przepiséw zwiqzanych z przywozem i Wywozem t0Warc' >W W obrocie miqdzy obszarem 
celnym Unii a pafistwami trzecimi, W szczegélnosci przepiséw dotyczapych 10WaréW 
objqtych ograniczeniami lub zakazami; 

2) kontrola celno-skarbowa Wywozu i przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
towaréw podlegajqcych ograniczeniorn lub zakazom oraz przestrzegania srodkéw 
polityki handlowej ; 

3) kontrola celno-skarbowa przestrzegania przepiséw prawa podatkowego W zakresie 
produkcji, przemieszczania i zuiycia Wyrobéw akcyzowych, W szczegélnoéci ich 
Wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skaiania, rozlewu, przyjmowania, 
magazynowania, Wydawania, przewozu i niszczenia, oraz W zakresie stosowania 
i oznaczania tych Wyrobéw znakami akcyzy;- 
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4) k0ntro1a celno-skarbowa przestrzegania przepisow regulujqcych urzqdzanie 
i prowadzenie gier hazardowych, 0 ktorych mowa W ustawie Z dnia 19 listopada 
2()()9 r. 0 grach hazardowych, a takie zgodnoéci tej dziaialnoéci ze zgioszeniom, 
udzielona koncesjq lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem; 

5) kontro1a celno-skarbowa W zakresie posiadania automatow do gier hazardowych; 
6) kontro1a celno-skarbowa W zakresie produkcji i obrotu automatarni do gier 

hazardowych; 
7) kontro1a celno-skarbowa przestrzegania przepisow prawa podatkowego W zakresie 

Wydobycia urobku miedzi, produkcji koncentratu, Wydobycia gazu ziemnego lub ropy 
naftowej, 0 ktorych mowa W ustawie z dnia 2 marca 2012 r. 0 podatku od Wydobycia 
niektérych kopa1in(Dz.U. z 2016 r. poz. 1581 Z poin. zm.); 

8) kontro1a rodzaju pa1iWa; 
9) kontroia celno-skarbowa sprzedaiy detalicznej, W tym realizacji obowiqzku 

ewidencjonowania obrotu za pomocq kas rej estruj qcych; 
1()) przyjmowanie zg1osze1i W sprawach automatow do gier hazardowych, urzqdzefi do gier 

i 11rzqdzefi losuj qcych; 
11) przyjmowanie zg1osze1i1oterii fantowych i gier bingo fantowe; 
12)kontro1a celno-skarbowa W zakresie przestrzegania przepisow dotyczqcych Wspolnej 

Polityki Rolnej ikoordynacja prawidlowego ich stosowania W podlegiych oddzialach 
ceinych; 

13) opiniowanie Wnioskow dotyczqcych utworzenia skiadu podatkowego oraz 
prowadzenie oglqdzin miejsc i opiniowanie Wnioskow dotyczapych utworzenia skiadu 
celnego, skladu podatkowego, magazynu czasowego sk1adoWania oraz miejsca 
Wyznaczonego lub uznanego; 

14) przeprowadzanie urzqdowego sprawdzenia; 
15)nak1adanie grzywien W drodze mandatu karnego za Wykroczenia i Wykroczenia 

skarbowe; 
16) Wszczynanie postqpowaii W sprawach o przestqpstwa skarbowe, Wykroczenia 

sI<arboWe, przestqpstwa i Wykroczenia oraz realizowanie niezbqdnych czynnoéci 
procesowych W granicach koniecznych dla zabezpieczenia éladow i doWodoW 
przestqpstwa skarbowego, Wykroczenia skarbowego, przestqpstwa lub Wykroczenia; 

1'/)obs§11gc. zgioszefi celnych W procedurze uproszczonej poza godzinami pracy 
W Lizqdzie W Systemic Kontroli Eksportu ECS W oparciu 0 krajowe i unijne kryteria 
I'YZYkfl; 

18) obshlga zg10szefi celnych W procedurze uproszczonej poza godzinami pracy 
VVUI'ZQdZ1€ W NoWym Skomputeryzowanym Systemie Tranzytowym NCTS2 
W zakresie dotyczapyin potwierdzania Wywozu, W zwiqzku z zadaniem okreélonym 
W pkt 17; 

19) Weityfikacja realizacji przez Zglaszajqcego obowiqzku, 0 ktorym mowa W art. 21b 
ustawy Z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicq towarami, technologiami 
i ushlgami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczefistwa pafistwa, a takie dla 
utrzymania miqdzynarodowego pokoju i bezpieczefistwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 194, 
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z péin. zm.) oraz podejmowanie stosownych dziaiaii W razie stwierdzenia jego 
niewykonania; 

20) kontrola celno-skarbowa W zakresie przestrzegania przepiséw 0 grach hazardowych 
W zakresie doplat; 

21) zatwierdzanie uznanych miejsc Zaladunku, Wydawanie pozwolefi na prowadzenie 
magazynéw Zywnoéciowych oraz na stosowanie procedury planowej; 

22) ocena moiliwoéci Wykonywania kontroli celno-skarbowej W miejscach, W ktérych 
towary sq skladowane lub przetwarzane przed Wywozem Z refundacjq; 

23) zarzqdzanie konwojowania i strzeienia toWaréW. 
W Delegaturze Urzqdu W Biaiej Podlaskiej zadania Wymienione W ust. 1 pkt 1-161 19-23 
realizuje Dzia1 Kontroli Celno-Skarbowej Rynku Wraz z Wyodrqbnionym Wieloosobowym 
Stanowiskiem Staiej Kontroli Wyrobéw Akcyzowych, ktére realizuje zadanie Wyniienione 
W ust. 1 pkt 3. 
W Delegaturze Urzqdu W Lublinie zadania Wymienione W ust. 1 pkt 1-16, 19-23 realizuje 
Dziai Kontroli Celno-Skarbowej Rynku Wraz z Wyodrqbnionym Wieloosobowym 
Stanowiskiem Staiej Kontroli Wyrobéw Akcyzowych, ktére realizuje zadania Wyniienic-ne 
W ust. 1 pkt 3 i 14. 
W Delegaturze Urzqdu W Zamoéciu zadania Wymienione W ust. 1 pkt 1-16, 19-23 zfealizuj e 
Dziai Kontroli Celno-Skarbowej Rynku. 
Zadania Wyrnienione W ust. 1 pkt 17-18 realizuje Oddzia1 Celny W Bialej Podlaskiej W roli 
CUDO. 

Rozdzial 7 
Oddzialy celne 

§ 34. 
D0 zadaii oddzialéw celnych naleiy W szczegélnoécit 
1) prowadzenie spraW z zakresu organizacji oddziaiu i podleglych mu rniqisc 

Wyznaczonych i uznanych; 
2) przyjmowanie skarg i Wnioskéw dotyczqcych dziaiania oddzialu oraz 

przygotowywanie maten'a1(' >W niezbqdnych do ich rozpatrzenia; 
3) monitorowanie kontroli celnych bezpoérednich, W tym zatwierdzanie Wykonanych 

kontroli celnych na potrzeby Wymaganych pro géW; 
4) obskuga ewidencyjno-kancelaryjna oddziahl; 
5) Wykonywanie zadaii Z zakresu prowadzenia kasy; 
6) obsluga zg10sze1i celnych, zgloszefi do powrotnego WyW0zu, powiadomieii 

0 powrotnym Wywozie i deklaracji skréconych; 
7) obejmowanie towaru Wnioskowanq procedurq celnq oraz okreélanie kwoty d1ugu 

celnegol 
8) potwierdzanie dokumentéw zamykaj qcych procedurq tranzytu; 
9) legalizacja éWiadectW pochodzenia i dokumentéw potwierdzajqcych status celny; 
10) kontrola celno-skarbowa Warunkéw i Wymogéw okreélonych W przepisach odrqbnych 

dotyczqcych przywozu i WyWozu t0Wa.rc' >W; 
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11) 
12) 

1:-1) 

14) 

15) 
16) 
17) 
18) 

19) 

20) 

21) 

22) 

23) 
24) 

25) 
26) 

27) 

28) 

29) 

30) 

31) 

k0ntr01a celna towaréw 1 érodkéw przewozowych; 
Wszczynanie postqpowafi W sprawach 0 przestqpstwa skarbowe, Wykroczenia 
skarbowe, przestqpstwa 1 Wykroczenia oraz realizowanie niezbqdnych czynnoéci 
procesowych W granicach koniecznych dla zabezpieczenia éladéw 1 d0W0déW 
przestqpstwa skarbowego, Wykroczenia skarbowego, przestqpstwa lub Wykroczeniag 
na1<;1adan1e, sprawdzanie 1 zdejmowanie Z&I'1’l1(111Qé urzegdowych; 
k0ntr01a celno-skarbowa transportu drogowego, W tym przestrzegania przepiséw 
W zzakresie czasu jazdy, czasu postoju, obowiqzkowych przerw 1 czasu odpoczynku 
kierowcéw; 
obsluga powiadomiefi W procedurze uproszczonej; 
k0ntr01a celna zg10szefi celnych uzupe1niaj apych; 
prowadzenie postqpowania podatkowego W Zakresie importu towaréw; 
prowadzenie postqpowania celnego, z Wyhczeniem spraw maj qcych Wp1yW na zmianq 
procedury celnej, dlugu celnego 1 naleinoéci podatkowych oraz zwiqzanych ze zmianq 
strony postqpowania; 
Wydawanie 1 zmiana pozwolefi na stosowanie procedury specjalnej, W przypadku gdy 
Wniosek 0 pozwolenie na procedurq specjalnq jest sk1adany W formic zgloszenia 
celnego; 
Wykonywanie czynnoéci zwiqzanych ze stosowaniem érodkéw polityki handlowej 
oraz zakazéw 1 ograniczefi Wynikaj qcych z przepiséw odrqbnych; 
prowadzenie postqpowafi W Zakresie uznawania miejsc W celu jednorazowcgo 
przedstawienia towaréw organom celnym 1 czasowego sk1adoWan1a; 
na1<:1adan1e grzywien W drodze mandatu karnego za Wykroczenia 1 Wykroczenia 
skarbowe; 
kontrola podréinych 1 dewizowa; 
zlecanie przez urzqd nadzoru 1 Wykonywanie przez urzqd przedstawienia czynnoéci 
k0ntr01nych, W przypadku odprawy scentralizowanej; 
obshlga urzqdzefi RTG do przeéwietlania bagazu; 
nak1adan1e kary pieniqinej pobieranej W przypadku braku przy Wyjeidzie 
zagranicznego pojazdu drogowego z kraju Wykupionego ubezpieczenia 
odpowiedzialnoéci cywilnej (Zielona Karta) oraz za przejazd pojazdu 
nienormatywnego bez zezwolenia lub Wbrew Warunkom zezwolenia; 
Wystawianie na Wniosek podmiotu, ktéry 0trzyma1 certyfikat importowy ceflyfikatu 
Weryfikacji dostawy; 
Wydawanie zezwolefi kategorii III 1 IV na przejazd pojazdu nienormatywnego 
(na granicy pafistwa); 
na1<;1adanie kar administracyjnych za naruszenie zasad przywozu drewna W ramach 
FLEGT; 
Wymiar 1 zabezpieczenie naleinoéci celnych 1 podatkowych oraz innych 0p1at, 
zwiqzanych z przywozem 1 Wywozem towaréw; 
Weryfikacja realizacji przez zglaszajqcego obowiqzku, 0 ktérym m0Wa W an. 21b 
ustawy Z dnia 29 listopada 2000 r. 0 obrocie z zagranicq towarami, technologiami 
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i uslugami 0 znaczeniu strategicznym dla bezpieczefistwa pafistwa, a. takie dla 
utrzymania miqdzynarodowego pokoju i bezpieczeifistwa oraz podejrnowanie 
stosownych dziaiafi W razie stwierdzenia j ego niewykonania; 

32) pozyskiwanie, przetwarzanie i dystrybucja infonnacji niezbqdnych do oceny ryzjyka; 
33) prowadzenie analizy ryzyka, W szczegélnoéci pod Wzglqdem bezpieczefistwa 

iochrony; 
34) Wsp61tWorzenie regionalnego rejestru ryzyka; 
35) przygotowywanie opracowaii i statystyk W zakresie Wiaéciwoéci oddziaiu; 
36) Wspéipraca W zakresie realizowanych zadaii Z innymi komérkami organizacyjnymi 

Urzqdu; 
37) prowadzenie magazynu depozytowego i nadzorowanie t0War6W W nim 

przechowywanych; 
38) kontrola celno-skarbowa przewozu toWar6W niebezpiecznych (ADR); 
39) Wykonywanie czynnoéci dozoru i kontroli celno-skarbowej Wobec t0War6W, 

Wprowadzanych, Wyprowadzanych i pozostajqcych W Wolnym obszarze celnym; 
40) Wykonywanie kontroli ruchu drogowego W trybie i przypadkach okreélonycsh 

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — PraWo 0 ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 1:, 
poz. 128 Z péin. zm.); 

41) prowadzenie postqpowafi W Zakresie kar pieniqinych Wynikajqcych Z ustawy 
0 transporcie drogowym; 

42) Zarzqdzanie konwoj owania i strzeienia toWar6W. 
Zadania Wymienione W ust. 1 pkt 6-8, 10, 15-20, 24, 30-36, 41-42 W roli CUDO realizuje 
Oddziai Celny W Biaiej Podlaskiej. 
Zadania Wymienione W ust. 1 pkt 1-5, 9, 11-14, 21-22, 26-27, 29-30, 36, 38, 40, 42, 
W roli oddziaiéw satelickich, realizujq: Oddziai Celny W Biaiej Podlaskiej, Oddzial Celny 
W Lublinie, Oddziai Celny W Puiawach, Oddziai Celny W Chehnie, Oddziai Celny 
W Zamoéciu i Oddzial Celny W Tomaszowie Lubelskim. 
Zadania Wymienione W ust. 1 pkt 7-8 Wyiapznie W przypadku zgloszefi skladanycah 
papierowo realizuja, W roli 0ddzia16W satelickichz Oddzia1 Celny W Biaiej Podlaskiej, 
Oddziai Celny W Lublinie, Oddziai Celny W Puiawach, Oddziai Celny 
W Cheimie, Oddziai Celny W Zamoéciu i Oddziai Celny W Tomaszowie Lubelskim. 
Zadania Wymienione W ust. 1 pkt 1-22, 24, 27, 29-36, 38-41 realizuje Oddziai Celny 
W Maiaszewiczach. 
Zadania Wymienione W ust. 1 pkt 1-13, 17-18, 20, 22-23, 25, 30, 32-36 realizuje Oddziai 
Celny W Terespolu. 
Zadania Wymienione W ust. 1 pkt 1-14, 17-18, 20, 22-23, 25-26, 30, 32-37 realizuja, 
Oddziai Celny Drogowy W Terespolu, Oddziai Celny W Zosinie i Oddzial Celny 
W D01hobycz0Wie. 
Zadania Wymienione W ust. 1 pkt 1-36, 38, 40-41 realizujq Oddzial Celny 
W Koroszczynie i Oddziai Celny W Slawatyczach. 
Zadania Wymienione W ust. 1 pkt 1-25, 27, 29-38, 40-41 realizujq Oddziai Celny W Dorohusku i Oddzial Celny W Hrubieszowie. 
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10. 

11. 

1.

2

3

4

5 

6 

Zadania Wymienione W ust. 1 pkt 1-38, 40-42 realizuje Oddziai Celny Drogowy 
W Dorohusku. i Oddzia1 Celny W Hrebennem. 
Zadania Wymienione W ust. 1 pkt 1-13, 15-25, 27, 30-36 realizuje Oddzia1 Celny Port 
Lotniczy W Lublinie. 

DZIAL IV 
ORGANIZACJ A PRACY URZEDU 

§ 35. W Urzedzie oraz Delegaturach W Lublinie i W Zamoéciu z zastrzeieniem ust. 2-12 
obowiqzuje osmiogodzimy czas pracy W godz. 7.30 — 15.30, od poniedzia1ku do piqtku. W komorkach organizacyjnych Urzedu majqcych siedzibe W Lublinie oraz W Delegaturze 
W Bielej Podlaskiej Z zastrzeieniem ust. 3-13 obowiqzuje oémiogodzinny czas pracy 
W godz. 7.15 — 15.15, od poniedzia1ku do piqtku. 
W Dziale Laboratorium Celne ustanawia sie czas pracy W godzinach 7.00 — 15.00, 
od po11iedzia1ku do piqtku. 
W uzzasadnionych przypadkach, kierownicy komorek organizacyjnych, za zgodq 
Naczelnika, mogq Wyznaczyé poszczegélnym pracownikom inne godziny rozpoczecia 
i zakoficzenia pracy nii okreslone W ust.1 - 3. 

Referat Sluiby Dyiurnej i komorki organizacyjne realizacji realizujq zadania W systemie 
4-z'»nianoWym. 
W granicznych oddziaiach celnycht 
1) Oddziale Celnym W Malaszewiczach; 
2) Oddziale Celnym W Koroszczynie; 
3) Oddziale Celnym W Terespolu; 
4) Oddziale Celnym Drogowym W Terespolu; 
5) Oddziale Celnym W S1aWatyczach; 
6) Oddziale Celnym W Dorohusku; 
7) Oddziale Celnym Drogowym W Dorohusku; 
8) Oddziale Celnym Port Lotniczy Lublin; 
9) Oddziale Celnym W Hrebem1em; 
10) Oddziale Celnym W Hrubieszowie; 
11) Oddziale Celnym W Zosinie; 
12) Oddziale Celnym W Dolhobyczowie; 
ustanawia sie ca1odoboWy, 4-zmianowy system pracy komorek lub stanowisk 
zajmuj apych sie obslugq zgloszefi celnych 1ub kontro1q oséb. 

7. W Oddziale Celnym W Bialej Podlaskiej ustanawia sie: 

8. 

1) dwuzmianowy system pracy stanowisk zajmujqcych sie obslugq zgloszefi celnych, 
od poniedzia1ku do niedzieli W godzinach 7.30 do 19.30, z Wyjqtkiem swiqt; 

2) calodobowy, 4-zmianowy system pracy stanowisk realizujapych obshlge zg1osze1fi 
celnych W procedurach uproszczonych-W zakresie zadafi CUDO. 

W Oddziale Celnym W Lublinie ustanawia sie czas pracy W godzinach od 7.30 do 15.30, 
od poniedzialku do piajku, z moiliwosciq ustanowienia dyiuru na Wniosek zglaszajqcego 
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0 Wykonanie czynnosci sh12boWych poza czasem pracy Oddzialu. Czynnoéici objqcia 
toWaroW Wnioskowanq procedurq dokonywane sq poza czasem pracy Oddzialu 
W godzinach 15.30 do 19.30. 
W Oddziale Celnym W Pu1aWach ustanawia siq czas pracy W godzinach od 7.3() do 15.30, 
od poniedzialku do piajku. z moiliwosciq ustanowienia dyiuru na Wniosek zg1a:;zaj2Lc:ego 
0 Wykonanie czynnosci s1u2boWych poza czasem pracy Oddziahl. Czynnoséci objqcia 
toWaroW Wnioskowanq procedurq dokonywane sq poza czasem pracy Odd2:ia1u 
W godzinach 15.30 do 19.30. 
W Oddziale Celnym W Che1mie ustanawia siq czas pracy W godzinach od 7.30 do 19.30, 
od poniedzia1ku do soboty, z Wyj qtkiem swiqt. W Oddziale Celnym W Zamoéciu ustanawia siq czas pracy W godzinach cd 7.30 do 
15.30, od poniedzia1ku do piajcku, Z moiliwosciq ustanowienia dyiuru na W1’l'1()S61{ 

zgiaszajapego o Wykonanie czynnosci s1uZboWych poza czasem pracy Odd2:ia1u 
z moiliwosciqich realizacji W godzinach od 15.30 do 19.30; W Oddziale Celnym W Tomaszowie Lubelskim ustanawia siq: 

1) czas pracy W godzinach od 7.30 do 19.30, od poniedzia1ku do soboty, Z Wyjqtkiem 
swiqt; 

2) ca1odoboWy, 4-zmianowy system pracy stanowisk realizujqcych obs1ug'.=; 2:g1oszefi 
celnych W procedurach uproszczonych W zakresie zadafi oddziahl satefickiego. W Delegaturze W Bia1ej Podlaskiej W Wieloosobowym Stanowisku Stalej Kontroli 

Wyrobow Akcyzowych ustanawia siq dwuzmianowy system pracy, od poniedzia11<;11 do 
soboty, Z Wyjqtkiem swiqt. 
Szczego1oWq organizacjq pracy (plany s1u2b) komorek lub stanowisk pracy pracuj aicych 
W innym systemie lub W innych godzinach pracy ni2 okreslone W ust. 1-3 ustala 
kierownik komorki organizacyjnej a zatwierdza Naczelnik lub zastqpca naozelnika 
nadzorujqcy komorkeg. 
Plany s1uZb, o ktoryoh moWa W ust. 14 sporzqdza siq W okresach miesiqcznych. 
Z planem sluiby, o ktorym mowa W ust. 14 naleiy zapoznaé pracownika, z co najmniej 
7-dniowym Wyprzedzeniem. 

DZIAL v 
POSTANOWIENIA 1<oNcoWE 

§ 36. W sprawach nieuregulowanych W regulaminie rozstrzyga Naczelnik. 
§ 37. 

Zm1ana regulaminu moZe nastqpié W trybie W1asoiWym dla jego ustalenia. 
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