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DZIAL I 

POSTANOWIENIA OGQLNE 
§ 1. 

Lubelski Urzqd Celno-Skarbowy W Bialej Podlaskiej dziaia na podstawiez 
1) ustawy Z dnia 16 listopada 2016 r. 0 Krajowej Administracji Skarbowej zwanej dalej 

,,ustaWa} 0 KAS”; 
2) rozporzqdzenia Ministra Rozwoju i Finanséw Z dnia 24 lutego 2017 r. W sprawie 

terytorialnego zasiqgu dzialania oraz siedzib dyrektoréw izb administracji skarbowej, 
naczelnikéw urz¢d<' )W skarbowych inaczelnikéw urzqdéw celno-skarbowych oraz 
siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej; 

3) Zarzqdzenia Ministra Rozwoju i Finanséw Z dnia 1 marca 2017 r. W sprawie 
utworzenia delegatur jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej 
oraz terytorialnego zasiggu ich dzialania i siedzib; 

4) zarzqdzenia Ministra Finanséw z dnia 5 lutego 2019 r. W sprawie organizacji 
Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzc;du skarbowego, 
urZc;du celno-skarbowego i Krajowej Szkoiy Skarbowoéci oraz nadania im statutéw 
zwanego dalej ,,zarza,dzeniem”; 

5) ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy Wprowadzajqce ustawe; 0 Krajowej 
Administracji Skarbowej; 

6) przepiséw 0dre;bnych. 
Lubelski Urzgd Celno-Skarbowy W Bialej Podlaskiej 0 kodzie identyfikacyjnym 308000 
obejmuje sWoim terytorialnym zasieggiem dziaiania obszar Wojewédztwa lubelskiego. 
Siedziba Lubelskiego Urzegdu Celno-Skarbowego W Bialej Podlaskiej znajduje siq 

W Bialej Podlaskiej. 
W ramach Lubelskiego Urzgdu Celno-Skarbowego W Bialej Podlaskiej funkcjonujq 
delegatury: 

1) Delegatura Lubelskiego Urzgdu Celno-Skarbowego W Bialej Podlaskiej — 0 kodzie 
301000 — obejmuje swoim zasiqgiem dzialania obszar powiatéwz bialskiego, 
lukowskiego, parczewskiego, radzyfiskiego, wlodawskiego oraz miasto Biala 
Podlaska; 

2) Delegatura Lubelskiego Urze;du Celno-Skarbowego W Lublinie — 0 kodzie 302000 — 
obejmuje swoim zasie;giem dzialania obszar powiatéw: che1mskieg0, 
krasnostawskiego, kraénickiego, lubanowskiego, lubelskiego, igczyfiskiego, 
opolskiego, pu1aWskieg0, ryckiego, éwidnickiego oraz miasta Chehn i Lublin; 

3) Delegatura Lubelskiego Urzqdu Celno-Skarbowego W Zamoslciu — 0 kodzie 303000 
— obejmuje swoim zasiggiem dziaiania obszar p0Wiat6W: biigorajskiego, 
hmbieszowskiego, janowskiego, tomaszowskiego, zamoj skiego oraz miasto Zamoéé. 

§ 2. 
Uzyte W niniej szym regulaminie okreélenia oznaczajqz 
1) Minister — ministra Wiaéciwego ds. finanséw publicznych; 
2) Szef KAS — Szefa Krajowej Administracji Skarbowej; 
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3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

3) 

9) 

10) 
1 1) 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

17) 

KAS — Kraj owe) Administracje; Skarbowq; 
Izba — Izbe; Administracji Skarbowej w Lublinie; 
Dyrektor - Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie; 
Urzqd — Lubelski Urzqd Celno-Skarbowy w Bialej Podlaskiej; 
Naczelnik — Naczelnika Lubelskiego Urzqdu Celno-Skarbowego w Biaiej Podlaskiej; 
zastopca naczelnika — Zastgpcéw Naczelnika; 
funkcj onariusz — funkcj onariusza Sluzby Celno-Skarbowej; 
pracownik — funkcj onariusza lub pracownika KAS; 
zatrudnienie — zatrudnienie albo pelnienie sluzby w KAS; 
delegatura — Delegatun; Urzodu w Biaiej Podlaskiej, Delegature; Urze;du w Lublinie, 
Delegature; Urzodu w Zamoéciu; 
komorka organizacyjna — dziai, oddzia} celny, referat, wieloosobowe stanowisko 
i jednoosobowe stanowisko; 
odzial celny — Oddzial Celny w Bialej Podlaskiej, Oddziai Celny W Malaszewiczach, 
Oddzial Celny w Koroszczynie, Oddzial Celny w Terespolu, Oddziai Celny 
Drogowy w Terespolu, Oddziai Celny w Siawatyczach, Oddziai Celny w Lublinie, 
Oddziai Celny w Pulawach, Oddziai Celny w Chelmie, Oddziai Celny w Dorohusku, 
Oddzial Celny Drogowy w Dorohusku, Oddzial Celny Port Lotniczy Lublin, Oddziai 
Celny Pocztowy w Lublinie, Oddziai Celny w Zamoéciu, Oddzial Celny 
wHrebennem, Oddziai Celny w Hrubieszowie, Oddzial Celny w Zosinie, Oddzial 
Celny w Tomaszowie Lubelskim, Oddziai Celny w Doihobyczowie; 
kierownik komorki organizacyjnej — kierownika dzialu, kierownika oddzialu 
celnego, kierownika referatu i osoby wyznaczone do kierowania wieloosobowym 
stanowiskiem; 
CUDO — Centrum Urzodowego Dokonywania Odpraw, wyspecjalizowanq komorke; 
analityczno-merytorycznq do elektronicznej obslugi zgioszefi celnych; 
oddziai satelicki — oddziai celny wykonujqcy czynnoéci zwigzane Z bezpoéredniq 
obsluga) klienta (przyjmowanie dokumentow papierowych) i czynnoéci kontrolne 
dotyczqce towaru. 

Niniejszy regulamin okreéla: 
1) 

2) 

3) 

4) 
5) 

strukture; organizacyjnq Urzodu, w tym delegatur i oddzialow celnych; 
szczegolowy zakres zadafi komorek organizacyjnych Urzqdu, w tym delegatur 
i oddzialéw celnych; 
wlaéciwoéé terytorialna) delegatur, w szczegolnoéci w zakresie kontroli 
realizowanych przez komorki kontroli celno-skarbowej rynku; 
zakres nadzoru sprawowanego przez Naczelnika i Zastopcow naczelnika; 
zakres stalych uprawniefi: zastopcow naczelnika, kierownikow komorek 
organizacyjnych i innych pracownikow zatrudnionych na stanowiskach 
samodzielnych w Urzodzie, delegaturze i oddziale celnym — do wydawania decyzji, 
podpisywania pism lub wyrazania stanowiska Naczelnika w okreélonych sprawach; 
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6) zakres upowazniefi Naczelnika do Wykonywania zadafi Z zakresu spraw 
pracowniczych W stosunku do obsiugujqcych go pracownikéw zatrudnionych 
W komérkach organizacyjnych Urze;du, W tym delegatur i oddzialéw celnych; 

7) zasady organizacji pracy Urz¢du. 

DZIAL II 
ORGANIZACJA LUBELSKIEGO URZEDU CELNO-SKARBOWEGO 

Rozdzial 1 

Struktura organizacyjna Urzqdu 

§ 3. W Urz¢dzie funkcj onujq nast¢;puj ace stanowiska nadzoruj qce piony merytorycznez 
1) Naczelnik CNUW — Pion Wsparcia i Analityki; 
2) Zastqpca Naczelnika CZNG — Pion Celno-Graniczny; 
3) Zast¢pca Naczelnika CZNK-1 — Pion Kontroli Celno-Skarbowej; 
4) Zastqpca Naczelnika CZNK-2 — Pion Kontroli Celno-Skarbowej i Analityki; 
5) Zastqpca Naczelnika CZNO — Pion Orzecznictwa; 
6) Zastqpca Naczelnika CZNZ — Pion Zwalczania Przestgpczoéci Ekonoinicznej. 

2 W sklad Urz¢du WChOdZ2], nastcgpujqce komérki organizacyjne pogrupowane W piony 
merytoryczne: 
1) Pion Wsparcia i Analityki (CNUW) — podlegly bezpoérednio Naczelnikowiz 

a) Dzia1Wsparcia(CWW), 
b) Referat Obslugi Prawnej (CWP), 
c) Referat Analiz, Prognoz i Sprawozdawczoéci (CAS), 
d) Jednoosobowe Stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego (CWR); 

2) Pion Celno-Graniczny (CZNG) — podlegiy bezpoérednio Zastbpcy Naczelnika: 
a) Dzial Graniczny (CGG), 
b) Dzial Dochodzeniowo-$ledczy ds. Przestc;pstW Transgranicznych W Bialej 

Podlaskiej (CGS), 
— Pierwszy Referat Dochodzeniowo-Sledczy ds. Przestqpstw Transgranicznych 

W Cheimie (CGS-1), 
— Drugi Referat Dochodzeniowo-Sledczy ds. Przestqpstw Transgranicznych 

W Zamoéciu (CGS-2); 
3) Pion Kontroli Celno-Skarbowej (CZNK-1) — podlegiy bezpoérednio Zast¢pcy 

Naczelnika — 2 siedzibq W Lublinie: 
a) Piewvszy Dzial Kontroli Celno-Skarbowej i Postqpowania Podatkowego 

W Lublinie (CKK-1), 
b) Drugi Dzial Kontroli Celno-Skarbowej i Postgpowania Podatkowego W Bialej 

Podlaskiej (CKK-2), 
c) Trzeci Dzial Kontroli Celno-Skarbowej i Postgpowania Podatkowego 

W Zamoéciu (CKK-3), 
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d) Czwany Dziai Kontroli Celno-Skarbowej i P0st¢p0wania Podatkowego 
w Zamoéciu (CKK-4), 

e) Dziai Kontroli Celno-Skarbowej w Lublinie (CKK); 
Pion Kontroli Celno-Skarbowej i Analityki (CZNK-2) — podlegly bezpoérednio 
Zastgpcy Naczelnika — z siedzibg W Lublinie: 
a) Pigty Dziai Kontroli Celno-Skarbowej i Postqpowania Podatkowego w Lublinie — 

(CKK-5), 
b) Szésty Dzial Kontroli Celno-Skarbowej i P0st¢powania Podatkowego w Lublinie 

(CKK-6), 
c) Siédmy Dziai Kontroli Celno-Skarbowej i Postqpowania Podatkowego 

w Lublinie (CKK-7), 
d) Csmy Dziai Kontroli Celno-Skarbowej i Postqpowania Podatkowego w Lublinie 

(CKK-8), 
e) Dzial Analizy Ryzyka i Wymiany Infonnacji Mie;dzynar0d0wej w Lublinie 

(CAR); 
Pion Orzecznictwa (CZNO) — podlegiy bezpoérednio Zaste;pcy Naczelnika: 
a) Dzial Postgpowania Celnego w Bialej Podlaskiej (COC-1), 

— Referat P0ste;p0wania Celnego w Lublinie (COC-2), 
— Referat Postqpowania Celnego w Zamoéciu (COC-3), 

b) Dzia1P0ste;p0wania Podatkowego (COP), 
c) Dziai Likwidacji Towaréw (COL); 
Pion Zwalczania Przestqpczoéci Ekonomicznej (CZNZ) — podlegly bezpoérednio 
Zaste;pcy Naczelnika: 
a) Dzial Operacyjno-Rozpoznawczy w Lublinie (CZO), 

— Wieloosobowe Stanowisko Operacyjno-Rozpoznawcze w Biaiej Podlaskiej 
(CZO-1), 

b) Dzia1Techniki i Obserwacji w Lublinie (CZT), 
— Referat Techniki i Obserwacji W Biaiej Podlaskiej (CZT-1), 

c) Dziai Realizacji i Infonnatyki $ledczej (CZR), 
— Pieiwszy Referat Realizacji w Biaiej Podlaskiej (CZR-1), 
— Drugi Referat Realizacji w Cheimie (CZR-2), 
— Trzeci Referat Realizacji w Hrubieszowie (CZR-3), 
— Czwarty Referat Realizacji w Zamoéciu (CZR-4), 
— Piqty Referat Realizacji w Lublinie (CZR-5), 

d) Dziai Dochodzeniowo-$ledczy w Lublinie (CZS), 
— Referat Dochodzeniowo-Sledczy w Lublinie (CZS-1), 

e) Referat SluZby Dyiurnej (CZD), 
f) Wieloosobowe Stanowisko Analizy Kryminalnej (CZA), 
g) Wieloosobowe Stanowisko Regionalne Centmm ds. Ustalania 

i Odzyskiwania Mienia (CZM), 
h) Dzial Laboratorium Celne (CGL). 
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3. W skiad Urzgdu Wchodzq réwniez delegatury Wraz z WeWn¢trznymi komérkami 
organizacyjnymi i oddzialami celnymi oznaczonymi szeslciocyfrowymi kodami 
identyfikacyjnymi: 
1) W skiad Delegatury Urzegdu W Bialej Podlaskiej Wchodzq komérki organizacyjne 

i oddzialy celne podlegie bezpoérednio Zastgpcy Naczelnika — CZNC-1: 
a) Referat Wsparcia (CWW), 
b) Dzia1K0ntr0li Celno-Skarbowej Rynku (CKR), 

— Wieloosobowe Stanowisko Stalej Kontroli Wyrobéw Akcyzovvych (CKR-1), 
c) Oddzial Celny W Bialej Podlaskiej — 301010, 
d) Oddziai Celny W Malaszewiczach - 301020, 
e) Oddzial Celny W Koroszczynie - 301040, 

— Wieloosobowe Stanowisko ds. Ogélnych (OCO), 
1) Oddzial Celny W Terespolu - 301050, 
g) Oddziai Celny Drogowy W Terespolu — 301060, 
h) Oddziai Celny W Slawatyczach — 301070; 

2) W sk1ad Delegatury Urzqdu W Lublinie Wchodze; Wewnqtrzne komérki organizacyjne 
i oddzialy celne podlegle bezpoérednio Zasteppcy Naczelnika - CZNC-2: 
a) Referat Wsparcia (CWW), 
b) Dzia1K0ntr01i Celno-Skarbowej Rynku (CKR), 

— Wieloosobowe Stanowisko Stalej Kontroli Wyrobéw Akcyzowych (CKR-1), 
c) Oddzial Celny W Lublinie — 302010, 
d) Oddzial Celny W Pulawach — 302020, 
e) Oddzial Celny W Chelmie — 302040, 
f) Oddziai Celny W Dorohusku — 302050, 
g) Oddziai Celny Drogowy W Dorohusku — 302060, 

— Wieloosobowe Stanowisko ds. Ogélnych (OCO), 
h) Oddzial Celny Port Lotniczy Lublin — 302070, 
i) Oddziai Celny Pocztowy W Lublinie — 302080; 

3) W sklad Delegatury Urzqdu W Zam0s'ciu Wchodze} W6Wl’lQII"Z1'1C komérki 
organizacyjne i 0ddzia1y celne podlegle bezpoérednio Zaste;pcy Naczelnika — 
CZNC-3: 
a) Referat Wsparcia (CWW), 
b) Dzia1Kontr0li Celno-Skarbowej Rynku (CKR), 

— Wieloosobowe Stanowisko Stalej Kontroli Wyrobéw Akcyzowych (CKR-1), 
c) Oddzial Celny W Zamoéciu — 303010, 
d) Oddzial Celny W Hrebennem — 303020, 

— Wieloosobowe Stanowisko ds. Ogélnych (OCO), 
e) OddZia1 Celny W Hrubieszowie — 303030, 
1) Oddziai Celny W Zosinie — 303040, 
g) Oddzial Celny W Tomaszowie Lubelskim — 303080, 
h) Oddzial Celny W Dolhobyczowie — 303091. 

4. Schemat struktury organizacyjnej Urzqdu 0kres'1a zaiqcznik do niniej szego regulaminu. 
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§ 4. 
1. W Urzodzie moga, dzialaé komisje i zespoly powolywane przez Naczelnika. 
2. Komisje i zespoly, 0 ktorych mowa w ust. 1, sq powolywane w drodze decyzji, w ktorej 

okreéla sic; cel ich p0wo1ania, zakres zadafi i tryb pracy. 
3. Wyznaczonym pracownikom lub funkcjonariuszom w Urzodzie Naczelnik moze 

powierzyé funkcje w okreélonym zakresie zadafi. Pracownicy lub funkcj onariusze, 

ktorym powierzono pelnienie takich funkcji, realizujq swoje Zadania pod bezpoérednim 
nadzorem Naczelnika lub odpowiedniego Zastopcy Naczelnika. 

Rozdzial 2 
Naczelnik 

§ 5. 
Naczelnik kieruje Urzc-pdem przy pomocy zastqpcow naczelnika, kierownikow oddzialow 
celnych, kierownikow dzialow ireferatow, kierujqcych wieloosobowymi stanowiskami oraz 
pracownikow zatrudnionych na sarnodzielnych stanowiskach. 

§ 6. 
1. Naczelnik realizuje zadania okreélone w ustawie 0 KAS oraz w przepisach odrgbnych, 

dziaiajqc zgodnie 2 przepisami prawa, wytycznymi, decyzjami i poleceniami Ministra, 
Szefa KAS i Dyrektora. 

2. Naczelnik odpowiada przed Dyrektorem za prawidlowq i tenninowq realizacjo zadafi 
Urzodu.

' 

3. Do decyzji Naczelnika zastrzega sic; w szczegolnoéci nastqpujqce sprawy: 
1) wydawanie, zmiane; i uchylanie wewnotrznych decyzji, instrukcji i pism dotyczqcych 

spraw organizacyjnych, porzqdkowych i pracowniczych; 
2) kierowanie wnioskow do Dyrektora w sprawie powoiywania i odwolywania 

zastgpcow naczelnika, kierownikow oddzialow celnych, zastopcow kierownikow 
oddziaiow, kierownikow dziaiow, kierownikow referatow i kierownikow zmian; 

3) ustalanie liczby etatow dla komérek organizacyjnych Urzegdu w ramach przyznanego 
limitu; 

4) wystcgpowanie z wnioskiem do Dyrektora 0 nadanie odznaczefi pafistwowych 
i resortowych podlegiym pracownikom; 

5) wydawanie zalecefi pokontrolnych; 
6) zawieranie umow i porozumiefi Z innymi organami pafistwowymi i j ednostkami; 
7) udzielanie peinomocnictw dla radcow prawnych do reprezentowania Naczelnika 

przed sqdami powszechnymi, administracyjnymi i organami orzekajqcymi. 
4. Do podpisu Naczelnika zastrzega si¢ pisma w sprawach, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 2. 
5. Naczelnik sprawuje bezpoéredni nadzor nad niZej wymienionymi komorkami 

organizacyjnymi: 
1) Dzia1emWsparcia; 
2) Referatem Obslugi Prawnej; 
3) Referatem Analiz, Prognoz i Sprawozdawczoéci; 
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4) Jednoosobowym Stanowiskiem Rzecznika Dyscyplinarnego. 

§ 7. W czasie nieobecnoéci Naczelnika, jego obowiqzki przejmuja, Wediug kolejnoéci, 
z zastrzezeniem ust. 2: 
1) Zastopca Naczelnika nadzoruj qcy Pion Celno-Graniczny; 
2) Zastopca Naczelnika nadzomjqcy Pion Zwalczania Przestcgpczoéci Ekonomicznej; 
3) Zastqpca Naczelnika nadzorujqcy Pion Orzecznictwa; 
4) Zasteppca Naczelnika nadzoruj qcy Delegaturo W Bialej Podlaskiej. W uzasadnionych przypadkach Naczelnik moze wyznaczyé inns} osobq zastqpujqcq niz 
okreélono W ust. 1. 

W czasie nieobecnoéci Naczelnika, zakres zastqpstwa sprawowanego przez 
upowaznionego zastqpco naczelnika obejmuje Wszystkie zadania i kompetencje 
Naczelnika Z Wyjqtkiem okreélonych W § 6 ust. 3 pkt 2. 

§ 8. 
Naczelnik reguluje sposob realizacji nalezqcych do niego zadafi oraz zwiqzany 2 tym 
obieg dokumentow W Urzodzie W drodze decyzji, polecefi sluzbowych, Wewnotrznych 
procedur postc-;powania i innych dokumentow 0 charakterze organizacyj nym. 
Naczelnik upowaznia podleglych pracownikow do podejmowania W jego imieniu decyzji 
i innych rozstrzygniqé W okreélonych sprawach. 

Rozdzial 3 
Zastqpcy naczelnika 

§ 9. 
Zastqpcom naczelnika podlegajq piony i delegatury Wymienione W § 3. 
Zastegpcy naczelnika Z upowaznienia Naczelnika se; uprawnieni do Wydawania decyzji, 
postanowiefi, zaéwiadczefi oraz podpisywania pism Z zakresu zadafi podlegiych komorek 
organizacyjnych. 
Zastopcy naczelnika odpowiadajg za realizacjq przydzielonych im zadafi, podejmowane 
decyzje, sprawowany nadzor nad kierownikami komorek organizacyjnych W Urzqdzie 
W zakresie Wlaéciwoéci rzeczowej nadzorowanych komorek organizacyjnych oraz 
realizujq dodatkowe zadania delegowane przez Naczelnika. 

§ 10. W czasie nieobecnoéci: 
1) Zastqpcy Naczelnika nadzorujgcego Pion Celno-Graniczny — jego obowiqzki 

przejmuje Zastgpca Naczelnika nadzoruja,cy Pion Zwalczania Przestegpczoéci 
Ekonomicznej ; 

2) Zastopcy Naczelnika nadzomjqcego Pion Orzecznictwa — jego obowiqzki przejmuje 
Zastopca Naczelnika nadzoruj apy Pion Celno-Graniczny; 

3) Zastgpcy Naczelnika nadzorujqcego Pion Zwalczania Przestqpczoéci Ekonomicznej 
— jego obowiqzki przejmuje Zastopca Naczelnika nadzorujqcy Pion Ce1no- 
Graniczny; 
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4) Zastqpcy Naczelnika nadzomjgcego Pion Kontroli Celno-Skarbowej — jego 
ob0wia,zki przejmuje Zastqpca Naczelnika nadzorujqcy Pion Kontroli Ce1no- 
Skarbowej i Analityki; 

5) Zaste;pcy Naczelnika nadzorujgcego Pion Kontroli Celno-Skarbowej iAnalityki — 
jego obowigzki przejmuje Zast¢;pca Naczelnika nadzorujqcy Pion Kontroli Celno- 
Skarbowej; 

6) Zastqpcy Naczelnika nadzorujqcego Delegaturq — jego obowiqzki przejmuje 
Kierownik Referatu Wsparcia. 

W przypadku braku mozliwoéci okresllenia zastopstwa zgodnie 2 reguiami okreélonymi 
w ust. 1 osobe; zaste;puja,cq wyznacza Naczelnik. 
Postanowienia ust. 1 stosuje siq odpowiednio w przypadku wy1a,czenia zastopcy 
naczelnika w trybie an. 130 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 

Rozdzial 4 
Kierownicy komérek organizacyjnych Urzqdu 

§ 11. 
Dzialem, referatem i oddziaiem celnym kieruje kierownik, a wieloosobowym 
stanowiskiem osoba wyznaczona przez Naczelnika. 
Z zastrzezeniem ust. 4 upowainia sicpz 
1) kierownikow dziaiéw; 
2) kierownikow oddziaiow celnych; 
3) kierownikow referatow; 
4) osoby kierujqce wieloosobowymi stanowiskami 
do podpisywania pism w zakresie zadafi okreélonych niniejszym regulaminem 
kierowanego przez te osoby dziaiu, oddzialu celnego, referatu lub wieloosobowego 
stanowiska. 
Osoby wymienione w ust. 1 majq prawo w szczegolnoéci do: 
1) wydawania pracownikom realizujqcym zadania w komérce polecefi s1uZbowych 

w zakresie zadafi komorki; 
2) podejmowania rozstrzygnioé i decyzji z prawem podpisu w zakresie zagadniefi 

zalatwianych w podlegiej komorce, nie zastrzeionych dla przeiozonych oraz 
vvymienionych w upowaZnieniu; 

3) Zqdania od przelozonych udostqpniania niezbodnych érodkow rzeczowych oraz 
infonnacji niezbodnych dla terminowej i jakoéciowej realizacji przydzielonych 
zadafi; 

4) Zqdania od funkcjonariuszy realizujqcych zadania w komorce przestrzegania drogi 
siuzbowej; 

5) opracowania wnioskéw i wystqpiefi do bezpoérednich przeiozonych w sprawach 
organizacji kierowanej komérki, obsady osobowej, wyroiniefi, nagrod i kar 
dyscyplinarnych; 

6) wyznaczania zadafi poszczegélnym pracownikom, przy zachowaniu wymogéw 
wynikajgcych 2 wamnkow pracy i s1u2by; 
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7) wyznaczania zastqpujqcych ich - w czasie nieobecnoéci w pracy i na sluzbie — 
pracownikow oraz udzielania upowazniefi i delegowania posiadanych uprawniefi, 
poprzez zapis w zakresie obowiqzkow. 

Szczegoiowe zadania oraz zakres uprawniefi kierujqcego komorkq organizacyjnq oraz 
osob zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych zawarte sq W kartach zakresu 
obowiqzkow i uprawnieii. 
W czasie nieobecnoéci kiemjqcego komorkq organizacyjna, i pracownika go 
zastqpujqcego oraz osob zatmdnionych na stanowiskach samodzielnych ZE1SI¢p11j€ ich 
pracownik wyznaczony przez Naczelnika, zastqpcc; naczelnika nadzoruja,cego dang 
komorkq. 

§ 12. 
Do zadafi kierownikow dzialow, kierownikow oddziaiéw celnych, kierownikow 
referatow i osob kiemj qcych wieloosobowymi stanowiskami nalezy w szczegolnoéci: 
1) planowanie sluzby; 
2) nadzor nad wykonaniem przydzielonych zadaii; 
3) przekazywanie pracownikom dyrektyw, co do sposobu wykonania zadafi; 
4) prowadzenie nadzoru i kontroli w komorce, w zakresie swojego dzialania; 
5) zapewnienie przestrzegania W komorce przepisow prawa oraz nadzor nad 

przestrzeganiem zasad bezpieczeiistwa i higieny pracy oraz ppoZ.; 
6) rozliczanie czasu pracy pracownikow realizuj a,cych zadania w komorce; 
7) wnioskowanie 0 zmiany organizacyjne i personalne; 
8) nadzorowanie szkolenia zawodowego; 
9) przedstawianie wnioskow 0 nagrody, odznaczenia i imie wyroznienia oraz wnioskow 

0 ukaranie; 
10) opracowywanie proj ektow okresowych ocen pracownikow; 
11) kontrolowanie przestrzegania dyscypliny pracy i sluzby. 
Kierownicy dzialow, kierownicy oddzialow celnych, kierownicy referatow, osoby 
kierujqce wieloosobowymi stanowiskami sq odpowiedzialni za: 
1) nalezyte i terminowe wykonywanie zadafi; 
2) przestrzeganie przepisow przez pracownikow realizuj qcych zadania w komoroe; 
3) zabezpieczenie drukéw, pieczqci i innych znakow urzqdowych; 
4) zamowienia sprzqtu i wyposazenia technicznego niezbodnego do prawidlowego 

funkcj onowania komorki; 
5) wiaéciwe wykorzystanie powierzonego sprzgtu technicznego; 
6) ksztaitowanie prawidlowych stosunkow miodzyludzkich; 
7) wspoldzialanie z innymi komorkami Urzodu oraz innymi jednostkami KAS; 
8) aprobaté; wszelkich pism przedstawianych przeiozonym do akceptacji lub podpisu; 
9) nadzor nad przestrzeganiem przez pracownikow dyscypliny pracy i racj onalnego 

wykorzystania czasu pracy; 
10) organizowanie ewidencji i wlaéciwego przechowywania akt prowadzonych spraw; 
11) wykonywanie innych prac zleconych przez przelozonych. 
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Kierownicy dzialéw, kierownicy oddziaiéw celnych, kierownicy referatéw oraz osoby 
kierujqce wieloosobowymi stanowiskami sprawujq nadzér odpowiednio nad podleglymi, 
dziaiami, oddzialami celnymi, referatami, wieloosobowymi stanowiskami. 

Rozdzial 5 
Zakres obowiqzkéw oséb zatrudnionych w Urzqdzie 

§ 13. 
Szczegélowy Zakres praw i obowiqzkéw oséb zatrudnionych w Urzqdzie okreélany jest 
na podstawie niniejszego regulaminu, w ,,karcie zakresu obowiqzkéw i uprawniefi” 
zwanej dalej ,,zakresem obowiqzkéw” . 

KaZdy pracownik powinien posiadaé Zakres obowiqzkéw okreélajqcy zadania na 
stanowisku, Zakres odpowiedzialnoéci oraz Zakres uprawniefi do podejmowania decyzji 
i podpisywania pism. 
Zakresy obowiqzkéw zastqpcéw naczelnika, kierownikéw komérek organizacyjnych 
podleglych bezpoérednio Naczelnikowi — ustala Naczelnik. 
Z zastrzezeniem ust. 5 zakresy obowiqzkéw dla pozostaiych pracownikéw Urzegdu 
ustalajq: zastqpca naczelnika bezpoérednio nadzorujqcy dang komérkq organizacyjnq, 
kierownik dziaiu, kierownik oddziaiu celnego, kierownik referatu lub kierujqcy 
wieloosobowym stanowiskiem. 
Zakresy obowiqzkéw, w ktérych powierzono do realizacji zadania z upowainienia 
Naczelnika ustala Naczelnik. 
Naczelnik moze odrc-‘gbnq decyzja, rozszerzyé Zakres obowiqzkéw pracownika poza 
indywidualny Zakres obowiqzkéw, 0 ktérym mowa w ust. 1-5. 

DZIAL III 
ZAKRES ZADAN KOM()REK ORGANIZACYJNYCH URZEDU 

Rozdzial 1 

Zadania wszystkich komérek organizacyjnych Urzqdu i delegatur 

§ 14. 
D0 zadafi wszystkich komérek organizacyjnych Urzgdu i delegatur naleiy 
w szczegélnoéci: 
1) wykonywanie zadafi w sposéb zgodny z prawem, efektywny, oszczgdny 

iterminowy; 
2) wspéipraca przy realizacji zadafi z innymi komérkami organizacyjnymi Urzqdu 

i jednostkami organizacyjnymi KAS oraz z imiymi sluzbami i organizacjami 
pafistwa; 

3) wspéipraca przy realizacji zadafi z innymi organamig 
4) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postgpowania i podejmowania dzialafi 

antykompcyjnych; 
5) realizacja zadaii Z zakresu zarzqdzania kryzysowego, obromioéci i bezpieczelistwa 

pafistwa; 
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6) przestrzeganie zasad bezpiecznego przetwarzania informacji; 
7) przygotowywanie i opracowywanie materialow Zrodlowych niezbqdnych do 

udzielania informacji publicznej; 
8) prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrow; 

9) ewidencj onowanie dokumentow irodlowych W systemach infonnatycznych; 
10) informowanie wlaéciwej komorki organizacyjnej Urzc-;du 0 naruszeniu przepisow 

prawa, w szczegolnoéci popelnieniu przestopstwa, przestgpstwa skarbowego, 
wykroczenia lub wykroczenia skarbowego; 

11) informowanie wlaéciwej komorki organizacyjnej Urzqdu 0 ujawnieniu transakcji, co 
do ktorych zachodzi podejrzenie, Ze majq zwiqzek z popeinieniem przestqpstwa, 
0 ktorym mowa w an. 299 ustawy Z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny; 

12) sygnalizowanie przypadkow nieskutecznoéci lub niespojnoéci przepisow prawnych; 
13) opracowywanie uwag, wnioskow i opinii do projektéw aktéw prawnych oraz 

zg1aszanie propozycji zmian legislacyj nych przepisow prawa; 
14) archiwizowanie dokumentow; 
15) ochrona infonnacji prawnie chronionych; 
16) przestrzeganie przepiséw przeciwpoiarowych oraz bezpieczefistwa i higieny pracy; 
17) przeciwdziaianie zjawisku mobbingu; 
18) sporzqdzanie okresowych sprawozdafi Z realizacji zadafi wykonywanych przez 

komorko; 
19) wykonywanie innych zadafi zleconych przez Naczelnika. 

2. Komorki pionu zwalczania przeste;pczos'ci ekonomicznej nie realizujq zadania, 0 ktorym 
mowa w ust. 1 pkt 7. 

3. Do zadafi komorek organizacyjnych Urzqdu, z wyjqtkiem pionu Wsparcia, nalezy 
wspolpraca Z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zadafi 
okreélonych W ustawie Z dnia 1 marca 2018 r. 0 przeciwdzialaniu praniu pieniodzy oraz 
finansowaniu terroryzmu. 

4. Komorki organizacyjne obowia,zane sg do wspoldzialania dla prawidiowej realizacji 

zadah. 
5. Spory kompetencyjne rozstrzyga: 

1) pomiqdzy komorkami organizacyjnymi podleglymi jednemu Zastqpcy Naczelnika — 
odpowiedni Zastqpca Naczelnika; 

2) w pozostalych przypadkach — Naczelnik. 
Rozdzial 2 

Pion Wsparcia i Analityki 

§ 15. 
Do zadafi Dzialu Wsparcia (CWW) nalezy w szczegolnoéci: 

1) prowadzenie spraw z zakresu stmktury organizacyjnej Urzqdu i podlegiych 
oddZia1oW celnych; 

2) rozpatrywanie przekazanych do zaiatwienia przez Dyrektora skarg na pracownikow 
obslugujqcych Naczelnika oraz wnioskow i petycji; 
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) 

11) 

) 

organizacja obiegu informacji i dokumentacji w Urze;dzie; 
koordynowanie udzielania informacji publicznej; 
wspomaganie Naczelnika w realizowaniu proceséw zarzqdczych W Urz¢dzie; 
prowadzenie obsiugi kancelaryjnej Urzcpdu i sekretariatu Naczelnika oraz zastqpcéw 
naczelnika z wylqczeniem delegatur; 
prowadzenie spraw zwiqzanych Z udzielaniem upowazniefi do podejmowania 
czymioéci w imieniu Naczelnika, Z wyjqtkiem zastrzezonych do wlaéciwoéci innej 
komérki organizacyjnej; 
prowadzenie spraw dotyczqcych wewnqtrznych procedur postqpowania i innych 
dokumentéw wydawanych przez Naczelnika w zakresie realizacji zadafi; 
prowadzenie spraw powierzonych przez Dyrektora w zakresie zapewniajqcym 
prawidlowq obs1ug¢ Naczelnika, w szczegélnoéci W sprawach: 
a) 0bs1ugi kadrowej i szkoleniowej, 
b) 

c) wewne;trznej obslugi kasowej, 
<1) 

6) 

gospodarowania mieniem, 

eksploatacyjno-zaopatrzeniowych, 
zwiqzanych z zapewnieniem ci2;g10éci dziaiania Urzgdu i nadzorem nad realizacjg 
polityki ciqgioéci dziaiania Urzqdu, 
dziaiafi zwiqzanych Z zarzqdzaniem kryzysowym w rozumieniu ustawy z dnia 
26 kwietnia 2007 r. 0 zarzqdzaniu klyzysowyrn, 
zadafi zwiqzanych z planowaniem i programowaniem pozamilitamych 
przygotowafi obronnych, 0 ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. 0 powszechnym obowiqzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, 
udziaiu Urzqdu w krajowych i mi¢;dzynarodowych éwiczeniach obrormych

0 

g) 

11) 

i zarzqdzania kiyzysowego, 
i) ochrony informacji prawnie chronionych, 
J) 

K) 
1) 

prowadzenie magazynu piecz<;ci i zamknigé urz¢d0wych oraz stempli i innych 

ochrony fizycznej oséb, obiektu i mienia, 
ochrony przeciwpozarowej , 

magazynu archiwum zakladowego w Urz¢dZie; 

znakéw stosowanych przy wykonywaniu kontroli; 
realizacja zadafi zwia,zanych Z obowiqzkiem niszczenia zatrzymanych na Granicy 
Pafistwa ubocznych produktéw pochodzenia zwierz¢ceg0 zdefiniowanych wart. 
8 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 2 dnia 
21.10.2009 r. okreélajqcego przepisy sanitarne dotyczqce produktéw ubocznych 
pochodzenia zwierzqcego nieprzeznaczonych do spozycia przez ludzi, i uchylajqcego 
rozporzqdzenie (WE) nr 1774/2002 (DZ. Urz. UE L 300 z 14.1 1.2009, str. 1, z péin. 
zm.); 
nadzér nad organizacje; kontroli prowadzonych w Urzepdzie przez zewnqtrzne organy 
kontrolne w tym kontroli prowadzonych przez Komisje; Europejskq w Zakresie 
tradycyjnych érodkéw wlasnych; 
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13) sporzqdzanie sprawozdafi i informacji dotyczgcych prowadzonych W Urzqdzie 
kontroli funkcjonalnych. 

§ 16. 
Do zadafi Referatu Obslugi Prawnej (CWP) nalezy W szczegolnoéci: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

3) 

obsiuga prawna Urzodu; 
opracowywanie Wytycznych i opinii dla potrzeb Urze;du oraz udzielanie porad 
prawnych i Wyj aéniefi z zakresu stosowania prawa; 
sporzqdzanie i Wnoszenie skarg kasacyjnych oraz odpowiedzi na skargi kasacyjne do 
Naczelnego Sa,du Administracyjnego oraz Sqdu Najwyzszego; 
reprezentowanie Naczelnika przed sqdami powszechnymi oraz sqdami 
administracyjnymi; 
opiniowanie pism procesowych i odpowiedzi na pisma procesowe; 
opiniowanie odpowiedzi na skargi do Wojewodzkiego Sqdu Administracyjnego; 
opiniowanie pod Wzglqdem formalno-prawnym projektow decyzji i polecefi 
Naczelnika; 
akceptacja pod Wzglcgdem formalno-prawnym rozstrzygniqé koficzqcych 
postopowania, do ktérych przysluguje tryb odwolawczy. 

§ 17. 
Do Zadafi Referatu Analiz, Prognoz i Sprawozdawczoéci (CAS) nalezy W szczegolnoéciz 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

gromadzenie informacji zarzqdczych Z zakresu funkcj onowania Urzodu; 
prowadzenie dziaialnoéci analitycznej, prognostycznej i badawczej Z zakresu 
funkcj onowania Urz¢du; 
Wspolpraca Z innymi komorkami W zakresie Wymaganych analiz i prognoz; 
prowadzenie sprawozdawczoéci; 
koordynacja dzialalnoéci delegatur i oddziaiow celnych W zakresie analiz 
i sprawozdawczoécig 
przygotowywanie planu dzialalnoéci Urzqdu i monitorowanie realizacji jego 
vvykonania; 
monitorowanie i nadzér nad osiqgniociem poziomow kontroli W zakresie celow 
Wyznaczonych przez Szefa KAS; 
przygotowywanie materialéw potwierdzaj qcych stan kontroli zarzqdczej. 

§ 1s. 
Do zadafi Jednoosobowego Stanowiska Rzecznika Dyscyplinarnego (CWR) nalezy 
W szczegolnoéci: 

1) 

2) 

3) 

przeprowadzanie postqpowafi Wyj as'niaj qcych W stosunku do funkcj onariuszy; 
skladanie Wnioskow do Naczelnika 0 WSZCZ¢Ci€ postc-ppowania dyscyplinamego albo 
o umorzenie postegpowania Wyj aéniajqcego; 
sporzqdzenie sprawozdafi po zakoficzonym postopowaniu dyscyplinamym. 
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Rozdzial 3 
Pion Celno-Graniczny 

§ 19. 
D0 zadafi Dzialu Granicznego (CGG) nalezy W szczegélnoéciz 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

3) 

9) 

10) 

11) 

12) 
13) 

14) 

15) 

16) 

wdrazanie metod i skutecznych form dziaiania, we wspélpracy z delegaturami 
w zakresie obsiugi ruchu osobowego i towarowego w przej éciach granicznych; 
monitorowanie i nadzér nad realizacjq kontroli sprawowanej w granicznych 
oddzialach celnych; 
wdrazanie i koordynacja stosowania jednolitych standardéw w zakresie kontroli 

wykonywanych w przej éciach granicznych; 
koordynacja prawidiowoéci stosowania w oddzialach celnych granicznych przepiséw 
przestrzegania érodkéw polityki handlowej oraz zakazéw i ograniczefi w obrocie 
towarowym z zagranicq; 
udzial w planowaniu i uzgadnianiu inwestycji dotyczqcych przejéé granicznych, ich 
modemizacji i remontéw; 
udzial w planowaniu i uzgadnianiu wyposazenia w sprzz-;t techniczny wspomagajqcy 
kontrole w przej éciach granicznych, w tym urzqdzefi RTG i pséw siuzbowych; 
monitorowanie efektywnoéci i formulowanie propozycji w zakresie wykorzystania 
infrastruktury, sprzgtu i urzqdzefi specjalistycznych do kontroli oséb i towaréw 
w oddzialach celnych usytuowanych w przejéciach granicznych, w tym urzqdzefi 
RTG; 
opiniowanie celowoéci zakupu oraz naprawy sprzc-;tu do kontroli w przejéciach 
granicznych; 
biezqca wspéipraca z wiaéciwymi sluzbami oraz pannerami zagranicznymi 
w zakresie rozwiqzafi infrastrukturalnych w przej éciach granicznych; 
wspéipraca z jednostkami Strazy Granicznej, innymi siuzbami, organami, 
instytucjami oraz pannerami zagranicznymi w zakresie funkcjonowania przejéé 
granicznych; 
nadzér nad opracowywaniem, wdrazaniem i modyfikacja) teclmologii odpraw oséb 
i towaréw w przej éciach granicznych; 
udziai w uzgadnianiu terytorialnego zasi¢gu przej éé granicznych; 
opracowywanie procedur posteppowania w przypadku wystqpienia zaklécefi ruchu 
osobowego i towarowego w przejéciach granicznych; 
wspélpraca z instytucjami realizujgcymi kontrolg w przejéciach granicznych 
wzakresie organizacji i funkcjonowania odpraw, np. WET, FITO, SANEPID, 
IJHARS; 
koordynacja i monitorowanie wspélpracy z partnerami zagranicznymi w zakresie 
dotyczqcym realizowanej kontroli w przejéciach granicznych; 
udziai w monitorowaniu i realizacji przez oddziaiy celne graniczne polecefi 
i wytycznych Pelnomocnika Szefa KAS; 
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17) 

18) 

19) 

20) 

21) 

22) 

23) 

24) 

25) 

26) 

27) 

28) 

29) 

30) 
31) 
32) 
33) 
34) 

35) 

36) 
37) 
38) 
39) 

40) 

Wspoipraca z Pelnomocnikiem Szefa KAS i lokalnymi koordynatorami 
ds. funkcjonowania przej éé granicznych; 
zapewnienie Wsparcia technicznego uzytkownikow infrastruktury W przejéciach 
granicznych; 
inicjowanie zmian i Wdrazanie modyfikacji standardow Wyposazenia W sprz<;t 

techniczny Wspomagaj a,cy kontrolo W przej éciach granicznych; 
prowadzenie analizy W zakresie optymalnego Wykorzystania sprzqtu siuiqcego do 
przeprowadzania kontroli W przej éciach granicznych na podstawie danych Z Rejestru 
Wykorzystania sprzotu (RWS) i Rej estru awarii i zlecefi; 
Wspolpraca z Centrum RTG W zakresie monitorowania i Wykorzystania 
Wielkogabarytowych urzqdzefi RTG; 
monitorowanie realizacji napraw gwarancyjnych sprzqtu do kontroli W przejéciach 
granicznych; 
opiniowanie W zakresie gospodarowania zbqdnym sprzqtem do kontroli 
W przej éciach granicznych; 
opiniowanie potrzeb szkoleniowych funkcjonariuszy W zakresie obslugi sprzqtu do 
kontroli W przej éciach granicznych; 
ocenianie Wykorzystania monitoringu Wizyjnego W analizie ryzyka i kontroli 
W przej éciach granicznych; 
opiniowanie Wnioskow o modemizacje; monitoringu Wizyjnego, Wykorzystywanego 
W przej éciach granicznych; 
koordynowanie spraw W zakresie procedur realizowanych na Wypadek Wystqpienia 
sytuacji kryzysowej powodujqcej zakiocenie ciqgioslci odpraw celnych; 
udziai W dzialalnoéci analitycznej, prognostycznej i badawczej oraz analizy ryzyka 
dotyczqcej zjawisk Wystopujqcych W obszarze Wlaéciwoéci KAS; 
pozyskiwanie, rejestrowanie, przetwarzanie i dystrybucja infonnacji niezbqdnych do 
zarzgdzania ryzykiem zewnotrznym; 
udzial W zarzqdzaniu ryzykami lokalnymi; 
udziai W zarzqdzaniu Iyzykiem W obrocie miqdzynarodowym; 
udzial W typowaniu podmiotow do kontroli celno-skarbowej; 
udziai W koordynacji dzialafi z zakresu zarzqdzania ryzykiem na poziomie Urz¢du; 
prowadzenie spraw dotyczqcych Wspoipracy Naczelnika z Szefem KAS i Z Izba, 
W zakresie dzialafi dotyczqcych zarzqdzania ryzykiem; 
gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie dostqpnych informacji dla potrzeb 
typowania podmiotow do kontroli; 
gromadzenie informacji o nieprawidlowoéciach W zakresie Wlaéciwoéci KAS; 
identyfikowanie i monitorowanie obszarow zagrozonych; 
udzial W opracowywaniu kxyteriow typowania podmiotow do kontroli; 
tworzenie, modyfikacja i monitorowanie zastrzeiefi W systemach informatycznych 
na poziomie Urzodu; 
Wspolpraca Z Regionalnym Biurem Lqcznikowym SWi21tOW€j Organizacji Ce} dla 
Europy §rodkoWo—Wschodniej RILO ECE oraz Krajowa) Jednostke) Kontaktowa, 
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NCP w zakresie monitorowania i analizy informacji 0 przestegpstwach celnych w celu 
identyfikacji nowych zagrozefi i metod przemytu, trendéw i innych informacji 

dotyczacych przest¢pczoéci celnej wymienianych w ramach systemu RILO; 
41) Zadania wymienione W pkt 29-39 sa realizowane w ramach transgranicznego 

przemieszczania oséb, towaréw i érodkéw transportu. 

§ 20. 
D0 zadaii Dzialu Dochodzeniowo-Sledczego ds. Przestqpstw Transgranicznych 
w Bialej Podlaskiej (CGS), Pierwszego Referatu Dochodzeniowo-Sledczego 
ds. Przestqpstw Transgranicznych w Chelmie (CGS-1), Drugiego Referatu 
Dochodzeniowo-Sledczego ds. Przestqpstw Transgranicznych w Zamoéciu (CGS-2) 
naleiy w szczegélnoéciz 
1) prowadzenie postqpowafi przygotowawczych w sprawach 0 przestqpstwa skarbowe 

i wykroczenia skarbowe; 
2) rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestgpstw i wykroczefi okreélonych w: 

a) alt. 34a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. 0 muzeach, 
b) art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 27 czervvca 1997 r. 0 bibliotekach, 
c) art. 53 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym 

iarchiwach, 
d) art. 116-118 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 0 prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, 
e) art. 183 § 2 i 4-6, w przypadku czynéw, 0 ktérych mowa w art. 183 § 2, 4 i 5 

Kodeksu kamego, 
f) art. 244 Kodeksu karnego, w zakresie niestosowania si¢ do zakazu wst¢pu do 

0s' rodk6w gier i uczestnictwa w grach hazardowych, 
g) art. 305 ustawy 2 dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasnoéci przemysiowej, 
h) art. 33 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. 0 obrocie z zagranica 

towarami, technologiami i uslugami 0 znaczeniu strategicznym dla 

bezpieczefistwa pafistwa, a takze dla utrzymania miegdzynarodowego pokoju 
i bezpieczefistwa, 

i) an. 12a, art. 13 i an. 14 ustawy Z dnia 2 marca 2001 r. 0 wyrobie alkoholu 
etylowego oraz wytwarzaniu wyrobéw tytoniowych, 

j) art. 109 ustawy Z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad 
zabytkami, 

k) an. 128, art. 131 pkt 4 w zakresie, 0 ktérym mowa w art. 73 ust. 1 pkt 2, oraz art. 
131 pkt 10 i 14 ustawy Z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody, 

1) art. 55, art. 57, art. 61 i art. 66 ustawy Z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeciwdziaianiu 
narkomanii, 

m) art. 41, art. 43 i art. 44 ustawy z dnia 18 paidziernika 2006 r. 0 wyrobie napojéw 
spirytusowych oraz 0 rejestracji i ochronie oznaczefi geograficznych napojéw 
spirytusowych, 

n) an. 12 ustawy 2 dnia 13 kwietnia 2016 r. 0 bezpieczefistwie obrotu prekursorami 
materialéw wybuchowych 
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oraz Zapobieganie tym przestopstwom i Wykroczeniom, a takze éciganie ich sprawcow, 
jezeli zostaly ujawnione przez S1uZb¢; Celno-Skarbowq; 
3) prowadzenie postqpowafi przygotowawczych W zakresie okreélonym W art. 258, an. 

270, art. 270a, art. 271, art. 271a, an. 273, an. 277a oraz W an. 286 § 1 i an. 299 
Kodeksu karnego; 

4) Wnoszenie do sa,doW aktow oskarzenia W sprawach 0 przestopstwa skarbowe, 
Wykroczenia skarbowe oraz Wnioskow 0 ukaranie W sprawach 0 Wykroczenia; 

5) Wystopowanie przed sqdami W charakterze oskariyciela publicznego W sprawach 
0 przestqpstwa skarbowe, Wykroczenia skarbowe i Wykroczenia; 

6) Wystqpowanie przed sqdem W postopowaniu Wykonawczym W sprawach 
0 przestqpstwa skarbowe i Wykroczenia skarbowe; 

7) Wnoszenie do sqdow érodkow zaskarzenia od orzeczefi Wydanych przez sqdy 
W sprawach 0 przestqpstwa skarbowe, Wykroczenia skarbowe i Wykroczeniag 

8) Wnoszenie do sqdow Wnioskow o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie sio 
odpowiedzialnoéci sprawcy przestopstwa skarbowego lub Wykroczenia skarbowego; 

9) Wspolpraca z organami écigania, prokuratura; i sqdami; 
10) nakladanie grzywien W drodze mandatu kamego za Wykroczenia i Wykroczenia 

skarbowe; 
11) realizowanie niezbqdnych czynnoéci procesowych W granicach koniecznych dla 

zabezpieczenia éladow i dowodow przestqpstwa skarbowego, Wykroczenia 
skarbowego, przestqpstwa lub Wykroczenia; 

12) zatrzymywanie i przeszukiwanie oséb, zatrzymanie rzeczy oraz przeszukiwanie 
lokali mieszkalnych, pomieszczefi i imiych miejsc, bagazu, 1adunku, érodkow 
transportu istatkow W trybie i przypadkach okreélonych W przepisach Kodeksu 
postopowania kamego; 

13) rejestracja i ewidencja prowadzonych spraw oraz Wprowadzanie innych danych 
W aplikacji Ewidencja Spraw Karnych Skarbowych (S1 ESKS); 

14) przekazywanie informacji do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK); 
15) Wykonywanie zadafi Wynikajqcych z ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach; 
16) stosowanie szczegolnych érodkow o charakterze administracyjnym przy zwalczaniu 

przestqpczoéci transgranicznej Wobec obywateli polskich; 
17) Wypracowywanie metod rozwiqzania problemow 2 zakresu metodyki 

kiyminalistycznej i stosowania procedury karnej oraz kamej skarbowej, powstalych 
W trakcie prowadzenia postopowafi przygotowawczychg 

18) nadzor meiytoryczny nad praWid1oWoéci2; funkcjonowania systemu ESKS oraz 
opracowywanie informacji i sprawozdafi W zakresie prowadzonych przez komérki 
dochodzeniowo-slledcze Urzodu postegpowafi przygotowawczych; 

19) zapewnienie jednolitoéci prowadzonych postopowafi przygotowawczych. 
Dzial Dochodzeniowo-§ledczy ds. Przestqpstw Transgranicznych W Bialej Podlaskiej 
realizuje W szczegolnoslci zadania Wymienione W ust. 1 W zakresie transgranicznego 
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przemieszczania osob, towarow i érodkow transportu wraz z podleglymi referatami, ktore 
realizujq zadania wymienione w ust. 1 pkt 1-16. 

3. Sprawy 0 skomplikowanym materiale dowodowym lub kiedy kwota dotyczqca czynow 
zabronionych przekracza duzq wartoéé, okresllonq w ustawie Z dnia 10 wrzes'nia 1999 r. 

Kodeks kamy skarbowy sq przekazywane do prowadzenia Dzialowi Dochodzeniowo- 
$1edczemu w Lublinie w Pionie Zwalczania Przestqpczoéci Ekonomicznej. 

4. Dzial Dochodzeniowo-§1edczy ds. Przestqpstw Transgranicznych w Bialej Podlaskiej 

koordynuje pracc; podleglych referatow oraz sprawuje nadzor nad tymi referatami. 

Rozdzial 4 
Pion Kontroli Celno-Skarbowej oraz Pion Kontroli Celno-Skarbowej 

i Analityki 

§ 21. 
Do zadafi Pierwszego, Drugiego, Trzeciego, Czwartego, Piqtego, Szostego, Siodmego oraz 
ésmego Dzialu Kontroli Celno-Skarbowej i Postqpowania Podatkowego (CKK-1, 
CKK-2, CKK-3, CKK-4, CKK-5, CKK-6, CKK-7 i CKK-8) nalezy w szczegolnoéci: 

1) kontrola celno-skarbowa w zakresie rzetelnoéci deklarowanych podstaw 
opodatkowania oraz prawidlowoéci obliczania iwplacania podatkow stanowiqcych 
dochod budzetu pafistwa, a takze innych naleznoéci pienioznych budietu pafistwa lub 
pafistwowych funduszy celowychg 

2) ujawnianie i kontrola niezgioszonej do opodatkowania dzia1alnos'ci gospodarczej; 
3) kontrola celno-skarbowa irodel pochodzenia majqtku oraz przychodow 

nieznajdujqcych pokrycia wujawnionych Zrédiach lub pochodzqcych ze irodel 

nieujawnionych; 
4) badanie cen transakcyjnych stosowanych w transakcjach micpdzy podmiotami 

powiqzanymi pod kqtem wykorzystania ich do zanizania podstaw opodatkowania; 
5) realizacja jednoczesnych kontroli podatkowych, na podstawie porozumiefi 

Z administracjami podatkowymi imych pafistw lub uregulowafi unijnych oraz 
prowadzenie wielostronnych kontroli w zakresie cen transakcyj nych; 

6) badanie przestrzegania przez rezydentow i nierezydentow ograniczefi i obowiqzkow 
okreélonych w przepisach prawa dewizowego oraz warunkow udzielonych na ich 
podstawie zezwolefi, zezwolefi dewizowych, a takze wamnkow wykonywania 
dzialalnoéci kantorowej; 

7) prowadzenie postqpowafi podatkowych w pierwszej instancji w sprawach objotych 
kontrolq celno-skarbowq, w tym ustalanie iokreélanie zobowiqzafi podatkowych, 
zobowiqzafi ztytuiu opiat iniepodatkowych naleinoéci budzetowych oraz innych 
naleznoéci na podstawie odrqbnych przepisow; 

8) nakladanie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe; 
9) realizowanie niezbqdnych czynnoéci procesowych w granicach koniecznych dla 

zabezpieczenia éladow i dowodow przest¢pstwa skarbowego, wykroczenia 
skarbowego, przestqpstwa lub wykroczenia; 
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10) prowadzenie postopowafi W Zakresie dokonywania zabezpieczenia na majqtku 
kontrolowanego; 

11) realizacja czynnoéci na zlecenie innych urzodow celno-skarbowych W ramach 
pomocy prawnej W zwiqzku Z prowadzonymi kontrolami celno-skarbowymi 
i postopowaniami podatkowymi. 

§ 22. 
Do zadafi Dzialu Kontroli Celno-Skarbowej W Lublinie (CKK) nalezy W szczegolnoéci: 

kontrola celno-skarbowa towarow dopuszczonych do obrotu Z koiicowym 
przeznaczeniem przy zastosowaniu zerowej lub obnizonej stawki celnej, 
podlegaj qcych dozorowi celnemu; 
kontrola celno-skarbowa stosowania procedur uproszczonych, procedur specjalnych 
oraz uiatwiefi, 0 ktorych mowa W an. 166, an. 179, art. 182 i art. 185 unijnego 
kodeksu celnegog 
Wykonywanie kontroli celno-skarbowej W trybie art. 48 unijnego kodeksu celnego; 
nak1adanie grzywien W drodze mandatu kamego za Wykroczenia i Wykroczenia 
skarbowe; 
realizowanie niezbqdnych czynnoéci procesowych W granicach koniecznych dla 
zabezpieczenia éladow i dowodow przestopstwa skarbowego, Wykroczenia 
skarbowego, przestopstwa lub Wykroczenia; 
prowadzenie postopowafi W zakresie dokonywania zabezpieczenia na majqtku 
kontrolowanego; 
kontrola celna upowaznionego eksportera, nadawcy, odbiorcy; 
kontrola celna Wolnych obszarow celnych, sk1adoW celnych oraz magazynow 
czasowego skladowania. 

§ 23. 
Do zadafi Dzialu Analizy Ryzyka i Wymiany Informacji Migdzynarodowej w Lublinie 
(CAR) nalezy W szczegolnoécir 

udzial W dzialalnoéci analitycznej, prognostycznej i badawczej oraz analizy ryzyka 
dotyczqcej zj awisk Wystc-;puj qcych W obszarze Wlaslciwoéci KAS; 
pozyskiwanie, rejestrowanie, przetwarzanie i dystrybucja informacji niezbqdnych do 
zarzqdzania ryzykiem zewnotrznym; 
zarzqdzanie ryzykami lokalnymi; 
zarzgdzanie iyzykiem W obrocie miqdzynarodowym; 
udzial W typowaniu podmiotow do kontroli celno-skarbowej; 
koordynacja dzialafi z zakresu zarzqdzania ryzykiem na poziomie Urzodu; 
prowadzenie spraw dotyczqcych Wspo1pracy Naczelnika z Szefem KAS i z Izbg 
W zakresie dzialafi dotyczqcych zarzqdzania ryzykiem; 
prowadzenie spraw zwiqzanych z przeciwdzialaniem wykorzystywaniu sektora 
finansowego do Wyludzefi skarbowych W zakresie okreflonym W przepisach 
Wydanych na podstawie art. 119zze Ordynacji podatkowej; 
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9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

15) 
16) 
17) 
1s) 

19) 

20) 
21) 
22) 

23) 

24) 

25) 

26) 

27) 

tworzenie, modyfikacja i monitorowanie zastrzezefi w systemach informatycznych 
na poziomie Urzqdu; 
wspoipraca w zakresie wymiany informacji podatkowych, celnych i finansowych 
Z pafistwami czionkowskimi UE oraz z pafistwami trzecimi okreélonych przepisami 
prawa miodzynarodowego; 
analiza informacji dostc-ppnych w ramach wymiany informacji podatkowych 
i celnych, w tym w systemach informatycznych wspomagajqcych wymiang 
informacji; 
gromadzenie informacji zarzqdczych z zakresu funkcjonowania komorek kontroli 
celno-skarbowej i postqpowania podatkowego, kontroli celno-skarbowej i kontroli 

celno-skarbowej rynku; 
prowadzenie sprawozdawczoéci w szczegolnoéci z zakresu fu11kcjonowania komorek 
kontroli celno-skarbowej i postopowania podatkowego oraz kontroli celno- 

skarbowej; 
gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie dostqpnych informacji dla potrzeb 
typowania podmiotow do kontroli; 
gromadzenie informacji 0 nieprawidiowoéciach w zakresie wiaéciwoéci KAS; 
identyfikowanie i monitorowanie obszarow zagroZonych; 
opracowywanie kryteriow typowania podmiotéw do kontroli; 
koordynowanie przygotowania propozycji podmiotow do kontroli zglaszanych przez 
inne komorki organizacyjne; 
zarzqdzanie ryzykiem w obszarze wyrobow akcyzowych, urzqdzania i prowadzenia 
gier hazardowych, przestrzegania przepisow o grach hazardowych w zakresie dopiat 
oraz kontroli obrachunkowych i obrotu wyrobami akcyzowymi; 
biezqca obsiuga i analiza informacji podsumowujqcych VAT-UE; 
opiniowanie i monitorowanie podmiotow umieszczonych na EUROFISC; 
gromadzenie, analizowanie i przekazywanie informacji o stwierdzonych podczas 
dokonywania czymioéci okolicznoéciach, ktore moge) wskazywaé na prowadzenie 
dziaiafi majqcych na celu wprowadzenie do obrotu gospodarczego wanoéci 
majqtkowych pochodzqcych z nielegalnych lub nieujawnionych irodei; 
analizowanie dostqpnych baz danych oraz pozyskiwanie informacji z innych irodel 
W celu monitorowania podmiotow podejrzewanych 0 podejmowanie dzialafi 

w obszarach zagrozonych oszustwami podatkowymi; 
prowadzenie dzialalnoéci analitycznej W odniesieniu do negatywnych zjawisk 
wystopuj qcych w zakresie kontroli celno-skarbowej; 
wspoidziaianie z innymi jednostkami organizacyjnymi administracji skarbowej oraz 
z innymi organami administracji publicznej w zakresie gromadzenia, przetwarzania, 
pozyskiwania i udostopniania informacji; 
wspoipraca 2 organami administracji pafistwowej w zakresie koordynacji czynnoéci 
kontrolnych; 
nadzor nad prawidiowym stosowaniem w oddzialach celnych przepisow dotyczqcych 
Wspolnej Polityki Rolnej; 
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28) Wspélpraca Z instytucjami zaangaiowanymi W realizacj¢ zadaii Wynikajqcych ze 
Wspélnej Polityki Rolnej. 

Rozdzial 5 
Pion Orzecznictwa 

§ 24. 
D0 zadafi Dzialu Postqpowania Celnego W Bialej Podlaskiej (COC-1), Referatu 
Postqpowania Celnego W Lublinie (COC-2) oraz Referatu Postqpowania Celnego 
W Zamoéciu (COC-3) nalezy W szczegélnoéciz 
1) prowadzenie p0stc;p0Wa1fi W pierwszej instancji W zakresie regulowania sytuacji 

t0War(' >W i dysponowania towarami, potwierdzania unijnego statusu celnego 
t0WaréW, zwolniefi znaleznoéci celnych, opiat W sprawach celnych, zwrotéw 
i umorzefi naleznoéci celnych, elernentéw sluZa,cych do naliczania naleznoéci 
celnych przywozowych i naleznoéci celnych WyW0z0Wych oraz innych slrodkéw 
przewidzianych W Wymianie towarowej, atakze spraw dotyczqcych przewozéw 
drogowych, podatku akcyzowego i podatku 0d towaréw i uslug zwiqzanych 
z obrotem toWar0Wym z pafistwami trzecimi; 

2) uniewaznianie zgioszefi celnych, deklaracji, powiadomiefi 0 powrotnym Wywozie po 
zwolnieniu towaréw; 

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

4) Weryfikacja rozliczefi pozwolefi na stosowanie procedury specjalnej; 
5) prowadzenie postegpowafi W zakresie pozwolefi na stosowanie uproszczonego 

sposobu dokumentowania pochodzenia towaréw; 
6) prowadzenie p0st<=;p0Wa1i W zakresie pozwolefi na stosowanie uproszczonego 

sposobu wystawiania éwiadectw przewozowych ATR; 
7) Weryfikacja d0W0d(' >W pochodzenia prowadzona na Wniosek zagranicznych 

administracji; 

8) Wykonywanie zadafi Z zakresu érodkéw polityki handlowej oraz zakazéw 
i ograniczefi Wynikaj apych z przepiséw 0dr¢bnych; 

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

10) prowadzenie p0st<-;poWafi W zakresie pozwoleii na prowadzenie skladu celnego oraz 
zatwierdzanie ewidencji prowadzonych W skiadzie celnym; 

11) nadzér nad realizacja, przepiséw dotyczqcych regulowania sytuacji t0WaréW 
idysponowania towarami oraz potwierdzania unijnego statusu celnego towaréw 
W oddzialach celnych; 

12) prowadzenie p0st¢p0Wa1i W zakresie pozwolefi na korzystanie Z: 
a) uproszczenia dotyczqcego ustalania kwot stanowiqcych czc;s'é Wartoéci celnej, 
b) procedury tranzytu W formic papierowej dla towaréw przywozonych kolejg; 
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13) monitorowanie warunkéw i kryteriéw, ktére majq byé speinione przez posiadaczy 
pozwolefi wydanych przez Naczelnika, obowigzkéw wynikajqcych Z tych pozwolefi 
oraz prowadzenie postqpowafi celnych dotyczqcych ponownej oceny tych pozwolefi; 

14) orzecznictwo w zakresie kar pienic;Znych; 
15) wyst¢p0wanie do sqdu cywilnego Z wnioskiem 0 orzeczenie przepadku towaru na 

rzecz Skarbu Pafistwa; 
16) prowadzenie spraw w pieiwszej instancji w zakresie odpowiedzialnoéci oséb trzecich 

lub nast¢pc(' >w prawnych podatnika za zobowiqzania wynikajqce z prawa celnego 
i podatkowego; 

17) wstrzymanie wykonania decyzji; 
18) prowadzenie postgpowafi w pierwszej instancji w zakresie dokonywania 

Zabezpieczenia na majqtku podatnika w trybie art. 33 Ordynacji podatkowej; 
19) nadawanie decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalnoéci; 
20) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad dzialalnoéciq oddzialéw celnych 

w zakresie w1aéciw0éci komérki, w szczegélnoéci w zakresie stosowania przepiséw 
dotyczgcych procedur celnych oraz prowadzonych post¢p0wafi celnych 
i podatkowych; 

21) koordynowanie spraw w zakresie terminowej rejestracji naleznoéci celnych i obs1ugi 
dokumentéw w systemic ZEFIR 2. 

2. Zadanie wymienione w ust. 1 pkt 21 realizuje Dzial Postqpowania Celnego w Biaiej 
Podlaskiej. 

3. Dzial P0ste;p0wania Celnego w Biaiej Podlaskiej koordynuje prac<; p0dleg1ych referatéw 
oraz sprawuje nadzér nad tymi referatami. 

§ 25. 
D0 zadafi Dzialu Postqpowania Podatkowego (COP), nalezy w szczegélnoéci: 

1) prowadzenie p0ste;p0wa1fi podatkowych w drugiej instancji w zakresie prowadzonych 
przez Naczelnika p0st¢p0wa1fi prowadzonych w pierwszej instancji, 

w sprawach, 0 ktérych mowa w art. 83 ust. 1 ustawy 0 KAS; 
2) orzecznictwo w zakresie trybéw nadzvvyczajnych w zakresie p0st¢p0wania 

podatkowego; 
3) przygotowywanie projektéw odpowiedzi na skargi do sqdu administracyjnego oraz 

odpowiedzi na pisma procesowe, opracowanie wnioskéw 0 wniesienie skarg 
kasacyjnych, udzial w postqpowaniu sqdowym przed sqdami administracyjnymi; 

4) prowadzenie p0st<;p0wa1i w zakresie wymierzania kar pienigznych, 0 ktéiych mowa 
W ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. 0 grach hazardowych, z wyjqtkiem okreélonych 
W an. 89 ust. 1 pkt 5 i 7 tej ustawy; 

5) zapewnienie jednolitoéci decyzji wydawanych przez Naczelnika pod wzglqdem 
formalnym i merytorycznym; 

6) analiza przyczyn uchylania decyzji przez sqdy, przedkladanie Naczelnikowi 
wnioskéw 2 tego wyplywajqcych, w celu zminimalizowania tego typu przypadkéw 
oraz omawianie przyczyn uchylania decyzji w ramach prowadzonych szkolefi; 

7) reprezentowanie Naczelnika przed sqdami administracyjnymi. 
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§ 26. 
Do zadaii Dzialu Likwidacji Towaréw (COL) naleiy W szczegolnoéci: 

1) likwidacjaz 

a) towarow 0 nieunijnym statusie celnym, ktore: 
— zostaiy przejote na W1asnos'.c' Skarbu Pafistwa na podstawie rozstrzygniqé 

Wydanych W post<-;poWaniu W sprawach 0 przestopstwa skarbowe 
i Wykroczenia skarbowe, 

— Zostaly przeje;te na Wlasnoéé Skarbu Pafistwa W drodze nieodplatnego 
przekazania lub zrzeczenia siq, W przypadkach przewidzianych W przepisach 
prawa celnego, 

— znajduja, sic; W dyspozycji organow celnych i podlegajq likwidacji na 
podstawie przepisow 0 postqpowaniu celnym, postopowaniu kamym, prawa 
karnego Wykonawczego oraz prawa kamego skarbowego, 

b) toWaroW, ktore zostaiy przejote na Wlasnoéé Skarbu Pafistwa na podstawie 
rozstrzygnioé Wydanych przez sqd powszechny W postegpowaniu W sprawach 
celnych, 

c) towarow, ktére znajdujq sic; W dyspozycji organow celnych i podlegajq likwidacji 
na podstawie przepisow 0 postc;p0Waniu celnym, postopowaniu kamym, prawa 
kamego Wykonawczego oraz prawa karnego skarbowego, 

d) przedmiotow innych niz okreélone W art. 179 § 5 ustawy Z dnia 10 Wrzeénia 
1999 r. Kodeks kamy skarbowy W prowadzonych przez Naczelnika sprawach 
0 przestopstwa skarbowe i Wykroczenia skarbowe, ktore staly si¢ Wlasnoéciq 
Skarbu Pafistwa na podstawie prawomocnego orzeczenia 0 ich przepadku; 

2) sprawowanie kontroli celnej i dozoru celnego W stosunku do likwidowanych 
toWaroW; 

3) obejmowanie procedure; dopuszczenia do obrotu towarow likwidowanych W drodze 
sprzedazy; 

4) prowadzenie postopowafi W zakresie kosztow likwidacji. 
Rozdzial 6 

Pion Zwalczania Przestqpczoéci Ekonomicznej 

§ 27. 
1. Do zadafi Dzialu Operacyjno-Rozpoznawczego W Lublinie (CZO) oraz 

Wieloosobowego Stanowiska Operacyjno-Rozpoznawczego w Bialej Podlaskiej 
(CZO-1) nalezy W szczegolnoéci: 
1) uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i Wykorzystywanie, rowniez W formic 

czynnoéci operacyjno-rozpoznawczych, W tym umozliwiajqcych uzyskiwanie 
infonnacji oraz utiwalanie éladow i dowodow W sposob niejawnyz informacji 
zawierajqcych dane osobowe, dane, o ktorych mowa W an. 114 ust. 1 oraz W art. 115 
ust. 1 ustawy 0 KAS, infonnacji o dochodach, obrotach, rzeczach i prawach 
majqtkowych — podmiotow podlegajqcych kontroli oraz podmiotow, co do ktorych 
zachodzi uzasadnione podejrzenie popeinienia przest¢pstWa albo przestopstwa 
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2) 

3) 

skarbowego lub posiadania mienia zagrozonego przepadkiem W celu Wykonywania 
zadafi, 0 ktérych mowa Wan. 2 ust. 1 pkt 1, 2, 13-15 i 16a ustawy 0 KAS oraz 
W celu écigania przest¢pstW na podstawie ratyfikowanych uméw 
miqdzynarodowych; 
Wspé1dzia1anie 2 organami, sluzbami i instytucjami pafistwowymi uprawnionymi do 
Wykonywania czynnos'ci operacyjno-rozpoznawczych oraz Wlaéciwymi organami 
iinstytucjami pafistw czlonkowskich UE, a takze, W przypadkach i na zasadach 
okreélonych W odrc;bnych ustawach, z innymi organami, W zakresie realizacji 

ustawowych zadafi, 0 ktéiych mowa W an. 113 ust. 1 ustawy 0 KAS; 
prowadzenie 0ddzia1u archiwum Wyodrgbnionego Wy0dre;bni0nych komérek 
organizacyjnych, W ktérych funkcjonariusze Wykonuja} czynnoéci 0peracyjn0- 
rozpoznawcze. 

2. Zadanie Wymienione W ust. 1 pkt 3 realizuje Dzia1 Operacyjno-Rozpoznawczy 
W Lublinie. 

§ 28. 
D0 zadafi Dzialu Techniki i Obserwacji w Lublinie (CZT) oraz Referatu Techniki 
i Obserwacji w Bialej Podlaskiej (CZT-1) na1eZy W szczegélnoéciz 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

zapewnienie technicznych mozliwoéci prowadzenia kontroli operacyjnej; 
Wykonywanie czymioéci operacyjno-rozpoznawczych, W tym rejestrowanie, przy 
uzyciu érodkéw technicznych, obrazu zdarzefi W miejscach publicznych oraz 
diwiqku towarzyszgcego tym zdarzeniomg 
zapewnianie bezpiecznego przechowywania, eksploatacji i sprawnoéci technicznej 
sprz¢tu oraz érodkéw transportu Wykorzystywanych do realizacji zadafi komérki; 
Wspéipraca z przedsiqbiorcami telekomunikacyjnymi, z operatorami pocztowymi 
oraz usiugodawcami éwiadczqcymi us1ugi drogq elektroniczng, W zakresie realizacji 
zadafi, 0 ktéiych mowa W an. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 1 ustawy 0 KAS; 
gromadzenie, opracowywanie i przetwarzanie materiaiéw oraz informacji 

uzyskanych W Wyniku podejmowanych dzialafi; 
prowadzenie obserwacji na rzecz komérek operacyj no-rozpoznawczych, W tym: 
a) opiniowanie, We Wspéipracy z W1aéciWq komérkq W Ministerstwie, Wnioskéw 

0 p0dj<;cie dzialafi obserwacyjnych pod ka,tem m0Z1iW0éci ich realizacji, 
b) rejestrowanie, przy uzyciu érodkéw technicznych obrazu zdarzefi W miejscach 

publicznych oraz d2Wic;ku towarzyszqcego tym zdarzeniom, 
c) gromadzenie, opracowywanie, przetwarzanie i Wykorzystywanie materialéw oraz 

uzyskanych informacji; 
prowadzenie obsewvacji W ramach Wspélpracy transgranicznej, W tym nadzoru 
transgranicznego, 0 ktérym mowa W art. 21 Konwencji sporzqdzonej na podstawie 
artykuiu K.3 Traktatu 0 Unii Europejskiej W sprawie Wzajemnej pomocy 
i Wspélpracy migdzy administracjami celnymi, sporzqdzonej W Brukseli dnia 
18 grudnia 1997 r. oraz uméw dwustronnych; 
sporzqdzanie okresowych sprawozdafi z realizacji zadafi vvykonywanych przez 
kom(' >rk¢; 
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9) sporzadzanie polrocznych sprawozdafi do Sadu Okrogowego Wlas'ciWego dla 
siedziby naczelnika urzqdu celno-skarbowego obejmujacego liczbc; przypadkow 
pozyskania W okresie sprawozdawczym danych telekomunikacyjnych, pocztowych 
lub intemetowych i rodzaj tych danych oraz kwalifikacje prawne czynow, W zwiazku 
z zaistnieniem ktorych Wystapiono 0 dane telekomunikacyjne, pocztowe lub 
internetowe; 

10) udziai W dzialaniach koordynowanych przez komorkq organizacyjna Ministerstwa 
Wlaéciwa do spraw zwalczania przestqpczoéci ekonomicznej. 

§ 29. 
Do zadafi Dzialu Realizacji i Informatyki §ledczej (CZR), Pierwszego, Drugiego, 
Trzeciego, Czwartego oraz Piatego Referatu Realizacji (CZR-1, CZR-2, CZR-3, 
CZR-4, CZR-5) nalezy W szczegolnoéci: 
1) Wykonywanie kontroli celno-skarbowej, 0 ktorej mowa W art. 62 ust. 5 pkt 1-3 

ustawy 0 KAS; 
2) rozpoznawanie, Wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestqpstw skarbowych 

iwykroczefi skarbowych, przesteppstw i wykroczefi oraz éciganie ich sprawcow 
W zakresie okreélonym W: 
a) art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. 0 muzeach, 
b) art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. 0 bibliotekach, 
c) art. 53 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym 

iarchiwach, 
d) art. 116-118 ustawy Z dnia 4 lutego 1994 r. 0 prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, 
e) alt. 183 § 2 i 4-6, W przypadku czynow, 0 ktorych mowa W art. 183 § 2, 4 i 5 

Kodeksu karnego, 
1) art. 244 Kodeksu karnego, W zakresie niestosowania sic; do zakazu Wstegpu do 

oérodkow gier i uczestnictwa W grach hazardowych, 
g) art. 305 ustawy z dnia 30 czeiwca 2000 r. - Prawo Wlasnoéci przemyslowej, 
h) art. 33 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranica 

towarami, technologiami i us1ugami 0 znaczeniu strategicznym dla 
bezpieczefistwa pafistwa, a takze dla utrzymania miegdzynarodowego pokoju 
i bezpieczefistwa, 

i) art. 12a, art. 13 i art. 14 ustaWy z dnia 2 marca 2001 r. o Wyrobie alkoholu 
etylowego oraz Wytwarzaniu Wyrobow, 

j) art. 109 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad 
zabytkami, 

k) 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. 0 ochronie przyrody, 

1) art. 55, art. 57, art. 61 i art. 66 ustavvy Z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeciwdziaianiu 
narkomanii, 
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m) art. 41, art. 43 i art. 44 ustawy Z dnia 18 paidziernika 2006 r. 0 wyrobie napojéw 
spirytusowych oraz 0 rejestracji i ochronie oznaczefi geograficznych napojéw 
spirytusowych, 

n) art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. 0 bezpieczefistwie obrotu prekursorami 
materialéw wybuchowych, 

0) art. 258, art. 270, art. 270a, art. 271, art. 271a, art. 273, art. 277a, an. 286 § 1 oraz 
w art. 299 Kodeksu karnego; 

zapewnianie ochrony fizycznej i technicznej osobom zatrudnionym w jednostkach 
organizacyjnych KAS, a W uzasadnionych przypadkach takze innym osobom, 
organom i instytucjom pafistwowym; 
realizowanie niezbqdnych czymioéci procesowych w granicach koniecznych dla 

zabezpieczenia éladéw i dowodéw prZest¢pstwa skarbowego, wykroczenia 
skarbowego, przestgpstwa lub wykroczenia, w tym z wykorzystaniem technik 
kryminalistycznych; 
prowadzenie magazynu broni i amunicji; 
zatrzymywanie i przeszukiwanie oséb, zabezpieczanie rzeczy oraz przeszukiwanie 
lokali mieszkalnych, pomieszczefi i imiych miejsc, bagazu, iadunku, érodkéw 
przewozowych i statkéw w tiybie i przypadkach okresllonych w przepisach ustawy 
z dnia 6 czewvca 1997 r. Kodeksu poste;p0wania kamego; 
przeprowadzanie kontroli przewozu towaréw na zasadach okreélonych w ustawie 
z dnia 9 marca 2017 r. 0 systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu 
towaréw oraz obrotu paliwami opaiowymi (Dz. U. 2 2018 r. poz. 2332, z péin. zm.); 
konwéj, 0 ktéiym mowa w art. 4 pkt 3 lit. a oraz c-g ustawy 2 dnia 24 maja 2013 r. 

0 érodkach przymusu bezpoéredniego i broni palnej; 
nakiadanie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia i wykroczenia 
skarbowe; 
szkolenie w zakresie stosowania érodkéw przymusu bezpoéredniego i broni palnej, 
technik i taktyk interwencji; 
wspélpraca z innymi izbami, sluzbami i organami w zakresie przeciwdzialania 
i zwalczania przest¢pczoéci w zakresie wtaéciwoéci KAS; 
wykonywanie nastc;puja,cych zadafi: 
a) dokonywanie oglqdzin, 
b) zabezpieczanie zebranych dowodéw, 
c) sporzadzanie szkicéw, kopiowanie, filmowanie, fotografowanie oraz 

dokonywanie nagrafi diwicpkowych, 
d) nakladanie zamknigé urze;dowych na urzadzenia, pomieszczenia, naczynia oraz 

érodki przewozowe, 
e) przeprowadzanie rewizji towaréw, wyrobéw i s' r0dk(' >w przewozowych, w tym 

z uzyciem urzadzefi technicznych (RTG) i pséw siuzbowych, 
1) konwoje i strzezenia towaréw, 
g) kontroli przesylek pocztowych, 
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h) Wykonywanie kontroli ruchu drogowego W trybie i przypadkach 0kres'l0nych 
W ustawie Z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo 0 ruchu drogowym; 

13) Wykonywanie W oddzialach satelickich poza czasem pracy WW. 0ddzia16W czynnoéci 
kontrolnych zleconych przez CUDO lub urza,d nadzom ZiI'11'l6gO pafistwa 
czlonkowskiego W przypadku odprawy scentralizowanej; 

14) kontrola celno-skarbowa przestrzegania przepiséw prawa podatkowego W zakresie 
przemieszczania Wyrobéw akcyzowych, W szczegélnoéci ich przyjmowania 
i vvydawania poza godzinami pracy komérek kontroli celno-skarbowej rynku; 

15) planowanie i uzgadnianie nabycia ps6W sluzbowych na potrzeby Urzqdu; 
16) monitorowanie efektywnoéci i formulowanie propozycji W zakresie Wykorzystania 

ps6W s1uZb0Wych W UrZ<=;dzie; 
17) zatrzymywanie i przeszukiwanie urzqdzefi zawierajqcych dane informatyczne lub 

systeméw informatycznych, W zakresie danych przechowywanych W tych 
urzqdzeniach lub systemach albo na noénikach, W tym korespondencji przesylanej 
poczta} elektronicznq W trybie i przypadkach okreélonych W przepisach Kodeksu 
p0stc;p0Wania kamego; 

18) dokonywanie analizy i prezentacji zabezpieczonego cyfrowego materia1u 
dowodowego; 

19) Wspélpraca z organami ochrony porzqdku prawnego, innymi sluzbami i instytucjami 
W zakresie informatyki éledczej W zwalczaniu i zapobieganiu przesteppczoéci oraz 
éciganiu spraWc6W przest¢pstW. 

Zadania okreélone W ust. 1 pkt 15-19 realizuje Wylqcznie Dzial Realizacji i Informatyki 
81edczej. 

Zadanie okreélone W ust. 1 pkt 14 realizuje Czwarty Referat Realizacji W Zam0s'ciu. 
Dzia1 Realizacji i Informatyki §1edczej koordynuje prace; podleglych referatéw. 

§ 30. 
D0 zadafi Dzialu Dochodzeniowo-§ledczeg0 w Lublinie (CZS) i Referatu 
Dochodzeniowo-§ledczeg0 W Lublinie (CZS-1) nalezy W szczegélnoéciz 
1) prowadzenie postqpowafi przygotowawczych W sprawach 0 przest¢;pstWa skarbowe 

i Wykroczenia skarboweg 
2) rozpoznawanie, Wykrywanie i zwalczanie przestqpstw i Wykroczefi okreélonych W: 

a) art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. 0 muzeach, 
b) art. 29a ust. 1 ustawy Z dnia 27 czerwca 1997 r. 0 bibliotekach, 
c) art. 53 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym 

iarchiwach, 
d) art. 116-118 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 0 prawie autorskim i prawach 

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

Kodeksu karnego, 
1) an. 244 Kodeksu karnego, W zakresie niestosowania sic; do zakazu Wst<-gpu do 

oérodkéw gier i uczestnictwa W grach hazardowych, 
g) an. 305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo Wlasnoéci przemyslowej, 
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h) an. 33 ust. 1, 2 i 3 ustawy Z dnia 29 listopada 2000 r. 0 obrocie z zagranica 
towarami, technologiami i uslugami 0 znaczeniu strategicznym dla 
bezpieczefistwa pafistwa, a takze dla utrzymania miqdzynarodowego pokoju 
i bezpieczefistwa, 

i) an. 12a, art. 13 i alt. 14 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. 0 wyrobie alkoholu 
etylowego oraz wytwarzaniu wyrobow tytoniowych, 

j) art. 109 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad 
zabytkami, 

k) alt. 128, art. 131 pkt 4 w zakresie, 0 ktorym mowa w an. 73 ust. 1 pkt 2, oraz art. 
131 pkt 10 i 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody, 

1) alt. 55, art. 57, art. 61 i art. 66 ustawy Z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeciwdziaianiu 
narkomanii, 

m) art. 41, art. 43 i art. 44 ustawy Z dnia 18 paidziernika 2006 r. 0 wyrobie napojow 
spirytusowych oraz 0 rejestracji i ochronie oznaczefi geograficznych napojow 
spirytusowych, 

n) art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. 0 bezpieczeflstwie obrotu prekursorami 
materiaiow wybuchowych 

oraz zapobieganie tym przestqpstwom i wykroczeniom, a takze éciganie ich sprawcow, 
jezeli zostaly ujawnione przez S1uZb<; Celno-Skarbowa; 
3) prowadzenie postopowafi przygotowawczych W Zakresie okreélonym w art. 258, art. 

270, alt. 270a, art. 271, art. 271a, art. 273, art. 277a oraz w art. 286 § 1 i an. 299 
Kodeksu kamego; 

4) prowadzenie dochodzefi w sprawach przestgpstw okreélonych w ustawie 
0 rachunkowos'ci; 

5) wnoszenie do sadow aktow oskarzenia w sprawach 0 przestcppstwa skarbowe, 
wykroczenia skarbowe oraz wnioskow 0 ukaranie w sprawach 0 wykroczenia; 

6) wystqpowanie przed sadami w charakterze oskarzyciela publicznego w sprawach 
0 przestopstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe i Wykroczenia; 

7) wystopowanie przed sadem w postqpowaniu vvykonawczym w sprawach 
0 przestopstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; 

8) wnoszenie do sadow aktow oskarzenia w sprawach 0 przestopstwa okreélone 
w ustawie 0 rachunkowoéci; 

9) wystopowanie przed sadami w charakterze oskariyciela publicznego w sprawach 
0 przestopstwa okreélone w ustawie 0 rachunkowoéci, 

10) wnoszenie do sadow érodkow zaskarzenia od orzeczefi wydanych przez sady 
w sprawach o przestopstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe i wykroczenia; 

11) wnoszenie do sadow wnioskow o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie sic; 
odpowiedzialnoéci sprawcy przestopstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego; 

12) wspoipraca z organami écigania, prokuratura i sadami; 
13) nakiadanie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia i wykroczenia 

skarbowe; 
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14) realizowanie niezbqdnych czynnoéci procesowych W granicach koniecznych dla 
zabezpieczenia éladéw i d0W0d(' )W przeste;pstWa skarbowego, wykroczenia 
skarbowego, przestgpstwa lub Wykroczenia; 

15) zatrzymywanie i przeszukiwanie oséb, zatrzymanie rzeczy oraz przeszukiwanie 
lokali mieszkalnych, pomieszczefi i innych miejsc, bagazu, ladunku, érodkéw 
transpoflu istatkéw W tiybie i przypadkach okreélonych W przepisach Kodeksu 
postc-ppowania karnego; 

16) rejestracja i ewidencja prowadzonych spraw oraz Wprowadzanie 11111)/Ch danych 
W aplikacji Ewidencja Spraw Kamych Skarbowych (SI ESKS); 

17) przekazywanie infonnacji do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK); 
18) opracowywanie informacji i sprawozdafi W zakresie prowadzonych postqpowafi 

przygotowawczych; 
19) Wspéldzialanie W zakresie zapobiegania i zwalczania przestgpczoéci 

Z funkcjonujgcymi na obszarze Wojewédztwa organami Wymiaru sprawiedliwoéci 
i innymi organami ochrony prawnej; 

20) Wypracowywanie metod rozwiqzania probleméw z zakresu metodyki 
kiyminalistycznej i stosowania procedury karnej oraz karnej skarbowej, powstaiych 
W trakcie prowadzenia p0st¢p0Wafi przygotowawczych; 

21) zapewnienie jednolitoéci prowadzonych W Urzqdzie postgpowafi przygotowawczych. 
2. Dzial Dochodzeniowo-§ledcZy W Lublinie realizuje zadania wymienione W ust. 1 

W sprawach 0 przestqpstwa, wykroczenia, przestgpstwa skarbowe i Wykroczenia 
skarbowe ujawnione przez funkcjonariuszy pe1niqcych sluzbq W pionie zwalczania 
przestqpczoéci ekonomicznej oraz pracownikéw W pionie kontroli celno-skarbowej 
i pionie kontroli celno-skarbowej i analityki. 

3. Dziai Dochodzeniowo-$ledczy W Lublinie realizuje sprawy 0 skomplikowanym 
materiale dowodowym lub kiedy kwota dotyczqca czynéw zabronionych przekracza duzq 
Wartoéé, okreélonq W ustawie z dnia 10 Wrzeénia 1999 r. Kodeks kamy skarbowy 
W zakresie zadafi Wymienionych W ust. 1. 

4. Referat Dochodzeniowo-Sledczy W Lublinie realizuje zadania Wymienione W ust. 1 pkt 
1-17 W sprawach 0 przestqpstwa, Wykroczenia, przestqpstwa skarbowe i Wykroczenia 
skarbowe W szczegélnoéci ujawnione przez funkcjonariuszy pelniqcych s1uZb¢ 
W komérkach kontroli celno-skarbowej rynku oraz inne przydzielone przez kierownika 
Dzialu Dochodzeniowo-§ledczego W Lublinie. 

5. Dzial Dochodzeniowo-$ledczy W Lublinie koordynuje WdI‘aZ21l’116 wytycznych, polecefi, 
procedur itp. Wlaéciwych dla zadafi realizowanych przez komérki d0ch0dzeni0W0- 
éledcze Urzc-;du. 

§ 31. 
Do zadaii Referatu Sluiby Dyiurnej (CZD) naleZy W szczegélnoéci: 

1) utrzymywanie calodobowej 1qczn0éci ze Sluzbz; Dyzurna, Centrum Koordynacji 
Dzialafi (SD CKD) W Ministerstwie, sluzbami dyzurnymi innych urz¢déW, grupami 
realizacyjnymi, delegaturami oraz 0ddzia}ami celnymi, W tym usytuowanymi 
W przej éciach granicznych lub Zesp01ami kontrolnymi; 
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2) utrzymanie lqcznoéci Z komorkq organizacyjnq w Ministerstwie odpowiedzialnq za 
zapewnienie calodobowej wymiany informacji ze sluzbami wlaéciwego wojewody, 
Policjq, Strazq Granicznq, Agencjq Bezpieczefistwa Wewnotrznego, Inspekcja} 
Transponu Drogowego oraz w zaleZnos'ci od potrzeb, takze Z imymi siuzbami 
i instytucjami; 

3) zbieranie, ewidencjonowanie i opracowywanie informacji 0 sytuacji i istotnych 
zdarzeniach w ramach Urzodu, w szczegolnoéci Z przejéé granicznych, 
i przekazywanie ich Szefowi KAS oraz do SD CKD w Ministerstwie lub innych 
uprawnionych osob; 

4) gromadzenie i przekazywanie bezpoérednim przeiozonym i do SD CKD informacji 
oznaczeniu kiyzysowym, tj. informacji na temat zdarzefi naglych 
inieprzewidzianych, ktore majq wplyw na dziaialnoéé, zarzqdzanie, a takze 
wizemnek KAS; 

5) analizowanie i niezwioczne inicjowanie dzialafi po uzyskaniu zgioszenia lub 
informacji 0 zdarzeniach Z zakresu zainteresowania Izby i podlegiych urzodow lub 
innych s}uZb kontrolnych; 

6) monitorowanie realizacji zadafi przez komorki organizacyjne w zakresie ustalonym 
przez Naczelnika; 

7) prowadzenie koordynacji lokalnych wspolnych dziaiafi z imymi urzc-;dami i innymi 
sluibami kontrolnymi; 

8) wsparcie infonnacyjne i decyzyjne komorek organizacyjnych Pionu Zwalczania 
Przestopczoéci Ekonomicznej; 

9) monitorowanie grup kontrolnych w trakcie realizowania zadafi siuzbowych; 
10) nadawanie biegu i biezqce monitorowanie realizacji informacji otrzymanych 

z krajowego telefonu interwencyjnego KAS; 
l1)udost¢pnianie danych z baz danych i systemow informatycznych komorkom 

organizacyjnym w Urzodzie lub innym organom KAS, na ich wystqpienia, 
kierowane w celu uzyskania wsparcia podczas prowadzonych przez nie dzialaii 

kontrolnych; 
12) monitorowanie przypadkow i przekazywanie raportow 0 naruszeniach obowigzkow 

siuzbowych przez pracownikow; 
13) biezgce gromadzenie i analiza pozyskiwanych informacji, niezaleznie od fonny jej 

pozyskania, celem dorainego wspierania dzialafi kontrolnych prowadzonych 
w terenie; 

14) prowadzenie magazynu broni i amunicji. 

§32. 
Do zadali Wieloosobowego Stanowiska Analizy Kryminalnej (CZA) nalezy 
w szczegolnoéci: 

1) prowadzenie czynnoéci analitycznych z zastosowaniem analizy kryminalnej do 
rozpoznawania, vvykrywania i zwalczania przestopczoéci w zakresie wlaéciwofici 
KAS; 
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2) pozyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie, Wykorzystywanie i analizowanie 
informacji niezbodnych do Wykonywania analiz kryminalnych gromadzonych przez 
KAS i inne sluZby, organy, instytucje krajowe i zagraniczne; 

3) Wspolpraca Z organami ochrony porzqdku prawnego, innymi sluibami i instytucjami 
W Zakresie stosowania analizy kryminalnej W zwalczaniu i zapobieganiu 
przestqpczoéci oraz éciganiu sprawcow przestc-;pstW. 

§ 33. 
Do zadafi Wieloosobowego Stanowiska Regionalne Centrum ds. Ustalania 
i Odzyskiwania Mienia (CZM) nalezy W szczegolnoéci: 

1) prowadzenie dzialafi W zakresie ujawniania i odzyskiwania mienia; 
2) wspolpraca Z komorkami kontrolnymi, operacyjno-rozpoznawczymi 

i dochodzeniowo-éledczymi W Zakresie dotyczqcym zabezpieczenia mienia; 
3) udzielanie wsparcia jednostkom i komorkom organizacyjnym Izby W zakresie 

prowadzenia dzialafi zmierzaj a,cych do zabezpieczenia mienia; 
4) Wspolpraca Z Centrum ds. Ustalania i Odzyskiwania Mienia; 
5) prowadzenie sprawozdawczoéci W zakresie podejmowanych dzialafi dotyczqcych 

ujawniania mienia i odzyskiwania mienia oraz stosowania zabezpieczenia 
majqtkowego i egzekucji naleznoéci publicznoprawnych; 

6) prowadzenie sprawozdawczoéci KAS W zakresie ujawniania i zabezpieczania mienia 
na poziomie Izby. 

§ 34. 
Do Zadafi Dzialu Laboratorium Celne (CGL) naleZy W szczegolnoéci: 

1) Wykonywanie badafi probek towarow zgodnie z zakresem badawczym laboratorium 
W zWia,zku z realizacja, zadafi KAS; 

2) opracowywanie opinii dotyczqcych klasyfikacji probek towarow oraz ekspertyz na 
potrzeby postqpowafi prowadzonych przez organy KAS zgodnie z zakresem 
badawczym laboratorium; 

3) prowadzenie dziaiafi Z zakresu utrzymania i doskonalenia systemu zarzqdzania oraz 
akredytacji metod badawczych zgodnie z nonm; PN-EN ISO/IEC 17025; 

4) realizacja zadania, 0 ktorym mowa W § 3 pkt 4 zarzqdzenia Ministra Rozwoju 
i Finansow Z dnia 27 grudnia 2017 r. W sprawie utworzenia laboratoriow jednostek 
organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, ich organizacji i zakresu 
dzialania (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 269 Ze zm.), W tym takze dla funkcjonariuszy 
Wykonujqcych oboWia,zki sluzbowe W pojazdach specjalnych Wyposazonych 
W urzqdzenia do badafi probek towarow petrochemicznych zgodnie 
Z zakresem badawczym laboratorium; 

5) opracowywanie Wytycznych W zakresie pobierania probek towarow zgodnie 
z zakresem badawczym laboratorium; 

6) Wspolpraca Z innymi laboratoriami jednostek organizacyjnych KAS oraz 
laboratoriami innych sluzb oraz instytucji; 
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7) wsparcie w zakresie wdraZania oraz nadzér nad jednolitymi standardami pobom 
prébek paliwowychg 

8) wykonywanie innych zadafi okreélonych przepisami prawa. 

Rozdzial 7 
Delegatury 

§ 35. 
D0 zadafi Referatu Wsparcia (CWW) nalezy W szczegélnoéciz 

1) prowadzenie spraw Z zakresu struktury organizacyjnej delegatury i podleglych 
oddzialéw celnych; 

2) przyjmowanie skarg i wnioskéw dotyczqcych dziaiania delegatury i podleglych 
oddziaiéw celnych oraz przygotowywanie materiaiéw do ich rozpatrzenia; 

3) organizacja obiegu informacji i dokumentacji w delegaturze; 
4) prowadzenie obsiugi kancelaryjnej i sekretarskiej delegatury; 

5) prowadzenie spraw powierzonych przez Dyrektora w zakresie zapewniajqcym 
prawidlowe; obsiugcp delegatury, w szczegélnoéci w sprawach: 
a) obslugi kadrowej, 
b) gospodarowania mieniem, 
c) wewngtrznej obsiugi kasowej, 
d) eksploatacyjno-zaopatrzeniowych, 
e) magazynu archivvum zakladowego; 

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

§ 36. 
1. Do zadafi Dzialu Kontroli Celno-Skarbowej Rynku (CKR) nalezy w szczegélnoéci: 

1) kontrola celno-skarbowa przestrzegania przepiséw prawa celnego oraz innych 
przepiséw zwiqzanych z przywozem i wywozem towaréw W obrocie miegdzy 
obszarem celnym UE a pafistwami trzecimi, w szczegélnoéci przepiséw dotyczgcych 
towaréw obj ¢tych 0 graniczeniami lub zakazami; 

2) kontrola celno-skarbowa wywozu i przywozu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej towaréw podlegajqcych ograniczeniom lub zakazom oraz przestrzegania 
érodkéw polityki handlowej; 

3) kontrola celno-skarbowa przestrzegania przepiséw prawa podatkowego w zakresie 
produkcji, przemieszczania i zuzycia 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; 

4) kontrola celno-skarbowa przestrzegania przepiséw regulujqcych urzqdzanie 
iprowadzenie gier hazardowych, 0 ktérych mowa w ustawie z dnia 19 listopada 
2009 r. 0 grach hazardowych, a takie zgodnoéci tej dziaialnoéci ze zgloszeniem, 
udzielonq koncesja, lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem; 

5) kontrola celno-skarbowa w zakresie posiadania automatéw do gier hazardowych; 
Strona 35 z 43



6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

15) 
16) 

17) 

18) 

19) 

20) 

21) 

22) 

23) 

kontrola celno-skarbowa W zakresie produkcji i obrotu automatami do gier 
hazardowych; 
kontrola celno-skarbowa przestrzegania przepisow prawa podatkowego W zakresie 
wydobycia urobku rudy miedzi, produkcji koncentratu, wydobycia gazu ziemnego 
lub ropy naftowej, 0 ktoiych mowa W ustawie Z dnia 2 marca 2012 r. 0 podatku od 
wydobycia niektorych kopalin; 
kontrola celno-skarbowa rodzaju paliwa; 
kontrola celno-skarbowa sprzedazy detalicznej, W tym realizacji obowiqzku 
ewidencj onowania obrotu za pomocq kas rejestmj qcych; 
rejestracja oraz cofniqcie rejestracji automatow do gier hazardowych, urzqdzefi do 
gier i urzqdzefi losuj a,cych; 
przyjmowanie zgioszefi W sprawach automatow do gier hazardowych, urzqdzefi do 
gier i urzqdzefi losujgcych; 
przyjmowanie zgloszefi loterii fantowych i gier bingo fantowe; 
kontrola celno-skarbowa W zakresie przestrzegania przepisow dotyczqcych Wspolnej 
Polityki Rolnej i koordynacja prawidlowego ich stosowania W oddziaiach celnych; 
opiniowanie Wnioskow dotyczqcych utworzenia skladu podatkowego, skladu 
celnego, magazynu czasowego skladowania oraz miejsca Wyznaczonego lub 
uznanego; 
przeprowadzanie urzodowego sprawdzenia; 
nakiadanie grzywien W drodze mandatu kamego za wykroczenia i wykroczenia 
skarbowe; 
Wszczynanie postopowafi W sprawach o przestqpstwa skarbowe i Wykroczenia 
skarbowe oraz realizowanie niezbqdnych czynnoéci procesowych W granicach 
koniecznych dla zabezpieczenia éladow i dowodow przestopstwa skarbowego, 
Wykroczenia skarbowego, przestopstwa lub Wykroczenia; 
Weryfikacja realizacji przez zglaszajgcego obowiqzku, o ktorym mowa W an. 21b 
ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. 0 obrocie z zagranicq towarami, technologiami 
iusiugami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczefistwa paiistwa, a takze dla 
utrzymania miodzynarodowego pokoju i bezpieczefistwa oraz podejmowanie 
stosownych dzialafi W razie stwierdzenia jego niewykonania; 
kontrola celno-skarbowa W zakresie przestrzegania przepisow ustavvy 0 grach 
hazardowych W zakresie dopiat; 
zatwierdzanie uznanych miejsc zaladunku, Wydawanie pozwolefi na prowadzenie 
magazynow Zywnoéciowych oraz na stosowanie procedury planowej; 
ocena mozliwoéci Wykonywania kontroli celno-skarbowej W miejscach, W ktéiych 
towary sq skladowane lub przetwarzane przed Wywozem z refundacj Q; 
prowadzenie postqpowafi W zakresie zatwierdzania akt Weryfikacyjnych podmiotéw 
dokonujqcych produkcji i obrotu Wyrobami akcyzowymi oraz urzqdzajqcych gry 
hazardowe; 
nakladanie, sprawdzanie i zdejmowanie zamkniqé urzqdowych; 
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24) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestopstw skarbowych 
i wykroczefi skarbowych, przestqpstw i wykroczefi oraz éciganie ich sprawcow. 

25) dokonywanie czynnoéci wyjaéniajqcych majqcych na celu sprawdzenie 
wykonywania obowiqzku prowadzenia ksiogi ewidencyjnej i prawid1owoéci jej 

prowadzenia na podstawie art. 59a ust. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie 
zabytkow i opiece nad zabytkami. 

26) wspolpraca z organami écigania i innymi instytucjami w sprawach kontroli gier 
hazardowych oraz wyrobow akcyzovvych. 

Delegatura w Lublinie koordynuje i monitoruje kontrole realizowane przez komorki 
kontroli celno-skarbowej rynku Urzodu, gromadzi informacje zarzqdcze oraz koordynuje 
sprawozdawczoéé z zakresu ich funkcjonowania. 
W Delegaturze w Bia1ej Podlaskiej zadania wymienione w ust. 1 pkt 1-26 realizuje Dzial 
Kontroli Celno-Skarbowej Rynku wraz Z wyodrobnionym Wieloosobowym 
Stanowiskiem Stalej Kontroli Wyrobow Akcyzowych (CKR-1), ktory realizuje zadania 
wymienione w ust. 1 pkt 3, 15, 23. 
W Delegaturze w Lublinie zadania wymienione w ust. 1 pkt 1-26 realizuje Dzial Kontroli 
Celno-Skarbowej Rynku wraz z wyodrqbnionym Wieloosobowym Stanowiskiem Stalej 
Kontroli Wyrobow Akcyzovvych (CKR-1), ktory realizuje zadania wymienione w ust. 1 

pkt 3, 15, 23. 
W Delegaturze w Zamoéciu zadania wymienione w ust. 1 pkt 1-26 realizuje Dzial 
Kontroli Celno-Skarbowej Rynku wraz Z wyodrobnionym Wieloosobowym 
Stanowiskiem Sta1ej Kontroli Wyrobow Akcyzowych (CKR-1), ktory realizuje zadania 
wymienione w ust. 1 pkt 3, 15, 23. 
Zadanie wymienione w ust. 1 pkt 10 realizuje Delegatura w Lublinie. 

Rozdzial 8 
Oddzialy Celne 

§ 37. 
Do zadafi Oddzialow Celnych nalezy w szczegolnoéci: 
1) prowadzenie spraw organizacyjnych i osobowych w zakresie oddziaiu celnego 

i podleglych mu miej sc wyznaczonych i uznanych; 
2) przyjmowanie skarg i wnioskow dotyczqcych dzialania oddzialu celnego oraz 

przygotowywanie materialow niezbodnych do ich rozpatrzenia; 
3) monitorowanie kontroli celnych bezpoérednich, w tym zatwierdzanie vvykonanych 

kontroli celnych na potrzeby wymaganych progow; 
4) obs1uga ewidencyjno-kancelaryjna oddziaiu celnego; 
5) vvymiar naleznoéci celnych i podatkowych oraz innych opiat zwiqzanych 

z przywozem i wywozem towarow; 
6) obs1uga i monitorowanie elektronicznych zgloszefi celnych, zg1osze1fi do powrotnego 

wywozu, powiadomiefi oraz deklaracji przesylanych do systemow operacyj nych; 
7) obsluga przemieszczania wyrobow akcyzowych w Systemic EMCS PL2; 
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3) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

17) 

18) 

19) 

20) 

21) 

22) 

23) 

prowadzenie postepowafi celnych i podatkowych oraz Wydawanie rozstrzygnieé 
W sprawach Wszczetych przed zwolnieniem t0Waru; 
prowadzenie postepowafi celnych p0 zwolnieniu towaru W sprawie zmiany danych 
zgloszenia W sprawach nie maja,cych Wplywu na zmiane procedury celnej, naleznosci 
celne i podatkowe oraz niezwiqzanych ze zmianq strony postepowania; 
prowadzenie stanowiskowej analizy ryzyka Z decydowaniem 0 przystqpieniu lub 
odstqpieniu 0d kontroli zgloszenia, jak réwniez pozyskiwanie, przetwarzanie 
i dystrybucja informacji niezbednych do oceny ryzyka; 
prowadzenie Weryfikacji W obszarze badania dokumentéw i oceny Wynikéw 
fizycznej kontroli towaréw; 
Wszczynanie postepowafi W sprawach 0 przestepstwa skarbowe i Wykroczenia 
skarbowe oraz realizowanie niezbednych czynnosci procesowych W granicach 
koniecznych dla zabezpieczenia sladéw i d0W0d(' >W przestepstwa skarbowego, 
Wykroczenia skarbowego, przestepstwa lub Wykroczenia; 
nakladanie grzywien W drodze mandatu karnego za Wykroczenia i Wykroczenia 
skarbowe; 
Wydawanie rozstrzygnieé W zwigzku Z prowadzeniem procedury poszukiwawczej 
niezamknietych operacji tranzytowych W Systemie NCTS2 oraz W zakresie 
prowadzenia postepowafi W zakresie potwierdzania WyW0zu na podstawie dowodéw 
alternatywnych; 
obsluga Wnioskéw zglaszajqcego W fonnie elektronicznej i papierowej W sprawie 
uniewaznienia zgioszenia celnego przed zwolnieniem towaru; 
Wydawanie i zmiana pozwolefi na stosowanie procedury specjalnej W przypadku, gdy 
Wniosek 0 pozwolenie na procedure specjalnq jest skiadany W formie Zgloszenia 
celnego; 
Wykonywanie czynnosci W zakresie obslugi zgioszenia celnego zwiqzanych Ze 
stosowaniem srodkéw polityki handlowej oraz zakazéw i ograniczefi Wynikajqcych 
z przepiséw odrebnych; 
zlecanie przez urzqd nadzoru czynnosci kontrolnych W przypadku krajowej odprawy 
scentralizowanej; W przypadku pozwolenia na odprawe scentralizowanq 
realizowanego pomiedzy pafistwami czlonkowskimi, gdy Polska jest pafistwem 
Wydajgcym pozwolenie, zlecanie czynnosci kontrolnych urzedom przedstawienia 
W innych pafistwach czionkowskich; 
obsluga narzedzi Wspieraj qcych obsluge systeméw operacyjnych; 
obsluga zgloszefi celnych, zgioszefi do powrotnego Wywozu, powiadomiefi 
i deklaracji W ramach procedury awaryjnej W systemach zgloszeniowych; 
realizacja zadafi kontrolnych zwiqzanych Z obsiuge) dyspozytorskich dyrektyw 
kontrolnych oraz Wnioskowanie 0 kontrole 2 miej sca przedstawienia towaréw; 
Wykonywanie czynnosci kontrolnych zleconych przez CUDO lub urzqd nadzoru 
Z innego pafistwa czlonkowskiego W przypadku odprawy scentralizowanej; 
obsluga zgioszefi/deklaracji celnych sporzqdzanych W formie pisemnej (kamet 
TIR/ATA/CIM/zgloszenia uproszczone/Form 302/itd.), W tym rejestrowanie danych 
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) 

25)

) 

27)

) 

29) 
30)

) 

32) 

33) 

34) 

35)

) 

37)

)

)

)

)

)

) 

) 

Z dokumentow papierowych w systemach informatycznych w przypadku braku 
mozliwoéci przekazania danych w formic elektronicznej; 
wydawanie klientom wydrukéw wywozowych/tranzytowych dokumentow 
towarzyszqcych i innych dokumentow wymagajqcych autoryzacji przez organ celny; 
obsiuga/saldowanie dokumentow stanowiqcych zaiqcznik do zgioszenia celnego 
przedkiadanych przez zgiaszaj qcego w formic papierowej; 
prowadzenie postqpowafi w zakresie uznawania miejsc w celu jednorazowego 
przedstawienia towarow organom celnym i czasowego skladowania; 
nakladanie, sprawdzanie i zdejmowanie zamknioé urzgdowych; 
kontrola celno-skarbowa przestrzegania przepisow w zakresie czasu jazdy, czasu 
postoju, obowia,zkowych przewv i czasu odpoczynku kierowcow; 
wydawanie zezwolefi kategorii III i IV na przejazd pojazdu nienormatywnego; 
nakladanie kary pienioznej pobieranej przy wyjeidzie zagranicznego pojazdu 
drogowego Z kraju w przypadku braku wykupionego ubezpieczenia 
odpowiedzialnoéci cywilnej (Zielona Karta) oraz za przejazd pojazdu 
nienormatywnego bez zezwolenia lub wbrew warunkom zezwolenia; 
legalizacja éwiadectw pochodzenia i dokumentow potwierdzajqcych status celny; 
wystawianie, na wniosek podmiotu ktory otrzymaI certyfikat importowy, certyfikatu 
weryfikacji dostawy; 
nakiadanie kar administracyjnych za naruszenie zasad przywozu drewna w ramach 
FLEGT; 
weryfikacja realizacji przez zgiaszajqcego obowiqzku, 0 ktoiym mowa w art. 21b 
ustawy 0 obrocie z zagranicq towarami, technologiami i usiugami 0 znaczeniu 
strategicznym dla bezpieczefistwa pafistwa, a takze dla utrzymania 
miodzynarodowego pokoju i bezpieczefistwa oraz podejmowanie stosownych dziaIa1‘1 
w razie stwierdzenia jego niewykonania; 
wydawanie i przediuzanie éwiadectw uznania pojazdow drogowych do przewozu 
towarow pod zamkniociami celnymi; 
wykonywanie zadafi z zakresu prowadzenia kasy; 
obsluga okienka e-Klient; 
kontrola celna towarow i érodkow przewozowych, w tym 2 uzyciem urzgdzefi 
technicznych (RTG) i psow sluzbowych; 
kontrola podroznych i kontrola dewizowa; 
potwierdzanie wywozu towarow przez podroznych poza terytorium Unii 
Europej skiej w ramach systemu ,,Zwrot VAT dla Podroinych”; 
prowadzenie dozoru celnego w zakresie towarow przechowywanych w WOC, 
skladach celnych oraz magazynach czasowego skiadowania; 
kontrola celno-skarbowa przewozu towarow niebezpiecznych (ADR); 
wykonywanie kontroli ruchu drogowego w trybie i przypadkach okres'lonych 

w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo 0 ruchu drogowym; 
prowadzenie postopowafi dowodowych Z kontroli w zakresie kar picnic;- ;2nych 
wynikajqcych 2 ustawy o transporcie drogowym; 
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45) prowadzenie magazynu broni i amunicji; 
46) Wykonywanie czynnoéci dotyczqcych przedstawienia towaréw zwiqzanych ze 

stosowaniem slrodkéw polityki handlowej oraz zakazéw i ograniczeii Wynikajqcych 
Z przepiséw odrgbnych; 

47) obsluga systeméw i aplikacji granicznych; 
48) pozyskiwanie, przetwarzanie i dystrybucja informacji niezb¢dnych do oceny ryzyka; 
49) prowadzenie analizy ryzyka, W szczegélnoéci pod Wzglqdem bezpieczefistwa 

iochrony; 
50) Wspéitworzenie regionalnego rejestru ryzyka; 
51) przygotowywanie opracowafi i statystyk W zakresie Wlaéciwoéci 0ddzia1u celnego; 
52) Wspé1praca W zakresie realizowanych zadafi Z innymi komérkami organizacyjnymi 

urzqdu; 
53) prowadzenie magazynu depozytowego i nadzorowanie t0War6W W nim 

przechowywanych; 
54) rozliczanie procedur specjalnych W przypadkach, gdy pozwolenie udzielane jest 

W trybie skréconym, tj. na podstawie zgloszenia celnegog 
55) kontrola celno-skarbowa przestrzegania przepiséw prawa podatkowego W Zakresie 

przemieszczania Wyrobéw akcyzowych, W szczegélnoéci ich przyjmowania 
i Wydawania poza godzinami pracy komérek kontroli celno-skarbowej rynku; 

56) pelnienie roli zapasowego oddzialu celnego W przypadku lokalnych probleméw 
Z funkcjonowaniem system6W infonnatycznych do obslugi deklaracji i zgloszefi 
celnych, nieuzasadniajqcych stosowanie standardowych procedur awaryjnych dla 
tych system6W W Oddziale Celnym W Bialej Podlaskiejg 

57) pelnienie roli zapasowego oddziaiu celnego W przypadku lokalnych probleméw 
z funkcjonowaniem systeméw informatycznych do obsiugi deklaracji i zgloszefi 
celnych, nieuzasadniajqcych stosowanie standardowych procedur awaryjnych dla 
tych systeméw W Oddziale Celnym W Koroszczynie. 

Zadania Wymienione W ust. 1 pkt 3, 5-11, 14-19, 32, 49, 54 W roli CUDO realizuje 
Oddzial Celny W Bialej Podlaskiej. 
Zadania Wymienione W ust. 1 pkt 1-2, 4-5, 12-13, 19, 21-28, 31-38, 41-44, 46, 48-52 
W roli oddzialéw satelickich, realizujqz Oddzial Celny W Bialej Podlaskiej, Oddzial Celny 
WLub1inie, Oddzia1 Celny W Puiawach, Oddzial Celny W Che1mie, Oddzial Celny 
W Zamoéciu i OddZia1 Celny W Tomaszowie Lubelskim. 
Zadania Wymienione W ust. 1 pkt 3, 7, 8, 11, 20 i 49 Wy12;cznie W przypadku zgloszefi 
skladanych papierowo realizujq, W roli oddziaiéw satelickich: Oddzial Celny W Bialej 
Podlaskiej, Oddzial Celny W Lublinie, Oddziai Celny W Pulawach, Oddziai Celny 
W Chelmie, Oddzial Celny W Zamoéciu i Oddzia1 Celny W Tomaszowie Lubelskim. 
Zadania Wymienione W ust. 1 pkt 1-28, 31-34, 36-38, 41-44, 46-52, 54-56 realizuje 
Oddzial Celny W Maiaszewiczach. 
Zadania Wymienione W ust. 1 pkt 1-27, 29-34, 36-44, 46-52, 54 realizuje Oddzial Celny 
W Koroszczynie Wraz z Wy0dr¢bni0nym Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Ogélnych 
(301040-OCO), ktére realizuje zadania Wymienione W ust. 1 pkt 1, 2, 4, 37, 51 i 52. 
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Zadania vvymienione W ust. 1 pkt 3, 5-11, 14-18, 32, 54 W roli CUDO granica realizuje 
Oddzia1 Celny W Koroszczynie dla Oddziaiu Celnego Port Lotniczy Lublin oraz Oddziaiu 
Celnego W Hrebennem. 
Zadania Wymienione W ust. 1 pkt 1-2, 4-6, 8, 10-13, 16-17, 19-20, 23-25, 27, 36, 38-40, 
46-52 realizuje Oddzia1 Celny W Terespolu. 
Zadania Wymienione W ust. 1 pkt 1-2, 4-6, 8, 10-13, 15-17, 19-21, 23-25, 27, 36, 38-40, 
43, 45-53 realizuje Oddzia1 Celny Drogowy W Terespolu. 
Zadania Wymienione W ust. 1 pkt 1-6, 8-15, 17, 19-21, 23-25, 27-28, 30, 36, 38-40, 42- 
44, 46-49, 51-52 realizuje Oddzia1 Celny W Slawatyczach. 
Zadania Wymienione W ust. 1 pkt 1-2, 4-6, 8, 10-13, 17, 19, 23-25, 27, 30, 36, 38-40, 43- 
44, 46-53 realizuje; Oddziai Celny W Zosinie i Oddzial Celny W Dolhobyczowie. 
Zadania Wymienione W ust. 1 pkt 1-17, 19-21, 23-27, 31-34, 36-42, 46-54 realizuje 
Oddzial Celny W Hrubieszowie. 
Zadania Wymienione W ust. 1 pkt 1-17, 19-27, 31-34, 36-42, 46-55 realizuje Oddzial 
Celny W Dorohusku. 
Zadania Wymienione W ust. 1 pkt 1-6, 8-17, 19-25, 27-37, 38-39 (takie W Oddziale 
Celnym W Dorohusku), 40, 42-54 realizuje Oddziai Celny Drogowy W Dorohusku Wraz 
Z Wy0dr¢bni0nym Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Ogélnych (302060-OCO), ktére 
realizuje Zadania Wymienione W ust. 1 pkt 1, 2, 4, 37, 51, 52 i 53. 

Zadania wymienione W ust. 1 pkt 1-6, 8-17, 19-25, 27-40, 42-53 realizuje Oddzia1 Celny 
W Hrebemem Wraz z Wyodrqbnionym Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Ogélnych 
(303020-OCO), ktére realizuje Zadania Wymienione W ust. 1 pkt 1, 2, 4, 37, 51 i 52. 

Zadania Wymienione W ust. 1 pkt 11, 20-22, 25, 27, 38, 46 W roli oddzia1u satelickiego 
CUDO granica realizuje Oddzial Celny W Hrebennem. 
Zadania wymienione W ust. 1 pkt 1-17, 19-27, 31-34, 36-41, 45-52, 54, 55 realizuje 
Oddzial Celny Port Lotniczy Lublin. 
Zadania Wymienione W ust. 1 pkt 5, 11, 20-22, 25, 27, 38, 46 W roli oddzia1u satelickiego 
CUDO granica realizuje Oddziai Celny Port Lotniczy Lublin. 
Zadania Wymienione W ust. 1 pkt 1-6, 8-27, 31-33, 36-38, 46-54 realizuje Oddzial Celny 
Pocztowy W Lublinie. 
Zadania Wymienione W ust. 1 pkt 39-40 Wy1qcznie W przypadku 0bs1ugi lotniska 

W D¢blinie realizuje: Oddziai Celny W Pulawach. 
Zadanie wymienione W ust. 1 pkt 57 realizuje Oddzia1 Celny W Bia1ej Podlaskiej. 

DZIAL IV 
ORGAN IZACJA PRACY URZEDU 

§ 38. W Urzqdzie oraz delegaturach, z zastrzezeniem ust. 2-16, obowiqzuje oémiogodzinny 
czas pracy W godz. 7.30 — 15.30, 0d poniedzialku do piqtku. 
W Dzialachz Kontroli Celno-Skarbowej i Postgpowania Podatkowego, Kontroli Celn0- 
Skarbowej, Analizy Ryzyka i Wymiany Informacji Mi¢dzynar0d0Wej, P0st¢poWania 
Podatkowego, Dochodzeniowo-Sledczym ds. Przestqpstw Transgranicznych W Biaiej 
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Podlaskiej, Dochodzeniowo-Sledczym W Lublinie, Postepowania Celnego W Bia1ej 
Podlaskiej, W Wieloosobowym Stanowisku Regionalne Centrum ds. Ustalania 
i Odzyskiwania Mienia oraz W Delegaturze W Biaiej Podlaskiej, Z zastrzezeniem ust. 6-7 
i 14, obowiqzuje osmiogodzinny 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 
poniedziaiku do piqtku. 
W uzasadnionych przypadkach, kierownicy komorek organizacyjnych, za zgodq 
Naczelnika, mogq Wyznaczyé poszczegolnym pracownikom inne godziny rozpoczecia 
i zakoficzenia pracy niZ okreslone W ust. 1-3. 
Referat S1uZby Dyzurnej oraz Dzia1 Realizacji i Informatyki Sledczej Wraz z podleglymi 
referatami realizujq Zadania W systemie 4-zmianowym. 
W oddzialach celnychz 
1) Oddziale Celnym W Ma1aszeWiczach; 
2) Oddziale Celnym W Koroszczynie; 
3) Oddziale Celnym W Terespolu; 
4) Oddziale Celnym Drogowym W Terespolu; 
5) Oddziale Celnym W Slawatyczach; 
6) Oddziale Celnym W Dorohusku; 
7) Oddziale Celnym Drogowym W Dorohusku; 
8) Oddziale Celnym Port Lotniczy Lublin; 
9) Oddziale Celnym W Hrebennem; 
10) Oddziale Celnym W Hrubieszowie; 
11) Oddziale Celnym W Zosinie; 
12) Oddziale Celnym W Doihobyczowie 
ustanawia sie calodobowy, 4-zmianowy system pracy komorek lub stanowisk 
zaj muj qcych sie obslugq zgloszefi celnych lub kontrolq osob. 
W Oddziale Celnym W Bia1ej Podlaskiej ustanawia sie: 
1) dwuzmianowy system pracy stanowisk zajmujqcych sie obslugq zgioszefi celnych, 

od poniedzia1ku do niedzieli W godzinach 7.30 do 19.30, Z Wyj qtkiem swiqt; 
2) calodobowy, 4-zmianowy system pracy stanowisk realizujqcych obsluge zgioszefi 

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 pia,tku, z mozliwosciq ustanowienia dyzuru na Wniosek zglaszajqcego 
o vvykonanie czymosci sluzbowych poza czasem pracy Oddzialu. Czynnosci objecia 
towarow Wnioskowanq procedure} dokonywane sq poza czasem pracy Oddziaiu 
W godzinach 15.30 do 19.30. 
W Oddziale Celnym W Pulawach ustanawia sie czas pracy W godzinach od 7.30 do 15.30, 
od poniedzialku do piqtku Z mozliwoscia, ustanowienia dyzuru na Wniosek zg1aszaja,cego 
o Wykonanie czymwsci sluzbowych poza czasem pracy Oddzialu. Czynnosci objecia 
towarow Wnioskowana, procedure; dokonywane sq poza czasem pracy Oddziaiu 
W godzinach 15.30 do 19.30. 
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W Oddziale Celnym Pocztowym W Lublinie ustanawia sie: 
1) dwuzmianowy system pracy dla stanowisk zajmujqcych sie kontrolq przesylek 

iobs1ugq zgloszefi celnych W godzinach od 7.00 do 19.00, od poniedzialku do 
soboty, z wyja,tkiem s'Wiqt; 

2) czas pracy W godzinach od 7.30 do 15.30, od poniedzialku do piqtku, 2 Wyjgtkiem 
sWia,t dla pozostalych stanowisk. 

W Oddziale Celnym W Chelmie ustanawia sie czas pracy W godzinach od 7.30 do 19.30, 
od poniedzia1ku do soboty, z Wyj qtkiem swiqt. 
W Oddziale Celnym W Zamosciu ustanawia sie czas pracy W godzinach od 7.30 do 19.30, 
od poniedziaiku do piqtku, Z Wyj qtkiem sWia,t. W Oddziale Celnym W Tomaszowie Lubelskim ustanawia sie: 
1) czas pracy W godzinach od 7.30 do 19.30, od poniedzia1ku do soboty, z Wyjqtkiem 

sWia,t; 

2) calodobowy, 4-zmianowy system pracy stanowisk realizujqcych obsluge zgloszefi 
celnych W procedurach uproszczonych W zakresie zadafi oddzia1u satelickiego. 

W Delegaturze Urzedu W Bia1ej Podlaskiej: 
1) W Wieloosobowym Stanowisku Sta1ej Kontroli Wyrobow Akcyzowych ustanawia 

sie dwuzmianovvy system pracy, od poniedzia1ku do soboty, Z Wyjqtkiem swiqt; 
2) W Dziale Kontroli Celno-Skarbowej Rynku ustanawia sie calodobowy, 4-zmianovvy 

system pracy stanowiska realizujqcego kontrole celno-skarbowq. 
W Delegaturze Urzedu W Lublinie W Wieloosobowym Stanowisku Stalej Kontroli 
Wyrobow Akcyzowych ustanawia sie ca1odoboWy system pracy (trzy zmiany 
8-godzinne). 
W Delegaturze Urzedu W Zamosciu W Wieloosobowym Stanowisku Stalej Kontroli 
Wyrobow Akcyzowych ustanawia sie dwuzmianowy system pracy, od poniedzialku do 
piqtku W godzinach 7.30 — 21.00, Z Wyjqtkiem swigt. 
Szczegolowq organizacje pracy (plany s1u2b) komorek lub stanowisk pracy pracujqcych 
W innym systemic lub W innych godzinach pracy niz okreslone W ust. 1-3 ustala 
kierownik komorki organizacyjnej a zatwierdza Naczelnik lub zastepca naczelnika 
nadzoruj gcy komorke. 
Plany s1uZb, o ktorych mowa W ust. 17 sporzqdza sie W okresach miesiecznych. 
Z planem s1uZby, 0 ktorym mowa W ust. 17 nalezy zapoznaé pracownika, z co najmniej 
7-dniowym Wyprzedzeniem. 

DZIAL V 
POSTANOWIEN IA KONCOWE 

§ 39. W sprawach nieuregulowanych W regulaminie rozstrzyga Naczelnik. 
§ 40. 

Zmlana regulaminu moze nastqpié W trybie W1asciWym dla jego ustalenia. 
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