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Rozdzial 1 

Postanowienia ogélne 

§1. 
Regulamin organizacyjny okreslaz 

1) status oraz zasady organizacji pracy Trzeciego Urzspdu Skarbowego w Lublinie; 
2) strukturo organizacyjne; Trzeciego Urzc-pdu Skarbowego W Lublinie; 
3) zakres zadafi komorek organizacyjnych; 
4) zakres nadzoru sprawowanego przez Naczelnika Urzodu Skarbowego i jego 

Zastqpcow; 
5) zakres sta1ych uprawniefi Zastqpcow Naczelnika, kierownikow komorek 

organizacyjnych i innych pracownikow zatrudnionych na stanowiskach 
samodzielnych - do wydawania decyzji, podpisywania pism i wyrazania stanowiska 
w okreslonych sprawach; 

6) zakres upowazniefi Naczelnika Urzqdu Skarbowego do wykonywania zadafi 
Z zakresu spraw pracowniczych w stosunku do obsiugujqcych go pracownikow 
swiadczqcych pracz-; w komorkach organizacyjnych Urzqdu Skarbowego. 

§ 2. 
Ilekroé w Regulaminie organizacyjnym jest mowa o: 

1) naczelniku urzodu skarbowego — nalezy przez to rozumieé Naczelnika Trzeciego 
Urzodu Skarbowego W Lublinie; 

2) kierownictwie urzodu skarbowego - nalezy przez to rozumieé Naczelnika Urzodu 
Skarbowego i Zastopcow Naczelnika Urzodu Skarbowego; 

3) urzqdzie skarbowym — nalezy przez to rozumieé Trzeci Urzqd Skarbowy w Lublinie; 
4) dyrektorze - na1eZy przez to rozumieé Dyrektora Izby Administracji Skarbowej 

w Lublinie; 
5) izbie administracji skarbowej — nalezy przez to rozumieé Izbq Administracji 

Skarbowej w Lublinie; 
6) komorkach organizacyjnych — nalezy przez to rozumieé: dzialy, referaty, 

i wieloosobowe stanowiska w sklad Urzodu Skarbowego; 
7) kierownikach komorek organizacyjnych — nalezy przez to rozumieé: kierownikow 

dzialow, kierownikow referatow oraz kierujqcych wieloosobowymi stanowiskami 
w urzodzie skarbowym; 

8) pracowniku - nalezy przez to rozumieé pracownika Izby Administracji Skarbowej 
obsluguj qcego Naczelnika Urzodu Skarbowego; 

9) Regulaminie - nalezy przez to rozumieé niniej szy Regulamin organizacyjny. 

§ 3. 
1. Naczelnik urzqdu skarbowego jest organem niezespolonej administracji rzqdowej. 
2. Terytorialny zasiog dzialania naczelnika urzqdu skarbowego obejmuje: czqsci miasta na 

prawach powiatu — Lublin pod nazwami: Abramowice, Bronowice Nowe, Bronowice 
Stare, Czwartek oz»;-;sé wschodnia od ul. Lubartowskiej, Dziesiqta, Dziesiegta Stara, Felin,
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Giusk, Hajdéw, Jakubowice, Kalinowszczyzna, Koéminek, Majdanek, 1 Maja, 
Ponikwoda, Rudnik, Rury Jezuickie, Rusalka, Stare Miasto, Staiy Gaj, Tatary, Wrotkéw, 
Zadqbie, Zemborzyce. 

3. Siedzibq naczelnika urzc;du skarbowego jest miasto Lublin. 

§4. 
D0 zakresu zadafi naczelnika urzegdu skarbowego naleiz; zadania organu podatkowego 
i organu egzekucyjnego oraz inne zadania okreélone w przepisach odrqbnych. 

§s. 
Naczelnik urz¢du skarbowego wykonuje swoje zadania przy pomocy urz<;du skarbowego. 

§6. 
Urzqd skarbowy obsiuguje naczelnika urz¢du skarbowego w zakresie nastgpujqcych zadafi: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

3) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

ustalanie, okreélanie, pobér podatkéw, opiat i niepodatkowych na1eZn0éci 
budzetowych oraz innych naleinoéci na podstawie odrgbnych przepiséw; 
pobér naleznoéci celnych oraz innych opiat, zwiqzanych z przywozem i wywozem 
towaréw; 
wykonywanie zadafi wierzyciela naleZn0éci pienicflnych; 
wykonywanie egzekucji administracyjnej naleznoéci pieni¢Znych oraz wykonywanie 
zabezpieczenia naleznoéci pieniqznych; 
zapewnienie obsiugi i wsparcia podatnika i platnika w prawidlowym wykonywaniu 
ob0wia,zk6w podatkowych; 
prowadzenie ewidencji podatnikéw i piatnikéw; 
wykonywanie kontroli podatkowej oraz czynnoéci sprawdzajqcych; 
wspélpraca w zakresie wymiany informacji podatkowych i finansowych 2 paristwami 
czionkowskimi Unii Europejskiej oraz Z pafistwami trzecimi okreélonych przepisami 
prawa mi¢dzynar0d0weg0; 
realizacja zadafi zwiqzanych z udzielaniem pomocy pafistwom czlonkowskirn Unii 
Europejskiej oraz pafistwom trzecim przy dochodzeniu podatkéw, naleZn0s'ci 

celnych i innych naleinoéci pienie;2nych oraz korzystaniem z pomocy tych pafistw; 
rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przest¢pstw skarbowych i wykroczefi 
skarbowych, zapobieganie tym przestgpstwom i wykroczeniom oraz éciganie ich 
sprawcéw, w zakresie okreélonym w ustawie z dnia 10 wrzeénia 1999 r. Kodeks 
karny skarbowy (DZ. U. Z 2018 r. poz. 1958 Z péin. zm.); 
rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestqpstw okreélonych w ustawie z dnia 
29 wrzeénia 1994 r. 0 rachunkowoéci (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z péin. zm.); 
zapobieganie tym przestqpstwom oraz éciganie ich sprawcéw; 
wykonywanie kar i érodkéw kamych oraz wykonywanie zabezpieczania kar 
iérodkéw kamych, w zakresie okreélonym w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — 
Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 2 2019 r. poz. 676 2 péin. zm.) oraz w ustawie 
Kodeks karny skarbowy; 
wykonywanie imiych zadafi okreélonych w odrqbnych przepisach.
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§7. 
Urza,d skarbowy dziala na podstawiez 

1) ustawy Z dnia 16 listopada 2016 r. 0 Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 
2 2019 r. poz. 768 z péin. zm.), zwanej dalej ustawq 0 KAS; 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 
Z péin. zm.); 

3) rozporzqdzenia Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 24 lutego 2017 r. W sprawie 
w sprawie terytorialnego zasiqgu dzialania oraz siedzib dyrektoréw izb administracji 
skarbowej, naczelnikéw urzgdéw skarbowych i naczelnikéw urzqdéw ce1n0- 
skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dz. U. poz. 
393); 

4) zarzqdzenia Ministra Finanséw z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie organizacji 
Krajowej Infonnacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzqdu skarbowego, 
urzqdu celno-skarbowego i Krajowej Szkoiy Skarbowoéci oraz nadania im statutéw 
(Dz. Urz. Min. Fin. poz. 12 Z péin. zm.); 

5) przepiséw odregbnych; 
6) Regulaminu. 

§ 8. 
Urzqdem skarbowym kieruje naczelnik urze;du skarbowego przy pomocy zast¢pc6w 
naczelnika urzegdu skarbowego oraz kierownikéw komérek organizacyjnych. 
Zastqpcy naczelnika urz<;du skarbowego podlegajq bezpoérednio naczelnikowi urzqdu 
skarbowego. 
P0d1eg10s' ,<' : kierownikéw komérek organizacyjnych odpowiada zakresowi nadzoru 
sprawowanego przez kierownictwo urzc;du skarbowego. 

§ 9. W przypadku nieobecnoéci naczelnika urzqdu skarbowego zastqpstwo pe1ni pierwszy 
zastc;pca naczelnika urzz-pdu skarbowego (SZN-1), awprzypadku nieobecnoéci 
pierwszego Zastfgpcy naczelnika urzgdu skarbowego (SZN-1) — drugi Zasteppca naczelnika 
urze;du skarbowego (SZN-2). 
W przypadku jednoczesnej nieobecnoéci naczelnika urzqdu skarbowego oraz zastqpcéw 
zast¢pstwo, w zakresie niezbqdnym do zapewnienia prawidlowego funkcjonowania 
urzgdu skarbowego, wykonuje obecny w pracy kierownik komérki organizacyjnej 
wed1ug nastqpujqcej kolejnoéciz, kierownik Pierwszego Dzialu Egzekucji 
Administracyjnej (SEE-1), kierownik Pierwszego Referatu Kontroli Podatkowej (SKP-1), 
kierownik Dzialu Obslugi Bezpoéredniej (SOB). 
W przypadku nieobecnoéciz 
1) pieiwszego zastqpcy naczelnika urzgdu skarbowego (SZN-1) — jego obowiqzki 

wykonuje drugi zastgpca naczelnika urzqdu skarbowego (SZN-2); 
2) dmgiego zasteppcy naczelnika urz¢du skarbowego (SZN-2) — jego obowiqzki 

wykonuje pierwszy zastqpca naczelnika urzqdu skarbowego (SZN-1).
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Osobie pe1nia,cej zastqpstwo zgodnie Z ust. 1-3 przysluguja} uprawnienia nalezgce do 
kompetencji osoby zast¢p0wanej. 
Naczelnik urzqdu skarbowego m0Ze okreélié zastegpstwo w sposéb odmienny 0d 
okreélonego w ust. 1-4. 

§ 10. 
Do naczelnika urzc;du skarbowego nalezyz 

1) organizowanie pracy urzgdu skarbowego; 
2) dysponowanie s' rodkami pieni¢2nymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych 

urzc;du skarbowego; 
3) reprezentowanie urze;du skarbowego na zewnqtrz; 
4) wspé1dzia1anie z organami administracji publicznej, organami kontroli oraz 

organami écigania; 
5) wydawanie decyzji, wewnegtrznych procedur postegpowania i innych dokumentéw 

W zakresie realizacji zadafi; 
6) opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego urz¢du skarbowego; 
7) rozstrzyganie sporéw kompetencyjnych pomicpdzy komérkami organizacyjnymi 

urze-;du skarbowego Z zastrzezeniem § 12 ust. 5 pkt 1; 
8) przyjmowanie interesantéw w sprawach skarg, wnioskéw i petycji; 

9) rozpatrywanie pism wp1ywajqcych do urzqdu skarbowego oraz przekazywanie ich 
wlaéciwym komérkom organizacyjnym celem zalatwienia; 

10) sprawowanie kontroli funkcjonalnej; 
11) wykonywanie innych zadafi wynikaj qcych z przepiséw prawa. 

§11. 
D0 obowiqzkéw zastgpcéw naczelnika urz<;du skarbowego na1eZy: 

1) nadzér nad prawidlowym i tenninowym wykonywaniem zadafi przez podlegle 
komérki organizacyjne; 

2) wstqpna aprobata pism zastrzezonych do podpisu naczelnika urzcgdu skarbowego; 
3) wnioskowanie w sprawach osobowych w zakresie filnkcjonowania nadzorowanych 

komérek organizacyjnychg 
4) sprawowanie kontroli funkcjonalnej; 
5) wykonywanie im1ych prac zleconych przez naczelnika urzz-;du skarbowego. 

§ 12. 
Komérki organizacyjne wykonujq zadania okreélone W Rozdziale 3 Regulaminu, a takze 
inne zadania ustalone przez naczelnika urz¢du skarbowego lub nadzorujqcych je 
zast¢pcéw naczelnika urze;du skarbowego. 
Zasady wspélpracy p0mie;dzy komérkami organizacyjnymi okreéla naczelnik urze;du 
skarbowego lub nadzorujqcy je zastrqpca naczelnika urzqdu skarbowego. 
Komérki organizacyjne obowiqzane s2} do wsp('>1dzia1ania dla prawid1owej realizacji 

Zadafi.
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Komorka organizacyjna, do zakresu zadafi ktorej nalezy koordynacja okreélonego 
zadania lub sprawy ma prawo Zqdania od pozostaiych komorek organizacyjnych 
niezbodnych opracowafi i materialow. 
Spory kompetencyjne rozstrzyga: 
1) pomiqdzy komérkami organizacyjnym podleglymi jednemu zastopcy naczelnika 

urzegdu skarbowego — ten zastgpca naczelnika; 
2) w pozostaiych przypadkach — naczelnik urzqdu skarbowego. 

§ 13. 
Kierownik komorki organizacyjnej realizuje zadania przy pomocy podlegiych mu 
pracownikow. 
Kierownicy komorek organizacyjnych sprawuja, bezpoéredni nadzor nad prawidiowym 
i terminowym wykonywaniem zadafi przez podleglych pracownikow. 
W razie nieobecnoéci kierownika komorki organizacyjnej zastqpuje go pracownik tej 

komorki, posiadajqcy staie upowaznienie wynikaj a,ce Z zakresu czynnoslci, a w razie jego 
nieobecnoéci inny pracownik tej komorki wyznaczony na piémie przez kierownika 
w uzgodnieniu z przeiozonym. 
Kierownik komorki organizacyjnej zobowiqzany jest do staiej kontroli pracy podleglych 
sobie pracownikow, bieZa,cej kontroli realizowanych zadafi przypisanych komorce 
organizacyjnej oraz sprawowania kontroli funkcjonalnej. 
Kierownik komorki organizacyjnej odpowiada przed naczelnikiem urzcgdu skarbowego za 
zgodnq Z prawem, efektywnq, oszczodna, i terminowq realizacje; zadafi. 
Szczegolowe zadania i obowiqzki oraz uprawnienia i odpowiedzialnoéé kierownika 
komorki organizacyjnej okreéla jego zakres czynno§ci. 

§ 14. 
Do obowiqzkow pracownikow naleiy w szcZeg('>lnos'ci: 
1) prawidlowa, zgodna z przepisami prawa i terminowa realizacja zadafi powierzonych 

im zakresami czynnoéci i zleconych przez przeloionych; 
2) przestrzeganie wydanych przez dyrektora wewnegtrznych aktow prawnych oraz 

wydanych przez naczelnika urzqdu skarbowego decyzji, wewneptrznych procedur 
postopowania i innych dokumentow w zakresie realizacji zadafi; 

3) wykonywanie polecefi sluibowych przelozonych; 
4) przestrzeganie przepisow o ochronie informacji prawnie chronionych; 
5) przestrzeganie w urzodzie skarbowym zasad wspolzycia spolecznego; 
6) przestrzeganie zasad etyki czlonka korpusu sluzby cywilnej; 
7) wlaéciwy stosunek do interesantow, przelozonych i wspoipracownikow; 
8) staie podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 
9) znajomoéé caioksztaitu spraw wchodzqcych do zakresu dzialania komorki 

organizacyjnej w stopniu umozliwiajqcym wzajemne zastopstwo w przypadku 
nieobecnoéci wspolpracownika lub czasowego nieobsadzenia danego stanowiska; 

10) przestrzeganie porzqdku i dyscypliny pracy oraz wlaéciwe Wykorzystanie czasu 
pI'3.Cy;
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11) dba10éé 0 powierzone mienie; 
12) przestrzeganie przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy oraz ochrony 

przeciwpozarowej; 
13) Wykonywanie postanowieifi art. 304 § 2 ustawy Z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 

postqpowania karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987 z péin. zm.), W szczegélnoéci 
Wprzedmiocie przestqpstw 1ap0WnictWa oraz piatnej protekcji okreélonych W art. 
228-230a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1950). 

W przypadku nieobecnoéci pracownika jego obowiqzki przejmuje Wyznaczony 
pracownik. 
Szczegéiowe zakresy czynn0s'ci okresllajq zadania, obowiqzki i uprawnienia oraz 
odpowiedzialnoéé pracownikéw. 

§ 15. 
Pracownicy realizujqcy zadania W zakresie okreélonym W § 6 oraz W innych sprawach 
nalezgcych do kompetencji naczelnika urze;du skarbowego na podstawie przepiséw 
odrqbnych podlegaja, naczelnikowi urze;du skarbowego. 
Pracownicy 0boWia,zani sq stosowac’ si<; do poleceii przeiozonych, ktére dotyczeg pracy. 
Naczelnik urz¢du skarbowego m0Ze zlecié pracownikom Wykonanie zadafi nie objqtych 
zakresem czynnoéci. Dodatkowe zadania muszq Wynikaé z ustalonego stosunku pracy. 

Rozdzial 2 
Struktura organizacyjna Urzgdu Skarbowego 

§ 16. W urz¢dzie skarbowym funkcjonuja, nastcgpujqce stanowiska nadzorujqce komérki 
organizacyjne: 
1) naczelnik urzqdu skarbowego (SNU); 
2) pierwszy zastc-;pca naczelnika urze- (du skarbowego (SZN-1); 
3) drugi zastc;pca naczelnika urzgdu skarbowego (SZN-2). 
Struktur¢ urzz-;du skarbowego tworzei nast¢puja,ce komérki organizacyjne: 
1) Pion Wsparcia (SNUW): 

a) Wieloosobowe Stanowisko Wsparcia (SWW), 
b) Referat Zarzgdzania Dokumentami (SZD); 

2) Pion Obsiugi Podatnika (SZNO) — Dziai Obslugi Bezpoéredniej (SOB); 
3) Pion Orzecznictwa (SZNP): 

a) Pierwszy Dzial Podatkéw Dochodowych i Podatku od Towaréw i Us1ug 
(SPV- 1), 

b) Drugi Referat Podatkéw Dochodowych i Podatku od Towaréw i Us1ug (SPV-2), 
c) Referat Podatkéw Maj qtkowych i Sektorowych (SPM); 

4) Pierwszy Pion Poboru i Egzekucji (SZNE-1): 
a) Pierwszy Referat Spraw Wierzycielskich (SEW-1), 
b) Pierwszy Dzial Egzekucj i Administracyjnej (SEE-1), 
0) Drugi Dzia1Egzekucji Administracyjnej (SEE-2);
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5) Drugi Pion Poboru i Egzekucji (SZNE-2): 
a) Drugie Wieloosobowe Stanowisko Spraw Wierzycielskich (SEW-2), 
b) Pierwszy Referat Rachunk0W0s'ci (SER-1), 
c) Drugi Referat Rachunkowoéci (SER-2); 

6) Pierwszy Pion Kontroli (SZNK-1) — Wieloosobowe Stanowisko Spraw Karnych 
Skarbowych (SKK); 

7) Drugi Pion Kontroli (SZNK-1): 
a) Pierwszy Dzial Czynn0s'ci Analitycznych i Sprawdzajqcych (SKA -1), 
b) Drugi Dzia} Czynnoéci Analitycznych i Sprawdzajqcych (SKA-2), 
c) Trzeci Referat Czynnoéci Analitycznych i Sprawdzaj qcych (SKA-3), 
d) Pierwszy ReferatK0ntr01i Podatkowej (SKP-1), 
e) Drugi Referat Kontroli Podatkowej (SKP-2), 
1‘) Referat Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (SKI). 

Schemat organizacyjny urzqdu skarbowego stan0Wi zaiqcznik do Regulaminu. 

§ 17. W celu realizacji okreélonych zadafi urzqdu skarbowego, naczelnik urzqdu skarbowego 
m0Ze tworzyé Zespoiy oraz komisje. 
Skiad, eel, zakres zadaii i tryb pracy komisji/zespoiéw Wymienionych W ust. 1 okreéla 
naczelnik urze;du skarbowego W drodze decyzji lub Wewnqtrznych procedur 
postsgpowania. 

Rozdzial 3 
Zakres zadali komérek organizacyjnych 

§ 18. 
D0 zadafi Wszystkich komérek organizacyjnych urzegdu skarbowego nalezy 
W szczegélnoéciz 
1) Wykonywanie zadaifi W sposéb zgodny Z prawem, efektywny, oszczqdny i terminowy 

przez komérki organizacyj ne; 
2) Wspéipraca przy realizacji zadaii Z komérkami organizacyjnymi urz¢du skarbowego 

i jednostkami organizacyjnymi KAS; 
3) Wspéipraca przy realizacji zadaifi Z innymi organami; 
4) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego p0st<;p0Wania i podejmowanie dziaiafi 

antykorupcyjnych; 
5) realizacja zadaii z zakresu zarzqdzania kryzysowego, zarzqdzania ciqgloéciq dzialaii, 

0br0nn0s'ci i b6Zpi6CZ6fiS'[W& pafistwag 
6) przestrzeganie zasad bezpiecznego przetwarzania informacji; 
7) sporzqdzanie informacji, analiz i sprawozdaii W zakresie realizowanych zadafi; 
8) przygotowywanie i opracowywanie materiaiéw Zrédlowych niezbqdnych do 

udzielenia informacji publicznej; 

9) prowadzenie Wymaganych ewidencji i rejestréw; 
10) ewidencjonowanie dokumentéw Zrédiowych W systemach informatycznych;

10



11) informowanie wiaéciwej komérki organizacyjnej urz¢du skarbowego 0 namszeniu 
przepiséw prawa, a w szczegélnoéci popeinieniu przestc;pstwa skarbowego lub 
wykroczenia skarbowego; 

12) informowanie w1aéciwej komérki urz<;du skarbowego 0 ujawnieniu transakcji, co do 
ktéiych zachodzi podejrzenie, Ze majz; zwigzek z popsinieniem przest¢pstwa, 
0 ktérym mowa w an. 299 ustawy Kodeks karny; 

13) 0c11r0na informacji prawnie chronionych; 
14) przestrzeganie przepiséw przeciwpozarowych oraz bezpieczefistwa i higieny pracy; 
15) przeciwdziaianiu zjawisku mobbingu. 
Z wyjqtkiem Pionu Wsparcia, do zakresu zadafi komérek organizacyjnych urzgdu 
skarbowego, nalezy wspéipraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej 
wzakresie zadafi okreélonych w ustawie 2 dnia 1 marca 2018 r. 0 przeciwdzialaniu 
praniu pieni¢dzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

§ 19. 
D0 zadafi Wieloosobowego Stanowiska Wsparcia (SWW) w Pionie Wsparcia (SNUW) 
nalezy w szczegélnoéciz 

1) prowadzenie sekretariatu naczelnika urzgdu skarbowego oraz jego zastgpcéw; 
2) prowadzenie obslugi kancelaryjnej urzegdu, w tym przyjmowanie i ewidencjonowanie 

skladanych, dokumentéw; 
3) prowadzenie spraw zwizgzanych Z udzielaniem upowazniefi do podejmowania 

czynnoéci w imieniu naczelnika urz¢du skarbowego, Z wyjqtkiem zastrzeionych do 
w1as'ciw0§ci innej komérki organizacyjnej; 

4) prowadzenie spraw dotyczqcych decyzji, wewngtrznych procedur post¢p0wania 
i innych dokumentéw wydawanych przez naczelnika urz<=;du skarbowego w zakresie 
realizacji zadafi okreélonych w an. 28 ustawy KAS oraz w przepisach 0dr¢bnych; 

5) organizacja obiegu informacji i dokumentacji w urz<;dzie skarbowym; 
6) rozpatrywanie przekazanych do zaiatwienia skarg na pracownikéw obs1ugujqcych 

naczelnika urzgdu skarbowego oraz wnioskéw i petycji; 
7) koordynacja udzielenia infonnacji publicznej; 
8) gromadzenie informacji zarzqdczych z zakresu funkcjonowania urz<=;du skarbowego; 
9) prowadzenie dziaialnoéci analitycznej, prognostycznej z zakresu funkcjonowania 

urzcpdu skarbowego; 
10) prowadzenie spraw powierzonych przez dyrektora izby w zakresie zapewniajqcym 

prawidlowz; obslugcg naczelnika urz¢du skarbowego, w szczegélnoéci w sprawach: 
a) 0bs1ugi kadrowej, 
b) gospodarowania mieniem, 
c) eksploatacyjno-zaopatrzeniowych, 
d) obromych, zarzqdzania kryzysowego, 
e) ochrony informacji prawnie chronionych, 
1) ochrony fizycznej oséb, obiektu i mienia, 
g) ochrony przeciwpozarowej, 
h) skladnicy akt lub archiwum;
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11) prowadzenie sprawozdawczoécig 
12) sygnalizowania przypadkow nieskutecznoéci lub spojnoéci przepisow prawnych. 

§ 20. 
Do zadafi Referatu Zarzzgdzania Dokumentami (SZD) W Pionie Wsparcia (SNUW) na1eZy 
W szczegolnoéciz 

1) prowadzenie obslugi kancelaryjnej urzodu, W tym przyjmowanie i ewidencj onowanie 
skladanych, dokumentow; 

2) przyjmowanie iewidencjonowanie skladanych deklaracji podatkowych, Wnioskow, 
informacji i innych dokumentow, W tym W postaci elektronicznej; 

3) udzielanie pisemnych informacji podmiotom uprawnionym, W zakresie nie 

na1eZ2}cym do Zadafi innych komorek organizacyjnych; 

§ 21. 
Do Zadafi Dzialu Obslugi Bezpoéredniej (SOB) W Pionie Obsiugi Podatnika (SZNO) nalezy 
W szczegolnoéci: 

1) W zakresie obslugi biezqcejz 
a) zapewnienie obslugi i Wsparcia podatnika i piatnika W prawidlowym 

Wykonywaniu ObOWiqZk(§W podatkowych, W tym udzielanie podstawowych 
informacji z zakresu prawa podatkowego, 

b) przyjmowanie i ewidencjonowanie skladanych deklaracji podatkowych, 
Wnioskow, informacji i imiych dokumentow, W tym W postaci elektronicznej, 

c) dokonywanie czynnoéci Weryfikacyjnych deklaracji, Wnioskow i informacji 
skladanych przez podatnikow i platnikow, 

d) Wydawanie Zaéwiadczefi, Za Wyjqtkiem zastrzeionych do Wlasnoéci rzeczowej 
innych komorek organizacyjnych, 

e) prowadzenie spraw zWia,Zanych 2 kasami rejestruj qcymi, 
1) udzielanie pisemnych informacji podmiotom uprawnionym, 
g) potwierdzanie profili zaufanych elektronicznej Platformy Uslug Administracji 

Publicznej (ePUAP), 
h) zapewnienie stanowiska komputerowego z dostqpem do ponalu podatkowego, 
i) dokonywanie czynnoéci sprawdzajqcych; 

2) W zakresie przetwarzania danych: 
a) wprowadzanie do systemu informatycznego danych szczegolowych z deklaracji 

podatkowych oraz irmych dokumentow, 
b) przetwarzanie danych przesianych za poérednictwem érodkow komunikacji 

elektronicznej, 

c) tworzenie rejestrow przypisow i odpisow. 

§ 22. 
Do zadafi Pierwszego Dzialu Podatkéw Dochodowych i Podatku 0d Towaréw i Uslug 
(SPV-1), Drugiego Samodzielnego Referatu Podatkéw Dochodowych i Podatku 0d 
Towaréw i Uslug (SPV-2) W Pionie Orzecznictwa (SZNP) nalezy W szczegolnoéciz 

1) prowadzenie postcppowafi podatkowych, W tym W SpT2lW21C11Z
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a) 0kres'1ania wysokoéci przychodu/dochodu, wysokoéci zobowigzania 
podatkowego, wysokoéci zaliczek na podatek, wysokoéci nadpiaty, wysokoéci 
straty poniesionej przez podatnika, wplat z zysku, wysokoéci odsetek za zwlokg, 
Wysokoéci zwrotu podatku lub nadwyzki podatku naliczonego nad naleinym do 
odliczenia nastc- ;pnych okresach rozliczeniowych, 

b) nieujawnionych Zrédei przychodéw oraz przychodéw nieznajdujqcych pokiycia 
w uj awnionych irédiach przychodu, 

c) ustalanie zobowiqzafi podatkowych, 
d) orzekania w sprawach odpowiedzialnoéci spadkobiercéw, nastm-;pcc' >w prawnych, 

podmiotéw przeksztalconych oraz piatnikéw za zobowiqzania podatkowe; 
2) wnioskowanie 0 zabezpieczenie vvykonania zobowiqzafi podatkowych; 
3) wydawanie postanowiefi w sprawach przediuzenia terminu zwrotu podatku; 
4) orzecznictwo w zakresie kar porzqdkowych; 
5) ustalanie wysokoéci kosztéw p0stc;p0wania; 
6) orzekanie w zakresie zgody lub odmovvy wydania zgody na przekazanie érodkéw 

zgromadzonych na rachunku VAT; 
7) dokonywanie czynnoéci sprawdzajqcych. 

§ 23. 
D0 zadafi Referatu Podatkéw Majqtkowych i Sektorowych (SPM) w Pionie Orzecznictwa 
(SZNP) nalciy w szczegélnoéciz 

1) prowadzenie postegpowafi podatkowych, w sprawach: 
a) okreélania wysokoéci zobowiqzania podatkowego, 
b) ustalanie zobowiqzafi podatkowych, 
c) orzekania w sprawach odpowiedzialnoéci spadkobiercéw, nastgpcéw prawnych, 

podmiotéw przeksztaiconych oraz platnikéw za zobowiqzania podatkowe, 
d) nadpiaty i zwroty; 

2) wnioskowanie 0 zabezpieczenie wykonania zobowiqzafi podatkowych; 
3) orzecznictwo w zakresie kar porzqdkowych; 
4) wydawanie zaéwiadczefi w zakresie wlaslciwoéci rzeczowej komérki; 
5) ustalanie wysokoéci kosztéw postqpowania; 
6) dokonywanie czynnoéci sprawdzajqcych. 

§ 24. 
D0 zadafi Pierwszego Referatu Spraw Wierzycielskich (SEW-1) w Pierwszym Pionie 
Pobom i Egzekucji (SZNE-1) naleZy w szczegélnoéci: 

1) wykonywanie czynnoéci poprzedzajqcych wszczqcie p0st¢powania egzekucyjnego, 
wtym podejmowanie dzialafi infonnacyjnych i dyscyplinujgcych, wystawianie 
idorqczanie upomniefi, a takze wystawianie i przekazywanie do organéw 
egzekucyjnych tytuléw wykonawczych i wnioskéw egzekucyjnych; 

2) wykonywanie zadafi wierzyciela w ramach p0st¢p0wania zabezpieczajgcego 
i egzekucyjnego, w tym w egzekucji sqdowej p0 zbiegu egzekucji;
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3) Wystqpowanie i realizowanie Wnioskow 0 udzielenie informacji oraz powiadomienie 
za poérednictwem centralnego biura hicznikowego na podstawie ustawy 0 Wzajemnej 
pomocy przy dochodzeniu podatkéw, naleznoéci celnych i innych naleznoéci 
pienioznych; 

4) prowadzenie spraw W szczegolnoéci W zakresie: 
a) orzekania 0 zabezpieczeniu Wykonania zobowiqzafi podatkowych oraz 

Wystawianie i przekazywanie do organéw egzekucyjnych zarzqdzefi 
zabezpieczenia, 

b) przeniesienia Wiasnoéci rzeczy lub praw majqtkowych na rzecz Skarbu Pafistwa 
skutkujqcego Wygaéniociem Zobowiqzafi podatkowych, 

c) nadawania decyzj om rygom natychmiastowej Wykonalnoéci, 
d) Wstrzymania wykonania decyzji, 
e) odpowiedzialnoéci osob trzecich za Zalegloéci podatkowe; 

5) inicjowanie i udzial W postopowaniachz 
a) Wieczystoksiogowym, W tym Wystqpowanie 0 Wpis hipoteki przymusowej 

rowniez na zabezpieczenie podatkéw, naleznoéci celnych i innych naleznoéci 
pienioznych pafistw czlonkowskich i paiistw trzecich, 

b) upadioéciowym, naprawczym, likwidacyjnym i restrukturyzacyjnym, W tym 
wystgpowanie z Wnioskiem 0 ogloszenie upadloéci, 

c) dotyczqcych orzeczenia zakazu prowadzenia dzialalnoéci gospodarczej, 
d) 0 uznanie za bezskutecznq czynnoéci prawnej diuznika dokonanej 

Z pokrzywdzeniem Wierzycieli; 
6) prowadzenie spraw dotyczgcych zastawow skarbowych; 
7) skladanie Wnioskow 0 dokonanie Wpisu W Krajowym Rejestrze Sqdowym; 
8) poszukiwanie majqtku zobowiqzanych; 
9) koordynowanie oceny i analizy ryzyka dotyczqcych braku wykonania zobowiqzafi 

podatkowych W Wyniku ich przedawnienia; 
10) prowadzenie ewidencji Wpiséw hipotek przymusowych do ksia,g Wieczystych; 
11) podejmowanie innych dzia1a1i sluzqcych zabezpieczaniu i Wykonaniu zoboWia,za1i 

podatkowych W zakresie nie naleiqcym do zadafi innych komorek organizacyjnych; 
12) orzecznictwo W zakresie kar porzqdkowychg 
13) przekazywanie danych do Rejestru Naleinoéci Publicznoprawnych. 

§ 25. 
Do zadafi Drugiego Wieloosobowego Stanowiska Spraw Wierzycielskich (SEW-2) 
W Drugim Pionie Poboru i Egzekucji (SZNE-2) nalezy W szczegolnoéciz 

1) prowadzenie spraw W zakresie ulg W splacie zobowiqzafi podatkowych oraz innych 
ulg przewidzianych przepisami prawa, W tym ulg W splacie naleznoéci pieniegznych 
przypadaj qcych paiistwom czionkowskim i pafistwom trzecim; 

2) udzielanie ulg W splacie kary grzywny nalozonej W drodze mandatu kamego; 
3) odraczanie tenninow prawa podatkowego, W tym m.in. na podstawie art. 48 

Ordynacji podatkowej; 
4) Wydawanie zaslwiadczefi dotyczqcych pomocy publicznej;
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5) 

6) 

ewidencjonowanie udzielonej pomocy publicznej w systemach informatycznych; 
orzecznictwo w zakresie kar porzqdkowych. 

1 § 26. 
D0 zadafi Pierwszego Dzialu Egzekucji Administracyjnej (SEE-1), Drugiego Dzialu 
Egzekucji Administracyjnej (SEE-2) w Pierwszym Pionie Poboru i Egzekucji (SZNE-1) 
nalezy w szczegélnoéci: 

1) 

2) 
3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

3) 

9) 

10) 

11) 

12) 
13) 

14) 

15) 

badanie prawidl0w0§ci otrzymanych tytuléw wykonawczych, zarzqdzefi 
zabezpieczenia i imiych dokumentéw zabezpieczenia oraz dopuszczalnoéci 
prowadzenia egzekucji administracyjnej i zabezpieczenia; 
prowadzenie egzekucji administracyjnej naleznoéci pienigznych; 
zabezpieczanie naleznoéci pieni¢Znych; 
orzekanie w sprawach postqpowania egzekucyjnego i zabezpieczajqcego; 
wykonywanie postanowiefi prokuratora i sqdu 0 zabezpieczeniu majqtkowym; 
prowadzenie sk%adnicy zajqtych ruchomoéci; 
zgiaszanie wnioskéw 0 wpis do Krajowego Rejestm Sqdowego informacji 
dotyczgcych egzekucji naleznoéci pienie;Znych; 
poszukiwanie majgtku zobowiqzanych w ramach prowadzonych p0st¢powa1i 
egzekucyjnych i zabezpieczajqcych; 
wystqpowanie za poérednictwem centralnego biura iqcznikowego z wnioskiem 
oudzielenie infonnacji, powiadomienie, odzyskanie naleznoéci pieni¢Znych oraz 
opodjqcie érodkéw zabezpieczajqcych naleznoéci pieni¢Zne, 0 ktéiych mowa 
wustawie 0 wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatkéw, naleinoéci celnych 
i innych naleznoéci pieni¢Znych; 
realizowanie wnioskéw 0 odzyskanie naleznoéci pienic;Znych oraz podjepcie érodkéw 
zabezpieczajqcych naleznoéci pienigzne, 0 ktérych mowa w ustawie 0 wzajemnej 
pomocy przy dochodzeniu podatkéw, naleznoéci celnych i innych naleznoéci 
pienic;Znych; 
prowadzenie spraw zwiqzanych z likwidacja) towaréw zaj¢tych i przeje;tych 

wp0ste;p0waniu celnym, kamym skarbowym i sqdowym w zakresie towaréw 
unijnych; 
wykonywanie orzeczefi w sprawie likwidacji niep0dj¢teg0 depozytu; 
wykonywanie orzeczefi w sprawach, w ktérych wlasnoéé rzeczy przeszia na rzecz 
Skarbu Paflstwa, niezastrzezonych dla naczelnika urzqdu celn0—skarb0weg0; 
wykonywanie orzeczefi 0 zarzqdzeniu sprzedazy ruchomoéci, niezastrzeionych dla 
naczelnika urzc;du celn0—skarb0weg0; 
wykonywanie kar i érodkéw kamych oraz wykonywanie zabezpieczania kar 
iérodkéw kamych, w zakresie okreélonym w ustawie Kodeks karny wykonawczy 
oraz w ustawie Kodeks kamy skarbowy niezastrzezonych dla naczelnika urz¢du 
celno-skarbowego.
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§ 27. 
D0 zadafi Pierwszego Referatu Rachunkowoéci (SER-1), Drugiego Referatu 
Rachunkowoéci (SER-2) w Drugim Pionie Pobom i Egzekucji (SZNE-2) nalezy 
w szczegélnoéci: 

1) prowadzenie ewidencji przypiséw, odpiséw, wplat, zwrotéw i zaliczefi nadpiat 
z tytulu podatkéw;

A 

2) dokonywanie rozliczefi 2 tytuiu wplat, nadplat, za1eg1o§ci oraz zwrotéw podatkéw 
i eel oraz wydawania postanowieifi w tym Zakresie; 

3) rozliczanie i przekazywanie wplywéw uprawnionym podmiotom; 
4) kontrola prawidiowoéci potrqcefi wynagrodzefi dokonywanych przez platnikéw 

iinkasentéw; 
5) przeprowadzanie rozliczenia rachunkowo-kasowego pracownikéw komérki 

organizacyjnej egzekucji administracyjnej; 
6) prowadzenie ewidencji i rozliczanie sum depozytowych; 
7) wykonywanie sprawozdawczoéci w zakresie realizowanych zadafi Wynikajqcej 

Z przepiséw odrqbnych; 
8) prowadzenie ewidencji grzywien, mandatéw, kar pienigznych, kosztéw 

egzekucyjnych zwiqzanych Z dochodzonymi naleznoéciami i innych naleZn0s'ci 

naiozonych na podstawie wlaéciwych przepiséw prawnych; 
9) obsiuga rachunkéw bankowych w zakresie poboru podatkéw i niepodatkowych 

naleznoéci budzetowych oraz sum depozytowych. 

§ 28. 
D0 zadafi Pierwszego Dzialu Czynnoéci Analitycznych i Sprawdzajqcych (SKA-1), 
Drugiego Dzialu Czynnoéci Analitycznych i Sprawdzajqcych (SKA-2) oraz Trzeciego 
Referatu Czynnoéci Analitycznych i Sprawdzajqcych (SKA-3) w Drugim Pionie Kontroli 
(SZNK-2) nalezy W szczegélnoéciz 

1) pozyskiwanie informacji mogqcych mieé wplyw na powstanie 0b0wia,zku 
podatkowego, w tym 0 Wydatkach i wart0s'ci mienia Zgromadzonego przez 
podatnika; 

2) zarzqdzanie ryzykiem zewnqtrznym, w tym identyfikowanie obszaréw zagroiefi 
m0ga,cych mieé wplyw na prawidiowoéé wypelniania obowiqzkéw podatkowych 
icelnych; 

3) typowanie podmiotéw do czymioéci sprawdzajqcych, kontroli podatkowej 
i p0st¢p0wafi podatkowych oraz sporzqdzanie planéw kontrolig 

4) dokonywanie czynnoéci sprawdzajqcych; 
5) badanie zasadnoéci zwrotu podatkéw; 
6) wydawanie postanowieii w sprawach przediuzenia tenninu zwrotu podatku; 
7) orzecznictwo w zakresie kar p0rza,dk0wych; 
8) analizowanie oéwiadczefi 0 stanie majqtkowym, z wylqczeniem oéwiadczefi 

maj qtkowych pracownikéw;
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9) przekazywanie wnioskéw 0 dokonanie zwrotu podatku od wanoéci dodanej do 
wiaéciwych pafistw czionkowskich; 

10) realizacja zadafi Zwiqzanych z transakcjami wewnqtrzwspélnotowymi; 
11) obsluga systeméw wymiany informacji podatkowych; 
12) wymiana infonnacji podatkovvych; 
13) analiza informacji dostqpnych w ramach wymiany informacji podatkowych, w tym 

W systemach informatycznych wspomagaj qcych wymiane; informacji 
i migdzynarodowq wspéipracc; w sprawach podatkowych; 

14) biezqca obsluga i analiza informacji podsumowujqcych 0 dokonanych 
wewnqtrzwspélnotowych transakcjach (VAT-UE). 

§ 29. 
Do zadafi Pierwszego Referatu Kontroli Podatkowej (SKP-1), Drugiego Referatu 
Kontroli Podatkowej (SKP-2) w Drugim Pionie Kontroli (SZNK-2) naleiy w szczegélnoéci: 

1) prowadzenie kontroli podatkowej; 
2) prowadzenie postqpowafi w zakresie sprzeciwu przedsiqbiorcy na dzia1ania organu 

kontroli; 

3) wnioskowanie 0 zabezpieczenie wykonania zobowiqzafi podatkowych; 
4) wydawanie postanowiefi w sprawach przed1uZenia tenninu zwrotu podatku; 
5) orzecznictwo w zakresie kar porzqdkowych. 

§ 30. 
D0 zadafi Referatu Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (SKI) w Drugim Pionie Kontroli 
(SZNK-2) nalezy w szczegélnoéciz 

1) prowadzenie ewidencji podatnikéw i platnikéw; 
2) przyjmowanie i weryfikacja dokumentéw wyboru form opodatkowania podatnikéw 

podatku dochodowego; 
3) prowadzenie analizy ryzyka podmiotéw rejestrujqcych si¢; 
4) rejestrowanie i wykres'lanie z rejestru podatnikéw podatku 0d towaréw i usiug 

i podatnikéw VAT UE; 
5) prowadzenie post¢p0wa1i w sprawach odmowy nadania NIP, uchylenia NIP z urzcgdu 

oraz uniewaznienia NIP; 
6) wydawanie potwierdzefi nadania numeréw identyfikacji podatkowej (NIP); 
7) ud0st¢pnianie NIP organom prowadzqcym urzgdowe rejestry na podstawie 

0dr¢bnych przepiséw, na ich wniosek zawierajgcy dane niezb¢dne do identyfikacji 
podmiotu za poérednictwem e—PUAP lub innych s' rodk<'>w komunikacji 
elektronicznej; 

8) gromadzenie, przechowywanie i aktualizowanie dokumentacji zwigzanej 2 nadaniem 
NIP; 

9) ewidencjonowanie danych w Centralnym Rejestrze Podmiotéw — Krajowej 
Ewidencji Podatnikéw (CRP KEP);
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10) 

11) 
12) 

weryfikowanie i rejestrowanie w systemic e—D<-zklaracje pelnomocnictw do 
podpisywania deklaracji skiadanych za pomocq srodkéw komunikacji elektronicznej 
oraz zawiadomiefi 0 ich odwoianiu; 
udostqpnianie danych zgromadzonych w CRP KEP; 
wydawanie zaswiadczefi 0 nadaniu NIP i informacji 0 nadanym NIP; 

13) przyjmowanie i ewidencjonowanie zgloszefi 0 kontynuowaniu prowadzenia 
przedsiegbiorstwa w spadku. 

§ 31. 
D0 zadafi Wieloosobowego Stanowiska Spraw Karnych Skarbowych (SKK) w Pieiwszym 
Pionie Kontroli (SZNK-1) nalezy w szczegélnosciz 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

prowadzenie postqpowafi przygotowawczych W sprawach 0 przestgpstwa skarbowe 
iwykroczenia skarbowe na podstawie ustawy Kodeks karny skarbowy i ustawy 
Kodeks postqpowania karnego; 
prowadzenie postgpowafi mandatowych w sprawach 0 wykroczenia skarbowe; 
sporzqdzanie i wnoszenie aktéw oskarzenia do sqdu; 
wykonywanie zadafi 0skarZyciela publicznego; 
opracowywanie i wnoszenie Zwyczajnych i nadzwyczajnych érodkéw zaskarzenia; 
wyst<-;p0wanie przed sa,dem w postqpowaniu wykonawczym w sprawach 
0 przestegpstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; 
prowadzenie dochodzefi w sprawach 0 przest<=;pstwa okreélone w ustawie 
0 rachunkowosci; 
rejestracja i ewidencja prowadzonych spraw oraz wprowadzanie innych danych 
w aplikacji Ewidencja Spraw Kamych Skarbowych (SI ESKS); 
orzekanie w toku p0st¢p0wa1i przygotowawczych w zakresie kar porzqdkowych 
okreslonych w Kodeksie postgpowania kamego. 

Rozdzial 4 
Zakres nadzoru sprawowanego przez Naczelnika Urzqdu i jego Zastqpcéw 

§ 32. 
1. Naczelnik urz¢;du skarbowego sprawuje ogélny nadzér nad zadaniami realizowanymi 

przez wszystkie komérki organizacyjne urzqdu skarbowego oraz jest przelozonym 
wszystkich podleglych pracownikéw. 

2. Naczelnik urzgdu skarbowego sprawuje bezpoéredni nadzér nad: 
1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

zastqpcami naczelnika urzqdu skarbowego (SZN-1, SZN-2); 
kierujqcym Wieloosobowym Stanowiskiem Wsparcia (SWW); 
kierownikiem Referatu Zarzqdzania Dokumentami (SZD); 
kierownikiem Pierwszego Referatu Spraw Wierzycielskich (SEW-1); 
kierownikiem Pierwszego Dzialu Egzekucji Administracyjnej (SEE-1); 
kierownikiem Drugiego Dzialu Egzekucji Administracyjnej (SEE-2); 
kierujgcym Wieloosobowym Stanowiskiem Spraw Karnych Skarbowych (SKK).
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§ 33. 
Pierwszy zastopca naczelnika urzodu skarbowego (SZN-1), w zakresie powierzonych mu 
spraw, sprawuje bezpoéredni nadzor nad pracq kierownikow: 
1) Pierwszego Dzial Podatkow Dochodowych i Podatku od Towarow i Uslug (SPV- 1); 
2) Drugiego Referatu Podatkow Dochodowych i Podatku od Towarow i Usiug (SPV-2); 
3) Referatu Podatkow Majqtkowych i Sektorowych (SPM); 
4) kierujqcym Drugim Wieloosobowym Stanowiskiem Spraw Wierzycielskich (SEW-2); 
5) Pieiwszego Referatu Rachunkowoéci (SER-1); 
6) Drugiego Referatu Rachunkowoéci (SER-2). 
Dmgi zastqpca naczelnika urzc-;du skarbowego (SZN-2), w zakresie powierzonych mu 
spraw, sprawuje bezpoéredni nadzor nad pracq kierownikow: 
1) Dzialu Obsiugi Bezpoéredniej (SOB); 
2) Pierwszego Dzialu Czynnoéci Analitycznych i Sprawdzajgcych (SKA-1); 
3) Drugiego Dziaiu Czynnoéci Analitycznych i Sprawdzajqcych (SKA-2); 
4) Trzeci Referatu Czynnoéci Analitycznych i Sprawdzajqcych (SKA-3); 
5) Pierwszego Referat Kontroli Podatkowej (SKP-1); 
6) Drugiego Referat Kontroli Podatkowej (SKP-2); 
7) Referatu Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (SKI). 

§ 34. 
Do wylqcznej kompetencji naczelnika urzqdu skarbowego nalezyz 
1) regulowanie przebiegu procesow podstawowych oraz obiegu dokumentow 

w urzqdzie skarbowym w fOI‘1T11C wewnotrznych procedur; 
2) podejmowanie decyzji w sprawie wyigczenia pracownikow od zaiatwiania 

poszczegolnych spraw; 
3) podpisywanie decyzji w sprawach wymiarowych, w ktorych wysokoéé zobowiqzania 

podatkowego przekracza 100.000,00 zl; 
4) podpisywanie decyzji rozstrzygajqcych wnioski w sprawach ulg w splacie i umorzefi 

zobowigzaii podatkowych powyzej kwoty 10.000 Z1; 
5) podpisywanie zwrotow podatkow i nadpiat w kwotach przekraczajqcych 100.000 21; 
6) polecefi odpisu do wysokoéci 100.000 21; 
7) podpisywanie peinomocnictw do reprezentowania przed sqdami i innymi organami 

administracji publicznej; 

8) podpisywanie zawiadomiefi 0 sposobie zalatwienia skargi, wniosku oraz petycji; 
9) podpisywanie odpowiedzi na wystqpienia pokontrolne i zarzqdzenia pokontrolne 

wydane w nastqpstwie kontroli przeprowadzanych w urzodzie skarbowym; 
10) podpisywanie polecefi odpisu przedawnionych zalegioéci; 
11) podpisywanie decyzji w sprawie odmowy udost<-gpnienia infonnacji publicznej oraz 

umorzenia postopowania 0 udostopnienie inforrnacji; 
12) wnioskowanie do dyrektora o powolanie oraz odwolanie zastopcy naczelnika urz<;du 

skarbowego;
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13) podpisywanie pism kierowanych do organow naczelnych, kierownikow urzodow 
centralnych oraz parlamentarzystow; 

14) udzielanie pisemnych L1pOWaZniCfi poszczegolnym pracownikom do za1atwiania 
spraw w imieniu naczelnika urzodu skarbowego, w tym takze do wydawania decyzji 
i postanowieii oraz podpisywania zaslwiadczeii; 

15) udzielanie informacji mediom i upowaznianie imych osob do udzielania informacji 
mediom; 

16) podpisywanie aktow oskarienia, postanowiefi 0 odmowie wszczocia postqpowania 
i umorzeniu postgpowania w sprawach karnych skarbowych; 

17) podpisywanie upowazniefi do nakladania mandatu karnego za wykroczenia 
skarbowe; 

18) podpisywanie wystqpiefi do bankow i innych instytucji finansowo — kredytowych 
o udzielenie informacji obj q-tych taj emnica, bankowq; 

19) podejmowanie rozstrzygniqé, podpisywanie pism i zajmowanie stanowiska w innych 
sprawach Z zakresu bezpoérednio nadzorowanych komorek organizacyjnych, za 
wyjqtkiem objqtych imiennymi upowaznieniami do podpisywania pism; 

20) wnioskowanie o ogloszeniu upadloéci i zakazu prowadzenia dzialalnoéci 

gospodarczejg 
21) innych dokumentow zgodnie z imiennym upowaznieniem. 
Naczelnik urzqdu skarbowego moze zastrzec do osobistej decyzji, akceptacji i podpisu 
inne sprawy niewymienione w ust. 1. 

Naczelnik urzodu skarbowego moze upowaznié pracownika lub zespoi pracownikow do 
zalatwieniaz 

1) jednorazowo okreélonej spravvy; 
2) okreélonego rodzaju spraw. 
W razie nieobecnoslci naczelnika urzqdu skarbowego, zastopcy naczelnika urzodu 
skarbowego moge; podpisywaé rowniei dokumenty wymienione W ust. 1. 
Naczelnik urzqdu skarbowego udziela imiennych upowaznieii do podpisywania pism 
z klauzulq ,,z upowaznienia Naczelnika Trzeciego Urzqdu Skarbowego w Lublinie” . 

Tryb udzielania przez naczelnika urzqdu skarbowego upowazniefi i peinomocnictw oraz 
zasady przechowywania i ewidencjonowania dokumentow zawierajqcych upowaznienia 
i peinomocnictwa okresllajq odrqbne procedury wewnotrzne. 

Rozdzial 5 
Zakres stalych uprawnieli Zastqpcéw Naczelnika Urzqdu, kierownikéw komérek 

organizacyjnych i innych pracownikow zatrudnionych na stanowiskach 
samodzielnych do wydawania decyzji, podpisywania pism iwyraiania 

stanowiska w okreélonych sprawach 
§ 35. 

Zastqpcy naczelnika urzqdu skarbowego sq upowainieni do podejmowania rozstrzygniqé, 
podpisywania pism i zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach z zakresu 
nadzorowanych komorek organizacyjnych, niezastrzezonych w niniejszym Regulaminie lub
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w 0drc;bnych przepisach do ostatecznej aprobaty naczelnika urz¢du skarbowego, okreélonych 
W zakresach czymioéci oraz w indywidualnych upowaznieniach udzielonych przez naczelnika 
urzc;du skarbowego odrgbnym pismem. 

§ 36. 
Kierownicy komérek organizacyjnych uprawnieni sq do podejmowania r0zstrzygnie;é 
ipodpisywania pism oraz zajmowania stanowiska wylqcznie w sprawach wyrainie 
okreélonych w zakresach czynnoéci oraz w indywidualnych upowainieniach udzielonych 
przez naczelnika urzqdu skarbowego odrqbnym pismem. 

§ 37. 
Zast¢pcy naczelnika urz¢du skarbowego ponoszq odpowiedzialnoéé za prawidiowe 
i terminowe wykonywanie powierzonych im zadafi, a w szczegélnoéci za: 

1) bezpoéredni nadzér nad wykonywaniem zadafi przez podlegiych im kierownikéw 
komérek organizacyj nych; 

2) zgodnoéé aprobowanych i podpisywanych spraw z przepisami prawa; 
3) podejmowanie inicjatyw co do potrzeby wydania decyzji, wewne;trznych procedur 

p0st¢p0wania i imych dokumentéw w zakresie realizacji zadafi podleglych im 
komérek organizacyjnych. 

§ 38. 
Kierownicy komérek organizacyjnych ponoszg odpowiedzialnoéé za: 

1) nadzér nad przestrzeganiem przez podlegiych pracownikéw obowiqzujgcych 
w urz¢dzie skarbovvym wewnqtrznych aktéw prawnych wydanych przez dyrektora 
oraz decyzji, wewnegtrznych procedur postqpowania i innych dokumentéw w zakresie 
realizacji zadafi wydanych przez naczelnika urzcgdu skarbowego, a takze ustalonego 
p0rza,dku i czasu pracy; 

2) organizowanie pracy w kierowanej komérce organizacyjnej i jej efektywnoéé; 
3) nadzér nad realizacje} zadafi komérki organizacyj nej; 
4) realizacje; zadafi zwiqzanych Z kontrolq zarza,dcza,; 
5) dbaloéé 0 podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez podlegiych pracownikéw; 
6) wspélprace; z innymi komérkami organizacyjnymi; 
7) wstqpnq aprobatq wszelkich pism przedstawianych przeioionym do akceptacji lub 

podpisu; 
8) wnioskowanie w sprawach osobowych w zakresie obowiqzujqcych przepiséw prawa; 
9) nadzér nad przestrzeganiem przez podlegiych pracownikéw dyscypliny pracy, 

przepiséw 0 ochronie infonnacji prawnie chronionych; 
10) nadzér nad przestrzeganiem przez podlegiych pracownikéw przepiséw 

bezpieczefistwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej; 
11) nadzér nad przestrzeganiem przez pracownikéw instrukcji w sprawie obslugi 

kancelaryjnej urz¢du skarbowego; 
12) ksztaitowanie wiaéciwych stosunkéw migdzyludzkich oraz nadzér nad 

przestrzeganiem zasad wspéizycia spoiecznego i podejmowanie dziaiafi
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przeciwdzialajqcych zjawiskom dyskryminacji w zatnldnieniu i mobbingu 
W podleglej komorce organizacyjnej; 

13) wykonywanie innych prac zleconych przez przelozonych. 

Rozdzial 6 
Zakres upowainieli Naczelnika Urzqdu do wykonywania zadafl z zakresu spraw 
pracowniczych w stosunku do obslugujqcych go pracownikéw éwiadczqcych 

pracq w komorkach organizacyjnych Urzqdu 
§ 39. 

. Zaj mowanie stanowiska w sprawach dotyczqcych pracownikow, w Zakresie: 
1) zmiany warunkow pracy oraz wynagrodzenia; 
2) rozwiqzania stosunku pracy; 
3) przeniesienia do innego urz<;du w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

0 sluzbie cywilnej (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1559 2 poin. zm.) oraz do Najwyzszej Izby 
Kontroli w rozumieniu ustawy Z dnia 23 grudnia 1994 r. 0 Najwyiszej Izbie Kontroli 
(Dz. U. Z 2019 r. poz. 489 Z poin. zm.). 

2. Naczelnik urzodu skarbowego w zakresie spraw pracowniczych podleglych 
pracownikow, uprawniony jest do podejmowania czymoéci wynikajqcych z imiennego 
upowaznienia udzielonego przez dyrektora.
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