
ZARZĄDZENIE NR 020-2-12/2021 

DYREKTORA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KIELCACH 

z dnia 2 lutego 2021 r. 

zmieniające zarządzenie Nr 020-2-59/2020 w sprawie nadania Urzędowi Skarbowemu 

w Pińczowie Regulaminu organizacyjnego  

 

Na podstawie § 4 ust. 1 i 2 Statutu Urzędu Skarbowego stanowiącego załącznik nr 8 

do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie organizacji Krajowej 

Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-

skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów 

(t.j. Dz. Urz. Min. Fin., Fun. i Pol. Reg. z 2020 r. poz. 16 z późn. zm. ) w związku z § 43 ust. 1 

pkt 15 Regulaminu organizacyjnego Izby Administracji Skarbowej w Kielcach, stanowiącego 

załącznik do zarządzenia Nr 020-2-1/2021 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej 

w Kielcach z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie nadania Izbie Administracji Skarbowej 

w Kielcach Regulaminu organizacyjnego z późn. zm. zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

W Regulaminie organizacyjnym Urzędu Skarbowego w Pińczowie stanowiącym załącznik do 

zarządzenia Nr 020-2-59/2020 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach z dnia 

13 października 2020 r. w sprawie nadania Urzędowi Skarbowemu w Pińczowie Regulaminu 

organizacyjnego wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2. 

1. Za wdrożenie postanowień zawartych w załączniku do niniejszego zarządzenia 

odpowiedzialnymi czyni się Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pińczowie, kierującego 

Wieloosobowym Stanowiskiem Podatków Dochodowych, Podatku od Towarów i Usług 

oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych i kierownika Referatu Rachunkowości 

i Spraw Wierzycielskich. 

2. Zobowiązuje się Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pińczowie oraz kierowników komórek 

organizacyjnych do zapoznania się z postanowieniami załącznika do niniejszego 

zarządzenia oraz wszystkich bezpośrednio podległych pracowników zgodnie z hierarchią 

stanowisk. 

 

 

 



2 

 

§ 3. 

1. Zakresy czynności sporządzone przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia, wobec 

których nie zachodzą przesłanki do ich aktualizacji, zachowują swoją ważność. 

2. Upoważnienia/pełnomocnictwa wydane przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia 

zachowują moc obowiązującą do czasu ich zmiany, odwołania, wygaśnięcia lub wydania 

nowych upoważnień/pełnomocnictw.  

 

§ 4. 

Załącznik do niniejszego zarządzenia podlega udostępnieniu w siedzibie oraz na stronie BIP  

Urzędu Skarbowego w Pińczowie. 

 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

§ 6. 

Zarządzenie podlega publikacji na stronie intranetowej Izby Administracji Skarbowej 

w Kielcach.  

 

 

 

                                                                                                                  DYREKTOR 

                                                                                                              Sławomir Podkówka 

                                                                                                              (podpis na oryginale) 

 



Załącznik do zarządzenia Nr 020-2-12/2021  

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej  

w Kielcach z dnia 2 lutego 2021 r. 

  

ZMIANA REGULAMINU 

ORGANIZACYJNEGO 

URZĘDU SKARBOWEGO 

W PIŃCZOWIE 

Luty 2021 r. 

 

             DYREKTOR 

       Sławomir Podkówka 

      (podpis na oryginale) 

............................................. 

ZATWIERDZAM 

Skarbowa ninistracja 
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§ 1. 

W Regulaminie organizacyjnym Urzędu Skarbowego w Pińczowie, stanowiącym załącznik do 

zarządzenia Nr 020-2-59/2020 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach z dnia 

13 października 2020 r. w sprawie nadania Urzędowi Skarbowemu w Pińczowie Regulaminu 

organizacyjnego wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 10 w pkt 2 w lit. a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„a) prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatków sektorowych i opłat, 

o których mowa w przepisach odrębnych, w sprawach:”; 

2) w § 11 w pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie: 

„e) występowanie i realizowanie wniosków o udzielenie informacji oraz powiadomienie 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy 

dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (t.j. Dz. U. 

z 2020 r., poz. 765),”. 
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