
 

 

ZARZĄDZENIE NR 020-2-51/2022 

DYREKTORA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KIELCACH 

z dnia 27 października 2022 r. 

 

zmieniające zarządzenie Nr 020-2-20/2022 w sprawie nadania Urzędowi Skarbowemu 

w Końskich 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 020-2-15/2022 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach z dnia                      

4 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania Izbie Administracji Skarbowej w Kielcach Regulaminu 

organizacyjnego zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1. W Regulaminie organizacyjnym Urzędu Skarbowego w Końskich stanowiącym 

załącznik   do zarządzenia Nr 020-2-20/2022 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej 

w   Kielcach z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania Urzędowi Skarbowemu  

w Końskich 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 Końskich, Zastępcę Naczelnika 

oraz kierowników komórek organizacyjnych.  

2. Zobowiązuje się osoby zajmujące stanowiska, o których mowa w ust. 1, do zapoznania się 

z  postanowieniami załącznika do niniejszego zarządzenia oraz wszystkich bezpośrednio 

podległych pracowników zgodnie z hierarchią stanowisk. 

 

§ 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 Końskich. 



 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2022r. 

 

§ 6. Zarządzenie podlega publikacji na stronie intranetowej Izby Administracji Skarbowej 

w Kielcach. 

 
 

    DYREKTOR 

Katarzyna Świercz 

(podpis na oryginale) 



Załącznik do zarządzenia Nr 020-2-51/2022  

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej  

w Kielcach z dnia  27 października 2022 r. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

DYREKTOR 

Katarzyna Świercz 

(podpis na oryginale)  
.......................................... 

ZATWIERDZAM 

ZMIANA REGULAMINU 

ORGANIZACYJNEGO 

URZĘDU SKARBOWEGO 

W KOŃSKICH 
 

 Październik 2022 r. 

 

Skarbowa ninistracja 
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§ 1. W Regulaminie organizacyjnym Urzędu Skarbowego w Końskich, stanowiącym załącznik 

do zarządzenia Nr 020-2-20/2022 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach z dnia 

12 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania Urzędowi Skarbowemu w Końskich Regulaminu 

organizacyjnego wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 4 po pkt 14 dodaje się punkt 15 w brzmieniu: 

            „15) współpraca z koordynatorem realizacji wsparcia do spraw klasyfikacji, 

            wyznaczonym przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.”;  

2) w § 8 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Do zakresu zadań komórek organizacyjnych Urzędu Skarbowego wchodzących  

w skład Pionu Orzecznictwa i Pionu Kontroli należy współpraca z konsultantem                          

w obszarze klasyfikacji do spraw podatku od towarów i usług.” ; 

3) w § 10 w pkt 1 po lit. h dodaje się lit. i w brzmieniu:  

„i) realizacja, niezależnie od terytorialnego zasięgu działania Naczelnika Urzędu, zadań 

centrum obsługi, obejmująca: 

-  przyjmowanie podań i deklaracji, wydawanie zaświadczeń oraz udzielanie wyjaśnień  

w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają 

podjąć działalność gospodarczą, 

-  udzielanie informacji w zakresie sposobu wypełniania zeznań i deklaracji 

podatkowych, 

-  zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do e-Urzędu Skarbowego, 

-  informowanie o danych kontaktowych właściwych organów wraz ze wskazaniem 

zakresu ich kompetencji, 

 

- ewidencjonowanie i wprowadzanie do systemów informatycznych podań                              

i deklaracji.”;  

4) w § 12 po pkt 16 dodaje się pkt 17 w brzmieniu: 

           „17) ujawnianie, aktualizacja i usuwanie informacji w Krajowym Rejestrze  

           Zadłużonych.”. 
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