
ZARZĄDZENIE NR 020-2-69/2019 

DYREKTORA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KIELCACH 

z dnia 26 listopada 2019 r. 

w sprawie nadania Świętokrzyskiemu Urzędowi Celno-Skarbowemu w Kielcach 

Regulaminu organizacyjnego  

 

Na podstawie § 9 ust. 1 Statutu Urzędu Celno-Skarbowego stanowiącego załącznik 

nr 9 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 

(Dz. Urz. Min. Fin. z 2019 r. poz. 12 z późn. zm,) w związku z § 43 ust. 1 pkt 15 Regulaminu 

organizacyjnego Izby Administracji Skarbowej w Kielcach, stanowiącego załącznik do 

zarządzenia Nr 020-2-43/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach z dnia 

10 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Izbie Administracji Skarbowej w Kielcach Regulaminu 

organizacyjnego z późn. zm. zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

Nadaję Regulamin organizacyjny Świętokrzyskiemu Urzędowi Celno-Skarbowemu 

w Kielcach, zwany dalej Regulaminem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2. 

1. Za wdrożenie postanowień Regulaminu odpowiedzialnymi czynię Naczelnika 

Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach, Zastępców Naczelnika oraz 

kierowników komórek organizacyjnych. 

2. Zobowiązuję osoby, zajmujące stanowiska, o których mowa w ust. 1 do: 

1) zapoznania się z Regulaminem oraz wszystkich bezpośrednio podległych 

pracowników/funkcjonariuszy zgodnie z hierarchią stanowisk; 

2) przygotowania, w razie zaistnienia zmian, zakresów czynności pracowników oraz kart 

zakresu obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej zgodnych 

z Regulaminem dla pracowników i funkcjonariuszy obsługujących Naczelnika 

Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach na zasadach określonych 

w zarządzeniu Nr 020-2-83/2018 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach 

z dnia 5 grudnia 2018 r. 
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§ 3. 

Akty prawa wewnętrznego wydane na podstawie dotychczasowego Regulaminu 

organizacyjnego wprowadzonego zarządzeniem, o którym mowa w § 5, pozostają w mocy do 

czasu wydania nowych bądź ich uchylenia, o ile nie są sprzeczne z przepisami Regulaminu 

wprowadzonego niniejszym zarządzeniem oraz przepisami prawa. 

 

§ 4. 

Regulamin podlega udostępnieniu w siedzibie Urzędu oraz na stronie BIP Świętokrzyskiego 

Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach.  

 

§ 5. 

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie Nr 020-2-105/2017 

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach z dnia 18 września 2017 r. w sprawie 

nadania Świętokrzyskiemu Urzędowi Celno-Skarbowemu w Kielcach Regulaminu 

organizacyjnego. 

 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2019 r. 

 

§ 7. 

Zarządzenie podlega publikacji na stronie intranetowej Izby Administracji Skarbowej 

w Kielcach.  

 

 

DYREKTOR 

Sławomir Podkówka 

(podpis na oryginale) 


