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ZARZĄDZENIE Nr 152/2015 

DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W WARSZAWIE 

z dnia 30 czerwca 2015r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Urzędowi Skarbowemu  

w Piasecznie regulaminu organizacyjnego  

 

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 oraz ust. 9 i 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie 

cywilnej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1111, z późn. zm.), a także  § 4 załącznika nr 4 

do zarządzenia Nr 15 Ministra Finansów z dnia 5 marca 2015r. w sprawie organizacji 

urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. z 2015r. poz. 15) 

zarządza się, co następuje:  

§ 1. W regulaminie organizacyjnym Urzędu Skarbowego w Piasecznie stanowiącym 

załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 65/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 

1 kwietnia 2015r. w sprawie nadania Urzędowi Skarbowemu w Piasecznie regulaminu 

organizacyjnego wprowadza się następujące zmiany: 

1) §  28 otrzymuje brzmienie: 

„§ 28. 1. Naczelnik Urzędu sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i 

realizacją zadań Urzędu. Do zadań, obowiązków i odpowiedzialności Naczelnika Urzędu 

wynikających z zakresu sprawowanego nadzoru należy w szczególności: 

1) podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach należności podatkowych i niepodatkowych; 

2) podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach ulg w spłacie zobowiązań; 

3) występowanie z wnioskami dotyczącymi przymusowego doprowadzenia uczestników 

postępowania karnego skarbowego; 

4) wprowadzanie wewnętrznych procedur postępowania i innych dokumentów; 

5) rozstrzyganie w sprawach wyłączenia pracownika; 

6) rozstrzyganie w sprawach skarg i wniosków; 

7) udzielanie osobom zatrudnionym w Urzędzie upoważnień do podpisywania pism 

i wyrażania opinii; 

8) udzielanie pracownikom upoważnień i pełnomocnictw, w tym w szczególności: 

a) w trybie art. 143 ustawy Ordynacja podatkowa, 

b) imiennych do przeprowadzania kontroli podatkowej. 

 2. Naczelnik Urzędu przeprowadza kontrolę merytoryczną: 

1)  wniosków i wykazów dotyczących dodatków kontrolerskich; 

2) wykazów wynagrodzeń prowizyjnych; 

3) rozliczeń za jazdy lokalne pracowników. 
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3. Naczelnik Urzędu podpisuje na okładce bloczku w imieniu kierownika jednostki druki – 

kwitariusze przychodowe K-103, otrzymane z Izby Skarbowej w Warszawie. 

4. Naczelnik Urzędu podpisuje księgi druków ścisłego zarachowania prowadzone przez Urząd 

    Skarbowy. 

5. Naczelnik Urzędu podpisuje pisma przekazujące informacje, komunikaty, polecenia  

    i ustalenia organizacyjne pracownikom.  

6. Naczelnik Urzędu podpisuje pisma związane z realizacją obowiązków i kompetencji oraz 

    wszystkie decyzje i pisma nie przekazane do kompetencji zastępców lub kierowników             

    komórek organizacyjnych Urzędu.”. 

2) § 29 otrzymuje brzmienie: 

  „§ 29.  Naczelnik Urzędu bezpośrednio nadzoruje funkcjonowanie następujących stanowisk  

    i komórek organizacyjnych: 

1) Pierwszego Zastępcy Naczelnika ZN-1; 

2) Drugiego Zastępcy Naczelnika ZN-2; 

3) Samodzielnego Referatu ds. Sekretariatu - SN; 

4) Samodzielnego Referatu Analiz i Planowania - AP; 

5) Działu Kontroli Podatkowej - KP; 

6) Samodzielnego Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej - KW.”. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

            

        Dyrektor Izby Skarbowej 

        w Warszawie  

        Małgorzata Kabata - Żbik 

        /podpis na oryginale/ 
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Starszy specjalista  

Jerzy Dębniak 

Radca Prawny  

Michał Janczyk 

 


