
 

Załącznik nr 18 do zarządzenia Nr 166/2015 

Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie  

z dnia 1 września 2015 r. 

 

 

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO 

URZĘDU SKARBOWEGO W PIASECZNIE 

 

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. W § 2 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) centrum obsługi – należy przez to rozumieć zespół zadań z zakresu obsługi 

i wsparcia podatnika, który jest realizowany przez komórkę obsługi bieżącej w urzędach 

skarbowych wyznaczonych przez Ministra Finansów, w zakresie określonym przez 

art. 18 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej;”. 

2. W § 7: 

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 578);”; 

2) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) art. 14 ust. 7 i 8, art. 15, art. 18, art. 40, art. 47, art. 52, art. 54, art. 66 oraz art. 74 

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej;”. 

3. W § 11:  

1) wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Do zadań Drugiego, Trzeciego, Czwartego Działu Obsługi Bezpośredniej (OB-2,OB-3,     

OB-4)  należy w szczególności:”; 

2) w pkt 2: 

a) w lit. j na końcu średnik zastępuje się przecinkiem, 

b) po lit. j dodaje się lit. k w brzmieniu: 

„k) nadzór nad wykonywaniem przez komórki organizacyjne Urzędu zadań przy 

wykorzystywaniu Centralnego Rejestru Danych Podatkowych;”. 

4. Po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:  
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„§ 11a. 1. Do zadań Pierwszego Działu Obsługi Bezpośredniej OB-1 należy w 

szczególności: 

1) w zakresie obsługi bieżącej:  

a) wspieranie podatników i innych podmiotów w prawidłowym wypełnianiu przez 

nich obowiązków podatkowych, 

b) przyjmowanie deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych 

dokumentów, w tym w formie elektronicznej, 

c) identyfikowanie i rejestrowanie w systemie informatycznym przyjętych 

dokumentów, 

d) wydawanie zaświadczeń, 

e) prowadzenie obsługi kancelaryjnej Urzędu, 

f) potwierdzanie profili zaufanych elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej (ePUAP), 

g) prowadzenie spraw związanych z kasami rejestrującymi, 

h) przyjmowanie podań i deklaracji, wydawanie zaświadczeń, 

i) udzielanie wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także 

podmiotom, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą przez: 

  informowanie o prawach i obowiązkach wynikających z systemu podatkowego 

w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ustawowych terminów składania 

deklaracji i regulowania zobowiązań podatkowych, 

  przekazywanie informacji na temat poszczególnych form opodatkowania oraz 

wskazania różnic pomiędzy nimi, 

  udzielanie instruktażu elektronicznego wypełnienia wniosków o wpis do CEIDG, 

  wydawanie druków, formularzy i materiałów informacyjnych związanych 

z wypełnianiem obowiązków podatkowych oraz przekazywanie informacji 

dotyczących stosowania formularzy i druków podatkowych, w szczególności 

przez instruktaż co do sposobu ich wypełniania, a także wskazywanie 

możliwości przesyłania formularzy w formie elektronicznej za pośrednictwem 

Portalu Podatkowego lub e-Deklaracji, 

j) przyjmowanie podań, deklaracji i zgłoszeń określonych w odrębnych przepisach, 

w szczególności dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych od płatników 

składek ZUS oraz deklaracji i podań wynikających z przepisów o podatku 

akcyzowym, 



 3
 

k) zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do portalu podatkowego, 

l) informowanie o danych kontaktowych właściwych organów wraz ze wskazaniem 

zakresu ich kompetencji; 

2) wykonywanie zadań określonych w § 11 pkt 2-4. 

2.  Pierwszy Dział Obsługi Bezpośredniej w zakresie, o którym mowa w ust. 1  

pkt 1 stanowi centrum obsługi.”. 

5. W § 19: 

1) w pkt 4: 

a) w lit. g na końcu przecinek zastępuje się średnikiem, 

b) uchyla się lit. h; 

2) po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) prowadzenie magazynu archiwum zakładowego.”. 

6. W § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„.1. Godziny pracy Urzędu: 

1) poniedziałek w godzinach 7.30 – 18.00; 

2) pozostałe dni tygodnia w godzinach 7.30 – 15.30.”. 

7. W § 48: 

1) w pkt 11 średnik zastępuje się kropką; 

2) uchyla się pkt 12. 

 


