
Załącznik nr 41 do zarządzenia Nr 39/2016  

Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie  

z dnia 1 kwietnia 2016 r. 

 

 

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO 

URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA WAWER 

 

W regulaminie organizacyjnym Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer, stanowiącym załącznik 

nr 1 do zarządzenia Nr 84/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 

2015r. w sprawie nadania Urzędowi Skarbowemu Warszawa - Wawer regulaminu 

organizacyjnego, wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 8  w ust. 1 uchyla się pkt 17. 

2. W § 12 po pkt 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu: 

„12) orzecznictwo w zakresie kar porządkowych.”. 

3. W § 13 po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) orzecznictwo w zakresie kar porządkowych.”. 

4. W § 14 po pkt 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:  

„12) orzecznictwo w zakresie kar grzywny określonych w Kodeksie postępowania 

administracyjnego oraz kar pieniężnych określonych w ustawie o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji.”. 

5. W § 16 po pkt 12 dodaje się pkt 13 w brzmieniu: 

„13) orzecznictwo w zakresie kar porządkowych.”. 

6. W § 17 po pkt 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu: 

„12) orzecznictwo w zakresie kar porządkowych.”. 

7. W § 19 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) rozpatrywanie przekazanych do załatwienia przez Dyrektora skarg na pracowników 

obsługujących Naczelnika oraz wniosków i petycji.”. 

8. Uchyla się § 20. 

9. W § 22 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2) w czasie nieobecności Naczelnika Urzędu pisma i dokumenty zastrzeżone do jego 

kompetencji podpisuje osoba go zastępująca, zamieszczając przed podpisem wyrazy „ w/z 

Naczelnika Urzędu Skarbowego”;”. 

10. W § 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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 „3. Pracownicy upoważnieni do występowania w imieniu organu stosują imienne pieczątki 

zawierające wyrazy „z up. Naczelnika Urzędu Skarbowego”.”. 

11. W § 27: 

1) dotychczasowa treść ust. 3 otrzymuje oznaczenie ust. 2; 

2) dotychczasowa treść ust. 4 otrzymuje oznaczenie ust. 3. 

12. W § 28: 

1) w ust. 1 w pkt 4 uchyla się lit. e; 

2) w ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) podpisywania decyzji, postanowień, wniosków oraz pism w sprawach hipotek 

przymusowych;”. 

13. W § 32 w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) przedłużenia terminu zwrotu podatku od towarów i usług, gdy kwota zwrotu nie  

      przekracza 100.000 zł.,”. 

14. W § 33: 

1) po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu: 

„13a) decyzji dotyczących zobowiązań stanowiących dochody budżetu państwa 

w zakresie: 

a) odroczenia lub odmowy odroczenia terminu płatności podatku lub zapłaty zaległości 

podatkowej w kwocie do 50.000 zł na okres do 6 miesięcy, 

b) rozłożenia lub odmowy rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej 

w kwocie do 100.000 zł w ilości do 12 rat miesięcznych;”; 

2) w pkt 16 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) przedłużenia terminu zwrotu podatku od towarów i usług, gdy kwota zwrotu nie 

przekracza 100.000 zł.,”. 

15. W § 34 w ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 5 i  6 w brzmieniu: 

„5) postanowień w sprawach wyznaczenia nowego terminu do załatwienia sprawy, 

w przypadku, gdy nowy termin wyznaczony do załatwienia sprawy nie przekracza 

2 miesięcy; 

6) pism przesyłających sprawy zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową.”. 

16. W § 35: 

1) w pkt 4: 

a) uchyla się literę a, 

b) litera e otrzymuje brzmienie: 
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„e) przedłużenia terminu zwrotu podatku od towarów i usług, gdy kwota zwrotu nie 

przekracza 50.000 zł.;”; 

2) uchyla się pkt 6. 

17. W § 36: 

1) pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

  „13) przedłużenia terminu zwrotu podatku od towarów i usług, gdy kwota zwrotu nie  

          przekracza 50.000 zł.;”; 

2) po pkt 13 dodaje się pkt 14 i 15 w brzmieniu: 

„14) decyzji umarzających postępowanie podatkowe na wniosek strony; 

    15) postanowień w sprawie odmowy wszczęcia postępowania podatkowego.”. 

18. W § 37: 

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) zawiadomień o zmianie terminu zakończenia kontroli podatkowej, jeśli nowy termin 

nie przekracza 3 miesięcy;”; 

2) uchyla się pkt 3. 

19. W § 41: 

1) pkt 1-3 otrzymują brzmienie: 

„1) decyzji o odpowiedzialności podatkowej płatnika do kwoty 50.000 zł włącznie; 

2) decyzji w sprawach przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe 

podatników na następców prawnych i osoby trzecie, do kwoty przeniesionego 

zobowiązania podatkowego, objętego wydaną decyzją w wysokości  50.000 zł 

włącznie; 

3) decyzji o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych na majątku podatnika  

        do kwoty 50.000 zł włącznie;”; 

2) po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu: 

„3a) decyzji o odroczeniu, rozłożeniu na raty podatku lub zaległości podatkowej, 

umorzeniu zaległości podatkowej, w tym decyzji odmawiających udzielenia tych ulg, 

stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego bez ograniczenia kwoty, 

ilości rat i terminu odroczenia – zgodnych ze stanowiskiem beneficjenta podatku; 

  3b) decyzji dotyczących zobowiązań stanowiących dochody budżetu państwa w zakresie: 

a) odroczenia lub odmowy odroczenia terminu płatności podatku lub zapłaty   

          zaległości podatkowej w kwocie do 30.000 zł na okres do 3 miesięcy, 

b) rozłożenia lub odmowy rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej  

          w kwocie do 30.000 zł w ilości do 6 rat miesięcznych;”; 



 

 4 

3) po pkt 9 dodaje się pkt 10 - 12 w brzmieniu: 

„10) decyzji umarzających postępowanie podatkowe na wniosek strony; 

        11) postanowień w sprawie odmowy wszczęcia postępowania podatkowego; 

      12) decyzji, postanowień, wniosków oraz pism w sprawach zastawów skarbowych.”. 

20. W § 43: 

1) uchyla się ust. 7; 

2) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8.Upoważnieni pracownicy uprawnieni są do podpisywania rejestrów: 

1) przypisów (bez ograniczenia kwotowego); 

2) odpisów do kwoty 5.000 zł włącznie.”. 

21. Schemat struktury organizacyjnej Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer, stanowiący 

załącznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer, 

otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej zmiany. 


