
 

 

 

Izba Administracji  

Skarbowej w Krakowie 

 

1201-IWZ.0111.10.2021 

ZARZĄDZENIE NR 33 
DYREKTORA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ  

W KRAKOWIE 
 

z dnia 26 maja 2021 r. 
 

zmieniające Zarządzenie Nr 44 z dnia 15 września 2020 r. Dyrektora Izby Administracji 

Skarbowej w Krakowie w sprawie nadania Urzędowi Skarbowemu  

Kraków-Podgórze 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. FFiPR  

z 2020, poz. 16, z późn. zm.), zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1.  
W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze, stanowiącym 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie  

z dnia 15 września 2020 r. w sprawie nadania Urzędowi Skarbowemu Kraków-Podgórze 

Regulaminu Organizacyjnego wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 9 po pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

„16) wsparcie Inspektora Ochrony Danych w zakresie realizacji zadań wynikających  

z przepisów o ochronie danych osobowych.”; 

2) w § 14 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) występowanie i realizowanie wniosków o udzielenie informacji oraz powiadomienie 

zgodnie z przepisami ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, 

należności celnych i innych należności pieniężnych;”; 

3) w § 21 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatków sektorowych i opłat,  

o których mowa w przepisach odrębnych, w sprawach: 

a) określania wysokości zobowiązania podatkowego, 

b) ustalania zobowiązań podatkowych, 

c) orzekania w sprawach odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych, 

podmiotów przekształconych oraz płatników za zobowiązania podatkowe, 

d) nadpłat i zwrotów;”; 

4) w § 31 ust. 4 uchyla się pkt 5; 

5) § 33 otrzymuje brzmienie: 

„§ 33. 

1. Wszelkie pisma przedkładane do akceptacji i podpisu przez Naczelnika Urzędu lub 



 

 

jego Zastępcę z zastrzeżeniem ust 2, muszą zawierać podpisy i adnotacje 

określające: 

1) imię, nazwisko i stanowisko służbowe pracownika, który je przygotował; 

2) aprobatę wszystkich przełożonych służbowych pracownika; 

3) datę przygotowania pisma oraz daty aprobaty przez przełożonych. 

2. Akceptacja, o której mowa w ust. 1 dopuszczalna jest w formie elektronicznej  

w systemach wspomagających obsługę kancelaryjną w urzędzie skarbowym o ile  

w przepisach prawa  nie zastrzeżono innej formy. 

3. Zasady określone w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do spraw ostatecznie 

akceptowanych przez kierowników komórek organizacyjnych.”; 

6) w § 36 po pkt 28 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 29 w brzmieniu: 

29) podpisywanie postanowień o wszczęciu postępowania karnego skarbowego  

w sprawach o popełnieniu przestępstwa karnego skarbowego.”. 

 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 
Na oryginale podpis 

DYREKTOR 

Izby Administracji Skarbowej w Krakowie 

// 

Tadeusz Gibas 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Egzemplarz użytkowy – Dział Wsparcia Zarządzania. 

2. Egzemplarz użytkowy w wersji elektronicznej: 

1) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze; 

2) Wydział Kadr i Administracji Personalnej; 

3) Wydział Archiwum. 

 

 

 

 

 

 


