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ZMIANA NR 1 REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO  

W IZBIE ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KRAKOWIE 

§ 1. 

W Regulaminie Organizacyjnym Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, stanowiącym 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z dnia 

23 października 2019 r. w sprawie nadania Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie Regulaminu 

Organizacyjnego, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 29 uchyla się pkt 5; 

2) w § 77 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) Wydziałem Wsparcia Zarządzania i Obsługi Kancelaryjnej; 

2) Wydziałem Kadr, Spraw Pracowniczych i Socjalnych;”; 

3) w § 85: 

a) pkt 19 otrzymuje brzmienie: 

„19) akceptacja wydatków w zakresie bieżących zakupów towarów i usług, niezbędnych 

dla zapewnienia funkcjonowania jednostki organizacyjnej, przekraczających 

jednorazowo kwotę 70.000 zł, po ustaleniu przez Głównego Księgowego możliwości i 

źródeł ich finansowania;” 

b) uchyla się pkt 20; 

c) pkt 21 i 22 otrzymują brzmienie: 

„21) zatwierdzanie dokumentów finansowych do wypłaty powyżej kwoty 70.000 zł; 

22) rozliczenia poleceń wyjazdów służbowych i zaliczek powyżej kwoty 30.000 zł;”; 

4) w § 88: 

a) pkt 4 – 6 otrzymują brzmienie: 

„4) zatwierdzania dokumentów finansowych do wypłaty, do kwoty 70.000 zł; 

5) wydatków dotyczących bieżących zakupów towarów i usług w zakresie niezbędnym 

dla zapewnienia funkcjonowania jednostki, nieprzekraczających jednorazowo kwoty 

70.000 zł, po ustaleniu przez Głównego Księgowego możliwości i źródeł ich 

finansowania; 

6) podpisywanie dokumentów w sprawach bieżących zakupów towarów i usług 

w zakresie niezbędnym dla zapewnienia funkcjonowania jednostki, do wartości 

nieprzekraczających jednorazowo kwoty 70.000 zł i niewymagających sporządzenia 

pisemnej umowy, po ustaleniu przez Głównego Księgowego możliwości i źródeł ich 

finansowania;”, 

b) pkt 17 otrzymuje brzmienie 
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„17) rozliczeń poleceń wyjazdów służbowych i zaliczek do kwoty 30.000 zł;”, 

c) pkt 22 otrzymuje brzmienie:  

„22) poleceń wypłaty zaliczki na poczet kosztów podróży służbowej do kwoty 5000 zł lub 

3000 EUR – dot. również pracowników świadczących pracę/służbę w urzędach;”; 

5) § 89 otrzymuje brzmienie:  

„§ 89. Naczelnik Wydziału Wsparcia Zarządzania i Obsługi Kancelaryjnej jest upoważniony do 

ostatecznej akceptacji (w tym do podpisywania) zaproszeń na spotkania i narady kierowanych 

do pracowników Izby.”; 

6) W § 90 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  

„§ 90. Naczelnik Wydziału Kadr, Spraw Pracowniczych i Socjalnych jest upoważniony do 

ostatecznej akceptacji (w tym podpisywania):”; 

7) w § 90 po pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 - 14 w brzmieniu: 

„10) decyzji o przyznaniu i umów dotyczących świadczeń z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych; 

11) zapytań o karalność; 

12) zaświadczeń oraz informacji dotyczących  osób  odbywających praktyki i staże; 

13) zaświadczeń o przyznanych świadczeniach z ZFŚS; 

14) skierowań stażystów na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie.”; 

8) w § 92 po pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 - 6 w brzmieniu: 

„3) decyzji o przyznaniu i umów dotyczących świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych; 

4) zaświadczeń oraz informacji dotyczących  osób  odbywających praktyki i staże; 

5) zaświadczeń o przyznanych świadczeniach z ZFŚS; 

6) skierowań stażystów na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie.”; 

9) w § 94 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) decyzji i postanowień wydawanych w pierwszej i drugiej instancji oraz w trybach 

nadzwyczajnych - z zastrzeżeniem § 85 pkt 31;”; 

10) w § 103 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) decyzji i postanowień wydawanych w pierwszej i drugiej instancji oraz w trybach 

nadzwyczajnych - z zastrzeżeniem § 85 pkt 31;”; 

11) w § 104 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) decyzji i postanowień wydawanych w pierwszej i drugiej instancji oraz w trybach 

nadzwyczajnych do kwoty spornej 300.000 zł za każdy okres rozliczeniowy (w przypadku 

kilku rozstrzygnięć dla jednego podatnika – suma kwot z poszczególnych rozstrzygnięć – 
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podpisywanych jednocześnie – nie może przekraczać ww. kwoty) – z zastrzeżeniem § 85 

pkt 31;”; 

12) w § 105 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) decyzji i postanowień wydawanych w pierwszej i drugiej instancji oraz w trybach 

nadzwyczajnych do kwoty spornej 200.000 zł za każdy okres rozliczeniowy (w przypadku 

kilku rozstrzygnięć dla jednego podatnika – suma kwot z poszczególnych rozstrzygnięć – 

podpisywanych jednocześnie – nie może przekraczać ww. kwoty) - z zastrzeżeniem § 85 

pkt 31;”; 

13) w § 106 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) decyzji i postanowień wydawanych w pierwszej i drugiej instancji oraz w trybach 

nadzwyczajnych do kwoty spornej 100.000 zł za każdy okres rozliczeniowy (w przypadku 

kilku rozstrzygnięć dla jednego podatnika – suma kwot z poszczególnych rozstrzygnięć – 

podpisywanych jednocześnie – nie może przekraczać ww. kwoty) - z zastrzeżeniem § 85 

pkt 31;”; 

14) w § 108 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) decyzji i postanowień wydawanych w pierwszej i drugiej instancji oraz w trybach 

nadzwyczajnych do kwoty spornej 100.000 zł za każdy okres rozliczeniowy (w przypadku 

kilku rozstrzygnięć dla jednego podatnika – suma kwot z poszczególnych rozstrzygnięć – 

podpisywanych jednocześnie – nie może przekraczać ww. kwoty) - z zastrzeżeniem § 85 

pkt 31;”; 

15) w § 114 pkt 9 – 12 otrzymują brzmienie: 

„9) zatwierdzania dokumentów finansowych do wypłaty, do kwoty 70.000 zł; 

10) wydatków dotyczących bieżących zakupów towarów i usług w zakresie niezbędnym 

dla zapewnienia funkcjonowania jednostki, nieprzekraczających jednorazowo kwoty 

70.000 zł, po ustaleniu przez Głównego Księgowego możliwości i źródeł ich 

finansowania; 

11) podpisywanie dokumentów w sprawach bieżących zakupów towarów i usług 

w zakresie niezbędnym dla zapewnienia funkcjonowania jednostki, do wartości 

nieprzekraczających jednorazowo kwoty 70.000 zł i niewymagających sporządzenia 

pisemnej umowy, po ustaleniu przez Głównego Księgowego możliwości i źródeł ich 

finansowania; 

12) rozliczeń poleceń wyjazdów służbowych i zaliczek do kwoty 30.000 zł;”, 

16) w § 116 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
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„8) wydatków dotyczących bieżących zakupów towarów i usług w zakresie niezbędnym dla 

zapewnienia funkcjonowania jednostki, nieprzekraczających jednorazowo kwoty 30.000 

zł, po ustaleniu przez Głównego Księgowego możliwości i źródeł ich finansowania;” 

17) w § 117 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) wydatków dotyczących bieżących zakupów towarów i usług w zakresie niezbędnym dla 

zapewnienia funkcjonowania jednostki, nieprzekraczających jednorazowo kwoty 30.000 

zł, po ustaleniu przez Głównego Księgowego możliwości i źródeł ich finansowania;”. 


