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Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o administracji podatkowej z projektami 
aktów wykonawczych. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister 
Finansów. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Ewa Kopacz 

 
 



Projekt 

ROZPORZĄDZENIE` 

MINISTRA FINANSÓW 1) 

z dnia 

w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb  

skarbowych i naczelników urzędów skarbowych oraz siedziby  

Dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej  

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia .... o administracji podatkowej (Dz. U. poz. ...), 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się siedziby oraz terytorialny zasięg działania dyrektorów izb skarbowych 

w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

§ 2. 1. Ustala się siedziby i terytorialny zasięg działania naczelników urzędów skarbowych 

w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem  

ust. 2 i 3. 

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia naczelników urzędów skarbowych, do 

których należą zadania określone w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia ... o administracji podatkowej, 

zwanej dalej „ustawą”, z wyłączeniem egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, którą 

wykonuje naczelnik urzędu skarbowego inny niż odpowiednio właściwy miejscowo naczelnik 

urzędu skarbowego. 

3. Wykaz nie obejmuje naczelników urzędów skarbowych, których siedziby i terytorialny 

zasięg działania ustalony został odrębnie na podstawie art. 13 ust. 4 i 5 ustawy. 

§ 3. Siedzibą Dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej jest ... . 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.2) 

 

MINISTER FINANSÓW 

                                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. (Dz. U. z poz. 1256). 
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. 

w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1441), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2015 r. 
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Załączniki  
do rozporządzenia  
Ministra Finansów 
z dnia ... (poz. ...) 

Załącznik nr 1 

WYKAZ SIEDZIB I TERYTORIALNY ZASIĘG DZIAŁANIA  
DYREKTORÓW IZB SKARBOWYCH 

Lp. Nazwa i siedziba dyrektora izby skarbowej Terytorialny zasięg działania 

01 02 03 

1 Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu województwo dolnośląskie 

2 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy województwo kujawsko-pomorskie 

3 Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie województwo lubelskie 

4 Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze województwo lubuskie 

5 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi województwo łódzkie 

6 Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie województwo małopolskie 

7 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie województwo mazowieckie 

8 Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu województwo opolskie 

9 Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie województwo podkarpackie 

10 Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku województwo podlaskie 

11 Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku województwo pomorskie 

12 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach województwo śląskie 

13 Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach województwo świętokrzyskie 

14 Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie województwo warmińsko-mazurskie 

15 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu województwo wielkopolskie 

16 Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie województwo zachodniopomorskie 
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Załącznik nr 2 

WYKAZ SIEDZIB I TERYTORIALNY ZASIĘG DZIAŁANIA  
NACZELNIKÓW URZĘDÓW SKARBOWYCH 

Lp. 
Nazwa i siedziba 

naczelnika urzędu 
skarbowego 

Terytorialny zasięg działania 

01 02 03 

województwo dolnośląskie 

1 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Bolesławcu 

powiat bolesławiecki obejmujący: 
miasto Bolesławiec 
gminy: Bolesławiec, Gromadka, Nowogrodziec, Osiecznica, Warta 

Bolesławiecka 

2 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Bystrzycy 
Kłodzkiej 

część powiatu kłodzkiego obejmująca  
gminy: Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Stronie Śląskie 

3 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego 
w Dzierżoniowie 

powiat dzierżoniowski obejmujący: 
miasta: Bielawa, Dzierżoniów, Pieszyce, Piława Górna 
gminy: Dzierżoniów, Łagiewniki, Niemcza 

4 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Głogowie 

powiat głogowski obejmujący: 
miasto Głogów 
gminy: Głogów, Jerzmanowa, Kotla, Pęcław, Żukowice oraz 
powiat*) górowski obejmujący  
gminy: Góra, Jemielno, Niechlów, Wąsosz 

5 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Górze3) 

powiat górowski obejmujący  
gminy: Góra, Jemielno, Niechlów, Wąsosz 

6 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Jaworze 

powiat jaworski obejmujący: 
miasto Jawor 
gminy: Bolków, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Wądroże Wielkie 

7 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Jeleniej 
Górze 

miasto na prawach powiatu – Jelenia Góra 
powiat jeleniogórski obejmujący: 
miasta: Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba 
gminy: Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn, 

Stara Kamienica 

8 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Kamiennej 
Górze 

powiat kamiennogórski obejmujący: 
miasto Kamienna Góra 
gminy: Kamienna Góra, Lubawka, Marciszów 

9 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Kłodzku 

część powiatu kłodzkiego obejmująca: 
miasta: Duszniki-Zdrój, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój 
gminy: Kłodzko, Lewin Kłodzki, Szczytna 

10 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Legnicy 

miasto na prawach powiatu – Legnica 
powiat legnicki obejmujący: 
miasto Chojnów 
gminy: Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, 

                                                           
3) Do zadań Naczelnika Urzędu Skarbowego w Górze należą zadania określone w art. 10 ust. 1, ustawy, 

z wyłączeniem egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, którą wykonuje Naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Głogowie (lp. 4). 



– 4 – 
 

Prochowice, Ruja 

11 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Lubaniu 

powiat lubański obejmujący: 
miasta: Lubań, Świeradów-Zdrój 
gminy: Leśna, Lubań, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn 

12 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Lubinie 

powiat lubiński obejmujący: 
miasto Lubin 
gminy: Lubin, Rudna, Ścinawa oraz 
powiat*) polkowicki obejmujący  
gminy: Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Polkowice, Przemków, 

Radwanice 

13 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Lwówku 
Śląskim 

powiat lwówecki obejmujący 
gminy: Gryfów Śląski, Lubomierz, Lwówek Śląski, Mirsk, Wleń 

14 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Miliczu 

powiat milicki obejmujący  
gminy: Cieszków, Krośnice, Milicz 

15 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Nowej 
Rudzie 

część powiatu kłodzkiego obejmująca: 
miasto Nowa Ruda 
gminy: Nowa Ruda, Radków 

16 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Oleśnicy 

powiat oleśnicki obejmujący: 
miasto Oleśnica 
gminy: Bierutów, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Oleśnica, 

Syców, Twardogóra 

17 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Oławie 

powiat oławski obejmujący: 
miasto Oława 
gminy: Domaniów, Jelcz-Laskowice, Oława 

18 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego 
w Polkowicach4) 

powiat polkowicki obejmujący  
gminy: Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Polkowice, Przemków, 

Radwanice 

19 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Strzelinie 

powiat strzeliński obejmujący  
gminy: Borów, Kondratowice, Przeworno, Strzelin, Wiązów 

20 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Środzie 
Śląskiej 

powiat średzki obejmujący  
gminy: Kostomłoty, Malczyce, Miękinia, Środa Śląska, Udanin 

21 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Świdnicy 

powiat świdnicki obejmujący: 
miasta: Świdnica, Świebodzice 
gminy: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, 

Świdnica, Żarów 

22 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Trzebnicy 

powiat trzebnicki obejmujący  
gminy: Oborniki Śląskie, Prusice, Trzebnica, Wisznia Mała, Zawonia, 

Żmigród 

23 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Wałbrzychu 

powiat wałbrzyski obejmujący: 
miasta: Boguszów-Gorce, Jedlina-Zdrój, Szczawno-Zdrój, Wałbrzych 
gminy: Czarny Bór, Głuszyca, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Walim 

24 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Wołowie powiat wołowski obejmujący  

                                                           
4) Do zadań Naczelnika Urzędu Skarbowego w Polkowicach należą zadania określone w art. 10 ust. 1, ustawy, 

z wyłączeniem egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, którą wykonuje Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Lubinie (lp. 12). 
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gminy: Brzeg Dolny, Wińsko, Wołów 

25 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego Wrocław- 
-Fabryczna 

część miasta na prawach powiatu – Wrocław pod nazwą Fabryczna 

26 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego Wrocław- 
-Krzyki 

część miasta na prawach powiatu – Wrocław pod nazwą Krzyki 

27 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego Wrocław-Psie 
Pole 

część miasta na prawach powiatu – Wrocław pod nazwą Psie Pole 

28 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego Wrocław-Stare 
Miasto 

Część miasta na prawach powiatu – Wrocław pod nazwą Stare Miasto 

29 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego Wrocław- 
-Śródmieście  

część miasta na prawach powiatu – Wrocław pod nazwą Śródmieście 

30 
Naczelnik Pierwszego 
Urzędu Skarbowego we 
Wrocławiu  

powiat wrocławski obejmujący  
gminy: Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, 

Kobierzyce, Mietków, Siechnice, Sobótka, Żórawina 

31 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Ząbkowicach 
Śląskich 

powiat ząbkowicki obejmujący  
gminy: Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, 

Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok 

32 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Zgorzelcu 

powiat zgorzelecki obejmujący: 
miasta: Zawidów, Zgorzelec  
gminy: Bogatynia, Pieńsk, Sulików, Węgliniec, Zgorzelec 

33 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Złotoryi 

powiat złotoryjski obejmujący: 
miasta: Wojcieszów, Złotoryja 
gminy: Pielgrzymka, Świerzawa, Zagrodno, Złotoryja 

województwo kujawsko-pomorskie 

34 

Naczelnik Urzędu 
Skarbowego 
w Aleksandrowie 
Kujawskim 

Powiat aleksandrowski obejmujący: 
miasta: Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek, Nieszawa  
gminy: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Koneck, Raciążek, Waganiec, 

Zakrzewo 

35 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Brodnicy 

Powiat brodnicki obejmujący: 
miasto Brodnica 
gminy: Bartniczka, Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Górzno, Jabłonowo 

Pomorskie, Osiek, Świedziebnia, Zbiczno 

36 
Naczelnik Pierwszego 
Urzędu Skarbowego 
w Bydgoszczy 

części miasta na prawach powiatu – Bydgoszcz, pod nazwami: Bajka, 
Bartodzieje, Bohaterów, Brdyujście, Fordon, Mariampol, Nad 
Wisłą, Niepodległości, Przylesie, 

powiat bydgoski obejmujący  
gminy: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Nowa 

Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski 

37 Naczelnik Drugiego Urzędu 
Skarbowego w Bydgoszczy 

części miasta na prawach powiatu – Bydgoszcz, pod nazwami: 
Biedaszkowo, Czersko Polskie, Glinki, Górzyskowo, Kapuściska, 
Łęgnowo, Stare Miasto łącznie z Wyspą Młyńską, Szwederowo, 
Wyżyny, Wzgórze Wolności 
Terytorialne zasięgi działania Naczelnika Pierwszego Urzędu 
Skarbowego w Bydgoszczy i Naczelnika Drugiego Urzędu 
Skarbowego w Bydgoszczy dzieli granica wyznaczona nurtem 
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rzeki Brdy od mostu Pomorskiego do ujścia rzeki Wisły do 
mostu w Fordonie 

38 Naczelnik Trzeciego Urzędu 
Skarbowego w Bydgoszczy 

części miasta na prawach powiatu – Bydgoszcz, pod nazwami: 
Bielawy, Błonie, Bocianowo, Czyżkówko, Flisy, Jachcice, Janowo, 
Jary, Leśne, Miedzyń, Okole, Opławiec, Osowa Góra, Piaski, 
Prądy, Smukała Dolna, Śródmieście, Wilczak, Zawisza 
Terytorialny zasięg działania Naczelnika Trzeciego Urzędu 
Skarbowego w Bydgoszczy wyznacza granica przebiegająca: 
− z Naczelnikiem Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy 
od mostu Pomorskiego, al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
al. Armii Krajowej, 
− z Naczelnikiem Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy 
nurtem rzeki Brdy od mostu Pomorskiego do mostów 
Solidarności, ul. Marszałka Focha, ul. Kruszwicką, ul. Szubińską 
Ulice graniczne są objęte terytorialnym zasięgiem działania 
Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy 

39 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Chełmnie 

powiat chełmiński obejmujący: 
miasto Chełmno 
gminy: Chełmno, Kijewo Królewskie, Lisewo, Papowo Biskupie, Stolno, 

Unisław 

40 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Grudziądzu 

miasto na prawach powiatu – Grudziądz 
powiat grudziądzki obejmujący  
gminy: Grudziądz, Gruta, Łasin, Radzyń Chełmiński, Rogóźno, Świecie 

n. Osą 

41 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego 
w Inowrocławiu 

powiat inowrocławski obejmujący: 
miasto Inowrocław 
gminy: Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Inowrocław, Janikowo, 

Kruszwica, Pakość, Rojewo, Złotniki Kujawskie 

42 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Lipnie 

powiat lipnowski obejmujący: 
miasto Lipno 
gminy: Bobrowniki, Chrostkowo, Dobrzyń n. Wisłą, Kikół, Lipno, 

Skępe, Tłuchowo, Wielgie 

43 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Mogilnie 

powiat mogileński obejmujący 
gminy: Dąbrowa, Jeziora Wielkie, Mogilno, Strzelno 

44 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Nakle 
n. Notecią 

powiat nakielski obejmujący 
gminy: Kcynia, Mrocza, Nakło n. Notecią, Sadki, Szubin 

45 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Radziejowie 

powiat radziejowski obejmujący: 
miasto Radziejów 
gminy: Bytoń, Dobre, Osięciny, Piotrków Kujawski, Radziejów, Topólka 

46 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Rypinie 

powiat rypiński obejmujący: 
miasto Rypin 
gminy: Brzuze, Rogowo, Rypin, Skrwilno, Wąpielsk 

47 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Świeciu 

powiat świecki obejmujący  
gminy: Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Nowe, Osie, 

Pruszcz, Świecie, Świekatowo, Warlubie 

48 
Naczelnik Pierwszego 
Urzędu Skarbowego 
w Toruniu 

część miasta na prawach powiatu – Toruń 
część zachodnia miasta pod nazwami: Bydgoskie, Chełmińskie, 

Czerniewice, Podgórz, Rudak-Stawki, Staromiejskie, Wrzosy 

49 Naczelnik Drugiego Urzędu część miasta na prawach powiatu – Toruń 
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Skarbowego w Toruniu część wschodnia miasta pod nazwami: Grębocin-Bielawy, Jakubskie, 
Kaszczorek, Mokre, Na Skarpie, Rubinkowo 

powiat toruński obejmujący: miasto Chełmża, 
gminy: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, 

Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka 
Terytorialne zasięgi działania Naczelnika Pierwszego Urzędu 
Skarbowego w Toruniu i Naczelnika Drugiego Urzędu 
Skarbowego w Toruniu dzieli granica wyznaczona ulicami: 
Grudziądzką, Warneńczyka, Przy Kaszowniku, pl. Pokoju 
Toruńskiego, wzdłuż torów kolejowych do mostu kolejowego 
oraz nurtem rzeki Wisły do południowej granicy miasta. 
Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania 
Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu. 

50 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Tucholi 

powiat tucholski obejmujący  
gminy: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice, Tuchola 

51 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Sępólnie 
Krajeńskim 

powiat sępoleński obejmujący  
gminy: Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Sośno, Więcbork 

52 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Wąbrzeźnie 

powiat wąbrzeski obejmujący: 
miasto Wąbrzeźno 
gminy: Dębowa Łąka, Książki, Płużnica, Wąbrzeźno 

53 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Golubiu- 
-Dobrzyniu 

powiat golubsko-dobrzyński obejmujący: 
miasto Golub-Dobrzyń 
gminy: Ciechocin, Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie, Radomin, 

Zbójno 

54 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego we Włocławku 

miasto na prawach powiatu – Włocławek 
powiat włocławski obejmujący: 
miasto Kowal 
gminy: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, 

Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Lubanie, Lubień Kujawski, 
Lubraniec, Włocławek 

55 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Żninie 

powiat żniński obejmujący  
gminy: Barcin, Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Łabiszyn, Rogowo, 

Żnin 

województwo lubelskie 

56 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Białej 
Podlaskiej 

miasto na prawach powiatu – Biała Podlaska 
powiat bialski obejmujący: 
miasta: Międzyrzec Podlaski, Terespol 
gminy: Biała Podlaska, Drelów, Janów Podlaski, Kodeń, Konstantynów, 

Leśna Podlaska, Łomazy, Międzyrzec Podlaski, Piszczac, 
Rokitno, Rossosz, Sławatycze, Sosnówka, Terespol, Tuczna, 
Wisznice, Zalesie 

57 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Biłgoraju 

powiat biłgorajski obejmujący: 
miasto Biłgoraj 
gminy: Aleksandrów, Biłgoraj, Biszcza, Frampol, Goraj, Józefów, 

Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród, Tereszpol, 
Turobin 

58 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Chełmie 

miasto na prawach powiatu – Chełm 
powiat chełmski obejmujący: 
miasto Rejowiec Fabryczny 
gminy: Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, 
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Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Ruda-Huta, Sawin, Siedliszcze, 
Wierzbica, Wojsławice, Żmudź 

59 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego 
w Hrubieszowie 

powiat hrubieszowski obejmujący: 
miasto Hrubieszów 
gminy: Dołhobyczów, Horodło, Hrubieszów, Mircze, Trzeszczany, 

Uchanie, Werbkowice 

60 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Janowie 
Lubelskim 

powiat janowski obejmujący  
gminy: Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, 

Modliborzyce, Potok Wielki 

61 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego 
w Krasnymstawie 

powiat krasnostawski obejmujący: 
miasto Krasnystaw 
gminy: Fajsławice, Gorzków, Izbica, Krasnystaw, Kraśniczyn, 

Łopiennik Górny, Rudnik, Siennica Różana, Żółkiewka 

62 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Kraśniku 

powiat kraśnicki obejmujący: 
miasto Kraśnik 
gminy: Annopol, Dzierzkowice, Gościeradów, Kraśnik, Szastarka, 

Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz, Zakrzówek 

63 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Lubartowie 

powiat lubartowski obejmujący: 
miasto Lubartów 
gminy: Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Kock, Lubartów, 

Michów, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Serniki, 
Uścimów 

64 
Naczelnik Pierwszego 
Urzędu Skarbowego 
w Lublinie 

części miasta na prawach powiatu – Lublin pod nazwami:  
Błonie, Bursaki, Centrum, Czwartek – część zachodnia  
do ul. Lubartowskiej, Górki, Karłowicza, Konstantynów, 
Lipniak, Lipińskiego, Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 
Łęgi, Moniuszki, Piastów, Poligon, Poręba, Rury 
Brygidkowskie, Ruta, Skarpa, Sławin, Sławinek, Szerokie, 
Szopena, Tatry, Węglin Południowy, Węglin, Węglin Północny, 
Węglinek, Wieniawa 

powiat świdnicki obejmujący: 
miasto Świdnik 
gminy: Mełgiew, Piaski, Rybczewice, Trawniki 

65 Naczelnik Drugiego Urzędu 
Skarbowego w Lublinie 

powiat lubelski obejmujący  
gminy: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, 

Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, 
Strzyżewice, Wojciechów, Wólka, Wysokie, Zakrzew oraz 

powiat*) łęczyński obejmujący  
gminy: Cyców, Ludwin, Łęczna, Milejów, Puchaczów, Spiczyn 

66 Naczelnik Trzeciego Urzędu 
Skarbowego w Lublinie 

części miasta na prawach powiatu – Lublin pod nazwami: 
Abramowice, Bronowice Nowe, Bronowice Stare, Czwartek  
– część wschodnia od ul. Lubartowskiej, Dziesiąta, Dziesiąta 
Stara, Felin, Głusk, Hajdów, Jakubowice, Kalinowszczyzna, 
Kośminek, Majdanek, 1 Maja, Ponikwoda, Rudnik, Rury 
Jezuickie, Rusałka, Stare Miasto, Stary Gaj, Tatary, Wrotków, 
Zadębie, Zemborzyce 
Terytorialne zasięgi działania Naczelnika Pierwszego Urzędu 
Skarbowego w Lublinie i Naczelnika Trzeciego Urzędu 
Skarbowego w Lublinie dzieli granica wyznaczona: od granicy 
miasta linią kolejową z kierunku Dęblina do wiaduktu 
kolejowego na rzece Bystrzycy, nurtem rzeki Bystrzycy od 
wiaduktu kolejowego do mostu przy ul. Krochmalnej, 
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ul. Krochmalną od mostu do ronda z ul. Jana Pawła II 
i ul. Nadbystrzycką, ul. Nadbystrzycką, ul. G. Narutowicza, 
pl. Wolności, ul. Bernardyńską do skrzyżowania z ul. Kozią, 
ul. Kozią, pl. Łokietka, ul. Lubartowską, al. Spółdzielczości 
Pracy do granicy administracyjnej miasta.  
Ulice graniczne i place są objęte terytorialnym zasięgiem 
działania Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego 
w Lublinie. 

67 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Łęcznej5) 

powiat łęczyński obejmujący  
gminy: Cyców, Ludwin, Łęczna, Milejów, Puchaczów, Spiczyn 

68 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Łukowie 

powiat łukowski obejmujący: 
miasta: Łuków, Stoczek Łukowski 
gminy: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek 

Łukowski, Trzebieszów, Wojcieszków, Wola Mysłowska 

69 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Opolu 
Lubelskim 

powiat opolski obejmujący  
gminy: Chodel, Józefów n. Wisłą, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, 

Poniatowa, Wilków 

70 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Parczewie 

powiat parczewski obejmujący  
gminy: Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Podedwórze, 

Siemień, Sosnowica 

71 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Puławach 

powiat puławski obejmujący: 
miasto Puławy 
gminy: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, 

Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica, Żyrzyn oraz 
powiat*) rycki obejmujący: 
miasto Dęblin 
gminy: Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Stężyca, Ułęż 

72 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Radzyniu 
Podlaskim 

powiat radzyński obejmujący:  
miasto Radzyń Podlaski  
gminy: Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, 

Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat, Wohyń 

73 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Rykach6) 

powiat rycki obejmujący: 
miasto Dęblin 
gminy: Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Stężyca, Ułęź 

74 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Tomaszowie 
Lubelskim 

powiat tomaszowski obejmujący: 
miasto Tomaszów Lubelski 
gminy: Bełżec, Jarczów, Krynice, Lubycza Królewska, Łaszczów, 

Rachanie, Susiec, Tarnawatka, Telatyn, Tomaszów Lubelski, 
Tyszowce, Ulhówek 

75 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego we Włodawie 

powiat włodawski obejmujący: 
miasto Włodawa 
gminy: Hanna, Hańsk, Stary Brus, Urszulin, Włodawa, Wola Uhruska, 

Wyryki 

76 Naczelnik Urzędu miasto na prawach powiatu – Zamość 

                                                           
5) Do zadań Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łęcznej należą zadania określone w art. 10 ust. 1, ustawy, 

z wyłączeniem egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, którą wykonuje Naczelnik Drugiego Urzędu 
Skarbowego w Lublinie (lp. 65). 

6) Do zadań Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rykach należą zadania określone w art. 10 ust. 1, ustawy, 
z wyłączeniem egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, którą wykonuje Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Puławach (lp. 71). 
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Skarbowego w Zamościu powiat zamojski obejmujący 
gminy: Adamów, Grabowiec, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, 

Miączyn, Nielisz, Radecznica, Sitno, Skierbieszów, Stary 
Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec 

województwo lubuskie 

77 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Drezdenku 

powiat strzelecko-drezdenecki obejmujący 
gminy: Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, 

Zwierzyn 

78 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Gorzowie 
Wielkopolskim 

miasto na prawach powiatu – Gorzów Wielkopolski 
powiat gorzowski obejmujący: 
miasto Kostrzyn n. Odrą 
gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Witnica 

79 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Krośnie 
Odrzańskim 

powiat krośnieński obejmujący: 
miasto Gubin 
gminy: Bobrowice, Bytnica, Dąbie, Gubin, Krosno Odrzańskie, 

Maszewo 

80 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego 
w Międzyrzeczu 

powiat międzyrzecki obejmujący  
gminy: Bledzew, Międzyrzecz, Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna, 

Trzciel 

81 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Nowej Soli 

powiat nowosolski obejmujący: 
miasto Nowa Sól 
gminy: Bytom Odrzański, Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól, Nowe 

Miasteczko, Otyń, Siedlisko 

82 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Słubicach 

powiat słubicki obejmujący 
gminy: Cybinka, Górzyca, Ośno Lubuskie, Rzepin, Słubice 

83 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Sulęcinie 

powiat sulęciński obejmujący  
gminy: Krzeszyce, Lubniewice, Słońsk, Sulęcin, Torzym 

84 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Świebodzinie 

powiat świebodziński obejmujący  
gminy: Lubrza, Łagów, Skąpe, Szczaniec, Świebodzin, Zbąszynek 

85 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego we Wschowie 

powiat wschowski obejmujący  
gminy: Sława, Szlichtyngowa, Wschowa 

86 
Naczelnik Pierwszego 
Urzędu Skarbowego 
w Zielonej Górze 

część miasta na prawach powiatu – Zielona Góra 
część zachodnia miasta 

87 
Naczelnik Drugiego Urzędu 
Skarbowego w Zielonej 
Górze 

część miasta na prawach powiatu – Zielona Góra 
część wschodnia miasta 
powiat zielonogórski obejmujący  
gminy: Babimost, Bojadła, Czerwieńsk, Kargowa, Nowogród 

Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór, 
Terytorialne zasięgi działania Naczelnika Pierwszego Urzędu 
Skarbowego w Zielonej Górze i Naczelnika Drugiego Urzędu 
Skarbowego w Zielonej Górze dzieli granica wyznaczona 
ulicami: Wrocławską, Kupiecką, Batorego.  
Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania 
Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze 

88 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Żaganiu 

powiat żagański obejmujący: 
miasta: Gozdnica, Żagań 
gminy: Brzeźnica, Iłowa, Małomice, Niegosławice, Szprotawa, 

Wymiarki, Żagań 
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89 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Żarach 

powiat żarski obejmujący: 
miasta: Łęknica, Żary  
gminy: Brody, Jasień, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Przewóz, Trzebiel, 

Tuplice, Żary 

województwo łódzkie 

90 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Bełchatowie 

powiat bełchatowski obejmujący: 
miasto Bełchatów 
gminy: Bełchatów, Drużbice, Kleszczów, Kluki, Rusiec, Szczerców, 

Zelów 

91 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Brzezinach 

powiat brzeziński obejmujący: 
miasto Brzeziny 
gminy: Brzeziny, Dmosin, Jeżów, Rogów 

92 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Głownie 

część powiatu zgierskiego obejmująca: 
miasto Głowno 
gminy: Głowno, Stryków 

93 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Kutnie 

powiat kutnowski obejmujący: 
miasto Kutno 
gminy: Bedlno, Dąbrowice, Krośniewice, Krzyżanów, Kutno, Łanięta, 

Nowe Ostrowy, Oporów, Strzelce, Żychlin oraz 
powiat*) łęczycki obejmujący: 
miasto Łęczyca 
gminy: Daszyna, Góra Świętej Małgorzaty, Grabów, Łęczyca, Piątek, 

Świnice Warckie, Witonia 

94 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Łasku 

powiat łaski obejmujący 
gminy: Buczek, Łask, Sędziejowice, Widawa, Wodzierady 

95 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Łęczycy7) 

powiat łęczycki obejmujący: 
miasto Łęczyca 
gminy: Daszyna, Góra Świętej Małgorzaty, Grabów, Łęczyca, Piątek, 

Świnice Warckie, Witonia 

96 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Łowiczu 

powiat łowicki obejmujący: 
miasto Łowicz 
gminy: Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew 

Południowy, Łowicz, Łyszkowice, Nieborów, Zduny 

97 
Naczelnik Pierwszego 
Urzędu Skarbowego Łódź- 
-Bałuty 

część miasta na prawach powiatu – Łódź 
część wschodnia części miasta pod nazwą Bałuty 

98 Naczelnik Drugiego Urzędu 
Skarbowego Łódź-Bałuty 

część miasta na prawach powiatu – Łódź 
część zachodnia części miasta pod nazwą Bałuty 

Terytorialne zasięgi działania Naczelnika Pierwszego Urzędu 
Skarbowego Łódź-Bałuty i Naczelnika Drugiego Urzędu 
Skarbowego Łódź-Bałuty dzieli granica wyznaczona:  
al. Włókniarzy od skrzyżowania z ul. Drewnowską do  
ul. Zgierskiej, ul. Zgierską do północnej granicy miasta. 
Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania 
Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty. 

99 Naczelnik Pierwszego część miasta na prawach powiatu – Łódź  

                                                           
7) Do zadań Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łęczycy należą zadania określone w art. 10 ust. 1, ustawy, 

z wyłączeniem egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, którą wykonuje Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Kutnie (lp. 93). 
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Urzędu Skarbowego Łódź- 
-Górna 

część zachodnia części miasta pod nazwą Górna 

100 Naczelnik Drugiego Urzędu 
Skarbowego Łódź-Górna 

część miasta na prawach powiatu – Łódź 
część wschodnia części miasta pod nazwą Górna 

Terytorialne zasięgi działania Naczelnika Pierwszego Urzędu 
Skarbowego Łódź-Górna i Naczelnika Drugiego Urzędu 
Skarbowego Łódź-Górna dzieli granica wyznaczona: 
al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, od skrzyżowania 
z ul. Zbarską, ul. Niższą do ul. Śląskiej, ul. Śląską do 
skrzyżowania z ul. Rzgowską przy torach kolejowych, 
ul. Rzgowską do południowej granicy administracyjnej miasta. 
Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania 
Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna. 

101 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego Łódź-Polesie 

część miasta na prawach powiatu – Łódź 
część miasta pod nazwą Polesie 

102 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego Łódź- 
-Śródmieście 

część miasta na prawach powiatu – Łódź 
część miasta pod nazwą Śródmieście 

103 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego Łódź-Widzew 

część miasta na prawach powiatu – Łódź 
część miasta pod nazwą Widzew 
powiat łódzki wschodni obejmujący 
gminy: Andrespol, Brójce, Koluszki, Nowosolna, Rzgów, Tuszyn 

104 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Opocznie 

powiat opoczyński obejmujący:  
gminy: Białaczów, Drzewica, Mniszków, Opoczno, Paradyż, Poświętne, 

Sławno, Żarnów 

105 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Pabianicach 

powiat pabianicki obejmujący 
miasta: Konstantynów Łódzki, Pabianice 
gminy: Dłutów, Dobroń, Ksawerów, Lutomiersk, Pabianice 

106 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Pajęcznie8) 

powiat pajęczański obejmujący  
gminy: Działoszyn, Kiełczygłów, Nowa Brzeźnica, Pajęczno, Rząśnia, 

Siemkowice, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce 

107 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Piotrkowie 
Trybunalskim 

miasto na prawach powiatu – Piotrków Trybunalski 
powiat piotrkowski obejmujący 
gminy: Aleksandrów, Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, Łęki 

Szlacheckie, Moszczenica, Ręczno, Rozprza, Sulejów, Wola 
Krzysztoporska, Wolbórz 

108 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Poddębicach 

powiat poddębicki obejmujący  
gminy: Dalików, Pęczniew, Poddębice, Uniejów, Wartkowice, Zadzim 

109 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Radomsku 

powiat radomszczański obejmujący: 
miasto Radomsko 
gminy: Dobryszyce, Gidle, Gomunice, Kamieńsk, Kobiele Wielkie, 

Kodrąb, Lgota Wielka, Ładzice, Masłowice, Przedbórz, 
Radomsko, Wielgomłyny, Żytno oraz 

powiat*) pajęczański obejmujący  
gminy: Działoszyn, Kiełczygłów, Nowa Brzeźnica, Pajęczno, Rząśnia, 

Siemkowice, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce 

                                                           
8) Do zadań Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pajęcznie należą zadania określone w art. 10 ust. 1, ustawy, 

z wyłączeniem egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, którą wykonuje Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Radomsku (lp. 109). 
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110 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Rawie 
Mazowieckiej 

powiat rawski obejmujący: 
miasto Rawa Mazowiecka 
gminy: Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice 

111 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Sieradzu 

powiat sieradzki obejmujący: 
miasto Sieradz 
gminy: Błaszki, Brąszewice, Brzeźno, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, 

Sieradz, Warta, Wróblew, Złoczew 

112 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego 
w Skierniewicach 

miasto na prawach powiatu – Skierniewice 
powiat skierniewicki obejmujący  
gminy: Bolimów, Głuchów, Godzianów, Kowiesy, Lipce 

Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, 
Słupia 

113 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Tomaszowie 
Mazowieckim 

powiat tomaszowski obejmujący: 
miasto Tomaszów Mazowiecki 
gminy: Będków, Budziszewice, Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, 

Rokiciny, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki, Ujazd, Żelechlinek 

114 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Wieluniu 

powiat wieluński obejmujący  
gminy: Biała, Czarnożyły, Konopnica, Mokrsko, Osjaków, Ostrówek, 

Pątnów, Skomlin, Wieluń, Wierzchlas 

115 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Wieruszowie 

powiat wieruszowski obejmujący  
gminy: Bolesławiec, Czastary, Galewice, Lututów, Łubnice, Sokolniki, 

Wieruszów 

116 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Zduńskiej 
Woli 

powiat zduńskowolski obejmujący: 
miasto Zduńska Wola 
gminy: Szadek, Zapolice, Zduńska Wola 

117 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Zgierzu 

część powiatu zgierskiego obejmująca: 
miasta: Ozorków, Zgierz 
gminy: Aleksandrów Łódzki, Ozorków, Parzęczew, Zgierz 

województwo małopolskie 

118 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Bochni 

powiat bocheński obejmujący: 
miasto Bochnia 
gminy: Bochnia, Drwinia, Lipnica Murowana, Łapanów, Nowy Wiśnicz, 

Rzezawa, Trzciana, Żegocina 

119 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Brzesku 

powiat brzeski obejmujący 
gminy: Borzęcin, Brzesko, Czchów, Dębno, Gnojnik, Iwkowa, 

Szczurowa 

120 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Chrzanowie 

powiat chrzanowski obejmujący  
gminy: Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia 

121 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Dąbrowie 
Tarnowskiej 

powiat dąbrowski obejmujący  
gminy: Bolesław, Dąbrowa Tarnowska, Gręboszów, Mędrzechów, 

Olesno, Radgoszcz, Szczucin 

122 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Gorlicach 

powiat gorlicki obejmujący: 
miasto Gorlice 
gminy: Biecz, Bobowa, Gorlice, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, 

Sękowa, Uście Gorlickie 

123 Naczelnik Pierwszego 
Urzędu Skarbowego Kraków 

część powiatu krakowskiego obejmująca  
gminy: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne 

124 Naczelnik Drugiego Urzędu część powiatu krakowskiego obejmująca  
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Skarbowego Kraków gminy: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Michałowice, Skała, 
Sułoszowa, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki 

125 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego Kraków- 
-Krowodrza 

części miasta na prawach powiatu – Kraków pod nazwami: Bronowice, 
Łobzów, Zwierzyniec 
Terytorialny zasięg działania Naczelnika Urzędu Skarbowego 
Kraków-Krowodrza wyznacza granica przebiegająca: 
− z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik ulicami: 
Pasternik, Radzikowskiego do Ronda Ofiar Katynia, Armii 
Krajowej do przecięcia z linią kolejową Kraków – Katowice, 
wzdłuż tej linii do skrzyżowania z linią kolejową Kraków  
– Warszawa, 
− z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto 
wzdłuż linii kolejowej Kraków – Warszawa do skrzyżowania 
z ul. Kamienną, Alejami Trzech Wieszczów (J. Słowackiego, 
A. Mickiewicza, Z. Krasińskiego) do mostu Dębnickiego i dalej 
nurtem rzeki Wisły do granicy administracyjnej miasta. 
Ulice graniczne z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Kraków- 
-Prądnik objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika 
Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza. Zachodnia strona 
(numery parzyste) ul. Kamiennej, al.: J. Słowackiego, 
A. Mickiewicza, Z. Krasińskiego objęta jest terytorialnym 
zasięgiem działania Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków- 
-Krowodrza. Wschodnia strona (numery nieparzyste) 
ul. Kamiennej, al.: J. Słowackiego, A. Mickiewicza, Z. Krasińskiego 
objęta jest terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Urzędu 
Skarbowego Kraków-Stare Miasto. 

126 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego Kraków-Nowa 
Huta 

części miasta na prawach powiatu Kraków pod nazwami: Bieńczyce, 
Grębałów, Mistrzejowice, Nowa Huta 

127 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego Kraków- 
-Podgórze 

części miasta na prawach powiatu – Kraków pod nazwami: Łagiewniki, 
Podgórze, Prokocim-Bieżanów, Swoszowice, Wola Duchacka 
Terytorialny zasięg działania Naczelnika Urzędu Skarbowego 
Kraków-Podgórze wyznacza granica przebiegająca: 
− z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta 
i Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście: 
nurtem rzeki Wisły, od granicy administracyjnej miasta na 
wschodzie w kierunku zachodnim, 
− z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto: 
nurtem rzeki Wisły w kierunku zachodnim od mostu 
kolejowego aż do ujścia  rzeki Wilgi do rzeki Wisły, dalej na 
południe nurtem rzeki Wilgi do skrzyżowania 
z ul. W. Lipińskiego, ulicami: W. Lipińskiego, Turonia, 
Podhalańską, Obozową do skrzyżowania z ul. Żywiecką, 
ul. Żywiecką do skrzyżowania z ul. Zawiłą w kierunku 
południowo-zachodnim, ul. Zawiłą do skrzyżowania 
z ul. Borkowską, dalej na południe dochodzi do szlaku 
kolejowego Kraków-Skawina, skręca na zachód wzdłuż linii 
kolejowej do skrzyżowania z ul. Solówki, ul. Solówki do 
skrzyżowania z ul. Petrażyckiego i dalej na południe aż do 
granic administracyjnych miasta. 
Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania 
Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze, z wyjątkiem 
ul. W. Lipińskiego i Obozowej, które objęte są zasięgiem 
działania Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto. 

128 Naczelnik Urzędu części miasta na prawach powiatu – Kraków pod nazwami: Prądnik 
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Skarbowego Kraków- 
-Prądnik 

Biały, Prądnik Czerwony 
Terytorialny zasięg działania Naczelnika Urzędu Skarbowego 
Kraków-Prądnik wyznacza granica przebiegająca: 
− z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto: 
linią kolejową od skrzyżowania z ul. Langiewicza do 
skrzyżowania z ul. Rakowicką, 
− z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście: od 
skrzyżowania ul. Dobrego Pasterza  
z al. Gen. Bora-Komorowskiego, ul. Akacjową do  
ul. M. Dzielskiego przez tereny zielone, do ogródków 
działkowych, przez ogródki działkowe do skrzyżowania  
z al. Jana Pawła II, Parkiem Lotników Polskich, ul. Czyżyńską, 
ul. Szenwalda do ul. Mogilskiej, ul. Mogilską do skrzyżowania 
z obwodnicą towarową, obwodnicą towarową do skrzyżowania 
z ul. Rakowicką, 
− z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta: od 
skrzyżowania linii kolejowej Kraków – Warszawa z granicą 
administracyjną miasta w kierunku południowo-wschodnim do 
przecięcia z ul. Powstańców, ulicami: Reduta, F. Bohomolca, 
Dobrego Pasterza do al. Gen. Bora-Komorowskiego. 
Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania 
Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik, z wyjątkiem 
ul. Mogilskiej, którą obsługuje w całości Naczelnik Urzędu 
Skarbowego Kraków-Śródmieście. 

129 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego Kraków-Stare 
Miasto 

części miasta na prawach powiatu – Kraków pod nazwami: Dębniki, 
Stare Miasto 
Terytorialny zasięg działania Naczelnika Urzędu Skarbowego 
Kraków-Stare Miasto wyznacza granica przebiegająca: 
− z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście od 
przecięcia kolejowej obwodnicy towarowej z ul. Rakowicką, 
ulicami: Rakowicką, Lubomirskiego, Bosacką, Lubicz do 
skrzyżowania z linią kolejową Kraków – Tarnów, wzdłuż linii 
kolejowej do mostu na Wiśle. 
Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania 
Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto 

130 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego Kraków- 
-Śródmieście 

części miasta na prawach powiatu – Kraków pod nazwami: Czyżyny, 
Grzegórzki 
Terytorialny zasięg działania Naczelnika Urzędu Skarbowego 
Kraków-Śródmieście i Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków- 
-Nowa Huta wyznacza granica przebiegająca ulicami:  
al. Gen. Bora-Komorowskiego, al. Gen. Andersa, ul. Braci 
Schindlerów, ul. F. Hynka, ul. M. Dąbrowskiej, ul. Medweckiego, 
ul. Bieńczycką do ronda Czyżyńskiego, al. Jana Pawła II do 
skrzyżowania z al. Gen. Boruty-Spiechowicza,  
ul. Bpa P. Tomickiego, ul. Odmentową, ul. Podbipięty do 
skrzyżowania z ul. Klasztorną, ul. Klasztorną do rzeki Wisły. 
Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania 
Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście. 

131 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Limanowej 

powiat limanowski obejmujący: 
miasta: Limanowa, Mszana Dolna 
gminy: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Łukowica, 

Mszana Dolna, Niedźwiedź, Słopnice, Tymbark 

132 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Miechowie 

powiat miechowski obejmujący  
gminy: Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, 

Słaboszów 
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133 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Myślenicach 

powiat myślenicki obejmujący  
gminy: Dobczyce, Lubień, Myślenice, Pcim, Raciechowice, Siepraw, 

Sułkowice, Tokarnia, Wiśniowa 

134 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Nowym 
Sączu 

miasto na prawach powiatu – Nowy Sącz 
powiat nowosądecki obejmujący: 
miasto Grybów 
gminy: Chełmiec, Gródek n. Dunajcem, Grybów, Kamionka Wielka, 

Korzenna, Krynica-Zdrój, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, 
Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój, Podegrodzie, Rytro, 
Stary Sącz 

135 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Nowym 
Targu 

powiat nowotarski obejmujący:  
miasto Nowy Targ  
gminy: Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, Krościenko nad 

Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Nowy Targ, 
Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Rabka-Zdrój, Spytkowice, 
Szaflary, Szczawnica 

136 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Olkuszu 

powiat olkuski obejmujący: 
miasto Bukowno 
gminy: Bolesław, Klucze, Olkusz, Trzyciąż, Wolbrom 

137 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Oświęcimiu 

powiat oświęcimski obejmujący: 
miasto Oświęcim 
gminy: Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Osiek, Oświęcim, Polanka Wielka, 

Przeciszów, Zator 

138 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego 
w Proszowicach 

powiat proszowicki obejmujący  
gminy: Koniusza, Koszyce, Nowe Brzesko, Pałecznica, Proszowice, 

Radziemice 
część powiatu krakowskiego obejmująca  
gminy: Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Kocmyrzów-Luborzyca, 

Słomniki 

139 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Suchej 
Beskidzkiej 

powiat suski obejmujący: 
miasta: Jordanów, Sucha Beskidzka  
gminy: Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, Maków Podhalański, 

Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce 

140 
Naczelnik Pierwszego 
Urzędu Skarbowego 
w Tarnowie 

część miasta na prawach powiatu – Tarnów obejmująca część 
północno-wschodnią miasta 

część powiatu tarnowskiego obejmująca  
gminy: Ciężkowice, Gromnik, Pleśna, Radłów, Wierzchosławice, 

Wojnicz, Zakliczyn 

141 Naczelnik Drugiego Urzędu 
Skarbowego w Tarnowie 

część miasta na prawach powiatu – Tarnów obejmująca część 
południowo-zachodnią miasta 

część powiatu tarnowskiego obejmująca  
gminy: Lisia Góra, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, 

Szerzyny, Tarnów, Tuchów, Wietrzychowice, Żabno 
Terytorialne zasięgi działania Naczelnika Pierwszego Urzędu 
Skarbowego w Tarnowie i Naczelnika Drugiego Urzędu 
Skarbowego w Tarnowie dzieli granica wyznaczona ulicami: 
Klikowską, Krasińskiego, pl. T. Kościuszki, ul.: G. Narutowicza, 
Konarskiego, Gumniską, Braci Saków. 
Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania 
Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie. 

142 Naczelnik Urzędu powiat wadowicki obejmujący  
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Skarbowego w Wadowicach gminy: Andrychów, Brzeźnica, Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, 
Mucharz, Spytkowice, Stryszów, Tomice, Wadowice, Wieprz 

143 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Wieliczce 

powiat wielicki obejmujący  
gminy: Biskupice, Gdów, Kłaj, Niepołomice, Wieliczka 

144 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Zakopanem 

powiat tatrzański obejmujący: 
miasto Zakopane 
gminy: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin 

województwo mazowieckie 

145 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego 
w Białobrzegach 

powiat białobrzeski obejmujący  
gminy: Białobrzegi, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec, 

Wyśmierzyce 

146 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Ciechanowie 

powiat ciechanowski obejmujący: 
miasto Ciechanów 
gminy: Ciechanów, Glinojeck, Gołymin-Ośrodek, Grudusk, Ojrzeń, 

Opinogóra Górna, Regimin, Sońsk 

147 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Garwolinie 

powiat garwoliński obejmujący: 
miasta: Garwolin, Łaskarzew 
gminy: Borowie, Garwolin, Górzno, Łaskarzew, Maciejowice, Miastków 

Kościelny, Parysów, Pilawa, Sobolew, Trojanów, Wilga, 
Żelechów 

148 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Gostyninie 

powiat gostyniński obejmujący: 
miasto Gostynin 
gminy: Gostynin, Pacyna, Sanniki, Szczawin Kościelny 

149 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Grodzisku 
Mazowieckim 

powiat grodziski obejmujący: 
miasta: Milanówek, Podkowa Leśna 
gminy: Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Żabia Wola 

150 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Grójcu 

powiat grójecki obejmujący  
gminy: Belsk Duży, Błędów, Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec, 

Mogielnica, Nowe Miasto n. Pilicą, Pniewy, Warka 

151 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Kozienicach 

powiat kozienicki obejmujący  
gminy: Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów n. Pilicą, 

Kozienice, Magnuszew, Sieciechów 

152 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Legionowie 

powiat legionowski obejmujący: 
miasto Legionowo 
gminy: Jabłonna, Nieporęt, Serock, Wieliszew 

153 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Lipsku9) 

powiat lipski obejmujący  
gminy: Chotcza, Ciepielów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec  

n. Wisłą 

154 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Łosicach 

powiat łosicki obejmujący  
gminy: Huszlew, Łosice, Olszanka, Platerów, Sarnaki, Stara Kornica 

155 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Makowie 
Mazowieckim 

powiat makowski obejmujący: 
miasto Maków Mazowiecki 
gminy: Czerwonka, Karniewo, Krasnosielc, Młynarze, Płoniawy- 

-Bramura, Różan, Rzewnie, Sypniewo, Szelków 

                                                           
9) Do zadań Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lipsku należą zadania określone w art. 10 ust. 1, ustawy, 

z wyłączeniem egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, którą wykonuje Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Zwoleniu (lp. 190). 



– 18 – 
 

156 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Mińsku 
Mazowieckim 

powiat miński obejmujący: 
miasto Mińsk Mazowiecki 
gminy: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Kałuszyn, 

Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, Stanisławów, 
Sulejówek 

157 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Mławie 

powiat mławski obejmujący: 
miasto Mława 
gminy: Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Strzegowo, 

Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo 

158 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Nowym 
Dworze Mazowieckim 

powiat nowodworski obejmujący: 
miasto Nowy Dwór Mazowiecki 
gminy: Czosnów, Leoncin, Nasielsk, Pomiechówek, Zakroczym 

159 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Ostrołęce 

miasto na prawach powiatu – Ostrołęka 
powiat ostrołęcki obejmujący  
gminy: Baranowo, Czarnia, Czerwin, Goworowo, Kadzidło, Lelis, Łyse, 

Myszyniec, Olszewo-Borki, Rzekuń, Troszyn 

160 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Ostrowi 
Mazowieckiej 

powiat ostrowski obejmujący: 
miasto Ostrów Mazowiecka 
gminy: Andrzejewo, Boguty-Pianki, Brok, Małkinia Górna, Nur, Ostrów 

Mazowiecka, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, 
Zaręby Kościelne 

161 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Otwocku 

powiat otwocki obejmujący: 
miasta: Józefów, Otwock 
gminy: Celestynów, Karczew, Kołbiel, Osieck, Sobienie-Jeziory, 

Wiązowna 

162 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Piasecznie 

powiat piaseczyński obejmujący  
gminy: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno, 

Prażmów, Tarczyn 

163 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Płocku 

miasto na prawach powiatu – Płock 
powiat płocki obejmujący  
gminy: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, 

Łąck, Mała Wieś, Nowy Duninów, Radzanowo, Słubice, Słupno, 
Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród 

164 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Płońsku 

powiat płoński obejmujący: 
miasta: Płońsk, Raciąż 
gminy: Baboszewo, Czerwińsk n. Wisłą, Dzierzążnia, Joniec, 

Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Raciąż, Sochocin, Załuski 

165 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Pruszkowie 

powiat pruszkowski obejmujący: 
miasta: Piastów, Pruszków 
gminy: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Raszyn 

166 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Przasnyszu 

powiat przasnyski obejmujący: 
miasto Przasnysz 
gminy: Chorzele, Czernice Borowe, Jednorożec, Krasne, Krzynowłoga 

Mała, Przasnysz 

167 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Przysusze10) 

powiat przysuski obejmujący  
gminy: Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Przysucha, 

                                                           
10) Do zadań Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przysusze należą zadania określone w art. 10 ust. 1, ustawy, 

z wyłączeniem egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, którą wykonuje Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Szydłowcu (lp. 175). 
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Rusinów, Wieniawa 

168 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Pułtusku 

powiat pułtuski obejmujący  
gminy: Gzy, Obryte, Pokrzywnica, Pułtusk, Świercze, Winnica, Zatory 

169 
Naczelnik Pierwszego 
Urzędu Skarbowego 
w Radomiu 

część miasta na prawach powiatu – Radom 
część północna miasta 
część powiatu radomskiego obejmująca: 
miasto Pionki  
gminy: Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Pionki, 

Skaryszew, Zakrzew 

170 Naczelnik Drugiego Urzędu 
Skarbowego w Radomiu 

część miasta na prawach powiatu – Radom 
część południowa miasta 
część powiatu radomskiego obejmująca 
gminy: Kowala, Przytyk, Wierzbica, Wolanów 

Terytorialne zasięgi działania Naczelnika Pierwszego Urzędu 
Skarbowego w Radomiu i Naczelnika Drugiego Urzędu 
Skarbowego w Radomiu dzieli granica wyznaczona na zachód 
ulicami: Lubelską, St. Żeromskiego, pl. Kazimierza Wielkiego, 
M. Reja, pl. ks. R. Kotlarza, L. Okulickiego, Kielecką na odcinku 
od ul. L. Okulickiego do ul. Wolanowskiej, Wolanowską. 
Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania 
Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu. 

171 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Siedlcach 

miasto na prawach powiatu – Siedlce 
powiat siedlecki obejmujący  
gminy: Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Mordy, Paprotnia, 

Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, 
Zbuczyn 

172 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Sierpcu 

powiat sierpecki obejmujący: 
miasto Sierpc 
gminy: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo, Zawidz 

173 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Sochaczewie 

powiat sochaczewski obejmujący: 
miasto Sochaczew 
gminy: Brochów, Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew, 

Teresin 

174 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Sokołowie 
Podlaskim 

powiat sokołowski obejmujący: 
miasto Sokołów Podlaski 
gminy: Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, 

Sokołów Podlaski, Sterdyń 

175 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Szydłowcu 

powiat szydłowiecki obejmujący 
gminy: Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec oraz 
powiat*) przysuski obejmujący 
gminy: Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Przysucha, 

Rusinów, Wieniawa 

176 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego Warszawa- 
-Bemowo 

część gminy Warszawa – miasta na prawach powiatu obejmująca 
dzielnice: Bemowo, Ursus, Włochy 

177 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego Warszawa- 
-Bielany 

część gminy Warszawa – miasta na prawach powiatu obejmująca 
dzielnicę Bielany 

powiat warszawski zachodni obejmujący 
gminy: Błonie, Izabelin, Kampinos, Leszno, Łomianki, Ożarów 

Mazowiecki, Stare Babice 
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178 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego Warszawa- 
-Mokotów 

część gminy Warszawa – miasta na prawach powiatu obejmująca 
dzielnicę Mokotów 

179 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego Warszawa- 
-Praga 

część gminy Warszawa – miasta na prawach powiatu obejmująca  
dzielnice: Praga-Południe, Praga-Północ 

180 
Naczelnik Pierwszego 
Urzędu Skarbowego 
Warszawa-Śródmieście 

część gminy Warszawa – miasta na prawach powiatu obejmująca 
dzielnice: część północna Śródmieścia, Żoliborz 

181 
Naczelnik Drugiego Urzędu 
Skarbowego Warszawa- 
-Śródmieście 

terytorium całego kraju w sprawach z zakresu: 
1) określonego w: 

− art. 4 pkt 3 lit. b i pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. 
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników 
(Dz. U. z 2012, poz. 1314, z późn. zm.11)), 

− art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od 
czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, 
z późn. zm.12)); 

2) podatku od towarów i usług podatników, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, 
z późn. zm.13)); 

3) zadań wykonywanych w ramach szczególnej procedury rozliczania 
VAT wobec usług elektronicznych, o której mowa w art. 131–134 
ustawy o podatku od towarów i usług; 

4) zwrotu podatku od towarów i usług: 
− przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, 

członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także 
innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów 
lub zwyczajów międzynarodowych, 

− instytucjom Wspólnot Europejskich posiadającym siedzibę lub 
przedstawicielstwo na terytorium kraju, 

− Siłom Zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego 
oraz Siłom Zbrojnym Państw-Stron Traktatu 
Północnoatlantyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla 
Pokoju, w przypadku zakupów dokonanych przez Ministra 
Obrony Narodowej lub upoważnionego przez niego Prezesa 
Agencji Mienia Wojskowego, Dowódcę Wojsk Lądowych oraz 
Dowódcę Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej lub 
odpowiednio upoważnionych przez nich dowódców 
wojskowych jednostek budżetowych, 

− podmiotom nieposiadającym siedziby, miejsca zamieszkania 
albo stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium 
kraju, niezarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów 
i usług na terytorium kraju. 

182 
Naczelnik Trzeciego Urzędu 
Skarbowego Warszawa- 
-Śródmieście 

część gminy Warszawa – miasta na prawach powiatu obejmująca 
dzielnice: część południowa Śródmieścia, Ochota 
Terytorialne zasięgi działania Naczelnika Pierwszego Urzędu 

                                                           
11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 2 oraz z 2014 r. 

poz. 1161. 
12)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 149, poz. 996  

i Nr 229, poz. 1496 oraz z 2015 r. poz. 143. 
13)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 247, poz. 1652, 

z 2011 r. Nr 64, poz. 332 i Nr 134 poz. 780, z 2012 r. poz. 1342, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz 
z 2014 r. poz. 35, 312, 1171 i 1662.  
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Skarbowego Warszawa-Śródmieście i Naczelnika Trzeciego 
Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście rozgraniczają 
Al. Jerozolimskie. Strona północna Al. Jerozolimskich (numery 
parzyste) objęta jest terytorialnym zasięgiem działania 
Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa- 
-Śródmieście. Strona południowa Al. Jerozolimskich (numery 
nieparzyste) objęta jest terytorialnym zasięgiem działania 
Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa- 
-Śródmieście.  
Dla podmiotów gospodarczych nieobjętych systemem 
adresowym prowadzących działalność na terenie przejścia 
podziemnego na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich 
i ul. Marszałkowskiej właściwy jest Naczelnik Pierwszego 
Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.  
Dla podmiotów gospodarczych nieobjętych systemem 
adresowym prowadzących działalność na terenie przejścia 
podziemnego przy Dworcu Centralnym właściwy jest Naczelnik 
Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. 

183 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego Warszawa- 
-Targówek 

część gminy Warszawa – miasta na prawach powiatu obejmująca 
dzielnice: Białołęka, Targówek 

184 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego Warszawa- 
-Ursynów 

część gminy Warszawa – miasta na prawach powiatu obejmująca 
dzielnice: Ursynów, Wilanów 

185 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego Warszawa- 
-Wawer 

część gminy Warszawa – miasta na prawach powiatu obejmująca 
dzielnice: Rembertów, Wawer, Wesoła 

186 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego Warszawa- 
-Wola 

część gminy Warszawa – miasta na prawach powiatu obejmująca 
dzielnicę Wola 

187 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Węgrowie 

powiat węgrowski obejmujący: 
miasto Węgrów 
gminy: Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, 

Wierzbno 

188 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Wołominie 

powiat wołomiński obejmujący: 
miasta: Kobyłka, Marki, Ząbki, Zielonka 
gminy: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, 

Strachówka, Tłuszcz, Wołomin 

189 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Wyszkowie 

powiat wyszkowski obejmujący  
gminy: Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Somianka, Wyszków, 

Zabrodzie 

190 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Zwoleniu 

powiat zwoleński obejmujący  
gminy: Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów, Zwoleń oraz 
powiat*) lipski obejmujący  
gminy: Chotcza, Ciepielów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno,  

Solec n. Wisłą 

191 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Żurominie 

powiat żuromiński obejmujący  
gminy: Bieżuń, Kuczbork-Osada, Lubowidz, Lutocin, Siemiątkowo, 

Żuromin 

192 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Żyrardowie 

powiat żyrardowski obejmujący: 
miasto Żyrardów 
gminy: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice, Wiskitki 
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województwo opolskie 

193 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Brzegu 

powiat brzeski obejmujący: 
miasto Brzeg 
gminy: Grodków, Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka, Skarbimierz 

194 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Głubczycach 

powiat głubczycki obejmujący  
gminy: Baborów, Branice, Głubczyce, Kietrz 

195 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego 
w Kędzierzynie-Koźlu 

powiat kędzierzyńsko-kozielski obejmujący: 
miasto Kędzierzyn-Koźle 
gminy: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś 

196 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Kluczborku 

powiat kluczborski obejmujący  
gminy: Byczyna, Kluczbork, Lasowice Wielkie, Wołczyn 

197 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego 
w Krapkowicach 

powiat krapkowicki obejmujący  
gminy: Gogolin, Krapkowice, Strzeleczki, Walce, Zdzieszowice 

198 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Namysłowie 

powiat namysłowski obejmujący  
gminy: Domaszowice, Namysłów, Pokój, Świerczów, Wilków 

199 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Nysie 

powiat nyski obejmujący  
gminy: Głuchołazy, Kamiennik, Korfantów, Łambinowice, Nysa, 

Otmuchów, Paczków, Pakosławice, Skoroszyce 

200 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Oleśnie 

powiat oleski obejmujący 
gminy: Dobrodzień, Gorzów Śląski, Olesno, Praszka, Radłów, Rudniki, 

Zębowice 

201 
Naczelnik Pierwszego 
Urzędu Skarbowego 
w Opolu 

miasto na prawach powiatu – Opole 

202 Naczelnik Drugiego Urzędu 
Skarbowego w Opolu 

powiat opolski obejmujący  
gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, 

Łubniany, Murów, Niemodlin, Ozimek, Popielów, Prószków, 
Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa 

203 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Prudniku 

powiat prudnicki obejmujący 
gminy: Biała, Głogówek, Lubrza, Prudnik 

204 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Strzelcach 
Opolskich 

powiat strzelecki obejmujący  
gminy: Izbicko, Jemielnica, Kolonowskie, Leśnica, Strzelce Opolskie, 

Ujazd, Zawadzkie 

województwo podkarpackie 

205 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Brzozowie 

powiat brzozowski obejmujący 
gminy: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna, 

Nozdrzec 

206 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Dębicy 

powiat dębicki obejmujący: 
miasto Dębica 
gminy: Brzostek, Czarna, Dębica, Jodłowa, Pilzno, Żyraków 

207 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Jarosławiu 

powiat jarosławski obejmujący: 
miasta: Jarosław, Radymno 
gminy: Chłopice, Jarosław, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, 

Rokietnica, Roźwienica, Wiązownica 

208 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Jaśle 

powiat jasielski obejmujący: 
miasto Jasło 
gminy: Brzyska, Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, 
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Osiek Jasielski, Skołyszyn, Tarnowiec 

209 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Kolbuszowej 

powiat kolbuszowski obejmujący  
gminy: Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski, Niwiska, 

Raniżów 

210 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Krośnie 

miasto na prawach powiatu – Krosno  
powiat krośnieński obejmujący  
gminy: Chorkówka, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Korczyna, 

Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów, Wojaszówka 

211 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Nisku14) 

powiat niżański obejmujący  
gminy: Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów, Nisko, Rudnik  

n. Sanem, Ulanów 

212 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Lesku 

powiat leski obejmujący  
gminy: Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina 

213 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Leżajsku 

powiat leżajski obejmujący: 
miasto Leżajsk 
gminy: Grodzisko Dolne, Kuryłówka, Leżajsk, Nowa Sarzyna 

214 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Lubaczowie 

powiat lubaczowski obejmujący: 
miasto Lubaczów 
gminy: Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary 

Dzików, Wielkie Oczy 

215 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Łańcucie 

powiat łańcucki obejmujący: 
miasto Łańcut 
gminy: Białobrzegi, Czarna, Łańcut, Markowa, Rakszawa, Żołynia 

216 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Mielcu 

powiat mielecki obejmujący: 
miasto Mielec 
gminy: Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec, Padew Narodowa, 

Przecław, Radomyśl Wielki, Tuszów Narodowy, Wadowice 
Górne 

217 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Przemyślu 

miasto na prawach powiatu – Przemyśl 
powiat przemyski obejmujący  
gminy: Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, 

Orły, Przemyśl, Stubno, Żurawica 

218 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Przeworsku 

powiat przeworski obejmujący: 
miasto Przeworsk 
gminy: Adamówka, Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, Przeworsk, 

Sieniawa, Tryńcza, Zarzecze 

219 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Ropczycach 

powiat ropczycko-sędziszowski obejmujący  
gminy: Iwierzyce, Ostrów, Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Wielopole 

Skrzyńskie 

220 
Naczelnik Pierwszego 
Urzędu Skarbowego 
w Rzeszowie 

część miasta na prawach powiatu – Rzeszów obejmująca 
część południową miasta, 
część powiatu rzeszowskiego obejmująca: 
miasto Dynów 
gminy: Błażowa, Chmielnik, Dynów, Hyżne, Lubenia, Tyczyn 

221 Naczelnik Drugiego Urzędu część miasta na prawach powiatu – Rzeszów obejmująca 

                                                           
14) Do zadań Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nisku należą zadania określone w art. 10 ust. 1, ustawy, 

z wyłączeniem egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, którą wykonuje Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Stalowej Woli (lp. 223). 
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Skarbowego w Rzeszowie część północną miasta, 
część powiatu rzeszowskiego obejmująca 
gminy: Boguchwała, Głogów Małopolski, Kamień, Krasne, Sokołów 

Małopolski, Świlcza, Trzebownisko 
Terytorialne zasięgi działania Naczelnika Pierwszego Urzędu 
Skarbowego w Rzeszowie i Naczelnika Drugiego Urzędu 
Skarbowego w Rzeszowie dzieli granica wyznaczona ulicami: 
Lwowską, Al. Józefa Piłsudskiego, Krakowską. 
Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania 
Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie. 

222 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Sanoku 

powiat sanocki obejmujący: 
miasto Sanok 
gminy: Besko, Bukowsko, Komańcza, Sanok, Tyrawa Wołoska, Zagórz, 

Zarszyn 

223 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Stalowej 
Woli 

powiat stalowowolski obejmujący: 
miasto Stalowa Wola 
gminy: Bojanów, Pysznica, Radomyśl n. Sanem, Zaklików, Zaleszany 

oraz 
powiat*) niżański obejmujący 
gminy: Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów, Nisko, Rudnik n. Sanem, 

Ulanów 

224 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Strzyżowie 

powiat strzyżowski obejmujący  
gminy: Czudec, Frysztak, Niebylec, Strzyżów, Wiśniowa 

225 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Tarnobrzegu 

miasto na prawach powiatu – Tarnobrzeg 
powiat tarnobrzeski obejmujący  
gminy: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba 

226 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Ustrzykach 
Dolnych 

powiat bieszczadzki obejmujący  
gminy: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne 

województwo podlaskie 

227 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Augustowie 

powiat augustowski obejmujący: 
miasto Augustów 
gminy: Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka, Płaska, Sztabin 

228 
Naczelnik Pierwszego 
Urzędu Skarbowego 
w Białymstoku 

części miasta na prawach powiatu – Białystok pod nazwami: 
Antoniuk, Bacieczki, Bażantarnia, Białostoczek, Dziesięciny, 
Marczuk, Nowe Miasto, Piaski, Starosielce, Śródmieście, Wysoki 
Stoczek 

229 Naczelnik Drugiego Urzędu 
Skarbowego w Białymstoku  

części miasta na prawach powiatu – Białystok pod nazwami: 
Bagnówka, Bojary, Dojlidy, Dojlidy Górne, Fasty, Halickie, 
Pieczurki, Pietrasze, Przemysłowa, Skorupy, Wygoda, Zagórki, 
Zawady 
powiat białostocki obejmujący  
gminy: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, 
Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Poświętne, 
Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, 
Zawady 
Terytorialne zasięgi działania Naczelnika Pierwszego Urzędu 
Skarbowego w Białymstoku i Naczelnika Drugiego Urzędu 
Skarbowego w Białymstoku dzieli granica wyznaczona ulicami: 
gen. Władysława Andersa, gen. Stanisława Maczka, 
gen. Franciszka Kleeberga, Wasilkowską  
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(od ul. gen. Władysława Andersa do ul. Sienkiewicza), 
Sienkiewicza (do ul. Warszawskiej), Warszawską, 
Nowowarszawską (do ul. Ciołkowskiego), Ciołkowskiego 
(od ul. Nowowarszawskiej), Wiadukt.  
Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania 
Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku. 

230 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Bielsku 
Podlaskim 

powiat bielski obejmujący: 
miasta: Bielsk Podlaski, Brańsk 
gminy: Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Orla, Rudka, Wyszki oraz 
powiat*) hajnowski obejmujący: 
miasto Hajnówka 
gminy: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, 

Kleszczele, Narew, Narewka 

231 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Grajewie 

powiat grajewski obejmujący: 
miasto Grajewo 
gminy: Grajewo, Radziłów, Rajgród, Szczuczyn, Wąsosz 

232 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Hajnówce15) 

powiat hajnowski obejmujący:  
miasto Hajnówka  
gminy: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, 

Kleszczele, Narew, Narewka 

233 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Kolnie 

powiat kolneński obejmujący: 
miasto Kolno 
gminy: Grabowo, Kolno, Mały Płock, Stawiski, Turośń 

234 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Łomży 

miasto na prawach powiatu – Łomża 
powiat łomżyński obejmujący  
gminy: Jedwabne, Łomża, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Przytuły, 

Śniadowo, Wizna, Zbójna 

235 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Mońkach 

powiat moniecki obejmujący  
gminy: Goniądz, Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno, Mońki, 

Trzciane 

236 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego 
w Siemiatyczach 

powiat siemiatycki obejmujący: 
miasto Siemiatycze 
gminy: Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec- 

-Stacja, Perlejewo, Siemiatycze 

237 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Sokółce 

powiat sokólski obejmujący  
gminy: Dąbrowa Białostocka, Janów, Korycin, Krynki, Kuźnica, Nowy 

Dwór, Sidra, Sokółka, Suchowola, Szudziałowo 

238 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Suwałkach 

miasto na prawach powiatu – Suwałki 
powiat suwalski obejmujący  
gminy: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka- 

-Tartak, Suwałki, Szypliszki, Wiżajny 
powiat sejneński obejmujący:  
miasto Sejny 
gminy: Giby, Krasnopol, Puńsk, Sejny 

239 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Wysokiem 

powiat wysokomazowiecki obejmujący:  
miasto Wysokie Mazowieckie  

                                                           
15) Do zadań Naczelnika Urzędu Skarbowego w Hajnówce należą zadania określone w art. 10 ust. 1, ustawy, 

z wyłączeniem egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, którą wykonuje Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Bielsku Podlaskim(lp. 230). 
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Mazowieckiem gminy: Ciechanowiec, Czyżew, Klukowo, Kobylin-Borzymy, Kulesze 
Kościelne, Nowe Piekuty, Sokoły, Szepietowo, Wysokie 
Mazowieckie 

240 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Zambrowie 

powiat zambrowski obejmujący: 
miasto Zambrów 
gminy: Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, Zambrów 

województwo pomorskie 

241 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Bytowie 

powiat bytowski obejmujący  
gminy: Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, 

Miastko, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie 

242 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Chojnicach 

powiat chojnicki obejmujący: 
miasto Chojnice 
gminy: Brusy, Chojnice, Czersk, Konarzyny 

243 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Człuchowie 

powiat człuchowski obejmujący: 
miasto Człuchów 
gminy: Czarne, Człuchów, Debrzno, Koczała, Przechlewo, Rzeczenica 

244 
Naczelnik Pierwszego 
Urzędu Skarbowego 
w Gdańsku 

część miasta na prawach powiatu – Gdańsk pod nazwami:  
Chełm, Kiełpino Górne, Lipce, Łostowice, Olszynka, Orunia, 
Przeróbka, Siedlce, Sienna Grobla, Smęgorzyno, Sobieszewo, 
Stogi, Suchanino, Szadółki, Śródmieście, Święty Wojciech, 
Ujeścisko, Zabornia 
Terytorialne zasięgi działania Naczelnika Pierwszego Urzędu 
Skarbowego w Gdańsku i Naczelnika Trzeciego Urzędu 
Skarbowego w Gdańsku dzieli granica wyznaczona ulicami: 
− od Zatoki Gdańskiej Kanałem Portowym, Martwą Wisłą do 
ul. Swojskiej, ul. Swojską, ul. Twardą, trakcją kolejową od stacji 
Gdańsk Nowe Szkoty do stacji Gdańsk Stocznia, częścią ul. 3-go 
Maja do skrzyżowania z ul. Gen. A. Giełguda, ul. Gen. A. Giełguda, 
ul. Powstańców Warszawskich, ul. L. Beethovena, częścią 
ul. F. Szuberta (od nr 77 nieparzyste do końca), ul. Rakoczego do 
skrzyżowania z ul. Piekarniczą, ul. Piekarniczą do skrzyżowania 
z ul. Myśliwską, ul. Myśliwską do ul. Kartuskiej, ul. Kartuską do 
granicy administracyjnej miasta. 
Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania 
Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku. 

245 Naczelnik Drugiego Urzędu 
Skarbowego w Gdańsku 

część miasta na prawach powiatu – Gdańsk pod nazwami: 
Niedźwiednik, Osowa, Oliwa, Przymorze, Wysoka, Zaspa, 
Żabianka 
Terytorialne zasięgi działania Naczelnika Drugiego Urzędu 
Skarbowego w Gdańsku i Naczelnika Trzeciego Urzędu 
Skarbowego w Gdańsku dzieli granica wyznaczona ulicami: 
od Zatoki Gdańskiej ul. Gen. J. Hallera do skrzyżowania 
z ul. T. Kościuszki, ul. T. Kościuszki, ul. J. Słowackiego do granicy 
administracyjnej miasta. 
Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania 
Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku. 

246 Naczelnik Trzeciego Urzędu 
Skarbowego w Gdańsku 

części miasta na prawach powiatu – Gdańsk pod nazwami: 
Brzeźno, Jasień, Karczemki, Kokoszki, Letnica, Matarnia, Migowo, 

Nowy Port, Nowe Szkoty, Piecki, Wrzeszcz 

247 
Naczelnik Pierwszego 
Urzędu Skarbowego 
w Gdyni 

części miasta na prawach powiatu – Gdynia pod nazwami: 
Bernadowo, Działki Leśne (część od ul. Wolności), Gdynia Główna 

(Śródmieście), Gołębiewo, Kamienna Góra, Karwiny, Kolibki, 
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Krykulec Leśny, Mały Kack, Orłowo, Redłowo, Wielki Kack, 
Witomino, Wzgórze Św. Maksymiliana 

248 Naczelnik Drugiego Urzędu 
Skarbowego w Gdyni 

części miasta na prawach powiatu – Gdynia pod nazwami:  
Babie Doły, Chwarzno, Chylonia, Chylońskie Łąki, Cisowa, 
Dąbrowa, Dąbrówka, Demptowo, Działki Leśne (część do 
ul. Wolności), Grabówek, Kacze Buki (do granicy miasta Gdyni), 
Kolonia Rybacka, Leszczynki, Nowe Obłuże, Obłuże, Obłuże 
Leśne, Oksywie, Osada Kolejowa, Osada Rybacka, Pogórze 
Dolne, Pogórze Górne, Pustki Cisowskie, teren Portu, Wiczlino, 
Wiczlino Wybudowanie, Zielenisz. 
Terytorialne zasięgi działania Naczelnika Pierwszego Urzędu 
Skarbowego w Gdyni i Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego 
w Gdyni dzieli granica wyznaczona ulicami: od morza (od 
Nabrzeża Francuskiego) ul. Francuską, Chrzanowskiego, 
Węglową, wzdłuż torów do przystanku Gdynia Główna 
Osobowa, przecięciem ul. Morskiej z ul. Wolności, ul. Wolności 
poprzez Trójmiejski Park Krajobrazowy do Obwodnicy 
Trójmiejskiej do skrzyżowania ul. Nowowiczlińskiej 
z ul. Chwaszczyńską. 
Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania 
Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni. 

249 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Kartuzach 

powiat kartuski obejmujący  
gminy: Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Sierakowice, Somonino, 

Stężyca, Sulęczyno, Żukowo 

250 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Kościerzynie 

powiat kościerski obejmujący: 
miasto Kościerzyna 
gminy: Dziemiany, Karsin, Kościerzyna, Liniewo, Lipusz, Nowa 

Karczma, Stara Kiszewa 

251 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Kwidzynie 

powiat kwidzyński obejmujący: 
miasto Kwidzyn 
gminy: Gardeja, Kwidzyn, Prabuty, Ryjewo, Sadlinki 

252 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Lęborku 

powiat lęborski obejmujący: 
miasta: Lębork, Łeba 
gminy: Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko 

253 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Malborku 

powiat malborski obejmujący: 
miasto Malbork 
gminy: Lichnowy, Malbork, Miłoradz, Nowy Staw, Stare Pole 
powiat nowodworski obejmujący: 
miasto Krynica Morska 
gminy: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna, Sztutowo 
powiat sztumski obejmujący  
gminy: Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie, Stary Dzierzgoń, Stary Targ, 

Sztum 

254 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Pucku 

powiat pucki obejmujący: 
miasta: Hel, Jastarnia, Puck, gminy: Kosakowo, Krokowa, Puck, 

Władysławowo 

255 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Słupsku 

miasto na prawach powiatu – Słupsk 
powiat słupski obejmujący: 
miasto Ustka 
gminy: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Kobylnica, 

Potęgowo, Słupsk, Smołdzino, Ustka 
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256 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Sopocie miasto na prawach powiatu – Sopot 

257 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Starogardzie 
Gdańskim 

powiat starogardzki obejmujący: 
miasta: Skórcz, Starogard Gdański 
gminy: Bobowo, Kaliska, Czarna Woda, Lubichowo, Osieczna, Osiek, 

Skarszewy, Skórcz, Smętowo Graniczne, Starogard Gdański, 
Zblewo 

258 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Tczewie 

powiat tczewski obejmujący: 
miasto Tczew 
gminy: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy, Tczew 

259 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Pruszczu 
Gdańskim 

powiat gdański obejmujący: 
miasto Pruszcz Gdański 
gminy: Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, 

Suchy Dąb, Trąbki Wielkie 

260 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Wejherowie 

powiat wejherowski obejmujący: 
miasta: Reda, Rumia, Wejherowo 
gminy: Choczewo, Gniewino, Linia, Luzino, Łęczyce, Szemud, 

Wejherowo 

województwo śląskie 

261 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Będzinie 

powiat będziński obejmujący: 
miasta: Będzin, Czeladź, Sławków, Wojkowice 
gminy: Bobrowniki, Mierzęcice, Psary, Siewierz 

262 
Naczelnik Pierwszego 
Urzędu Skarbowego 
w Bielsku-Białej 

część miasta na prawach powiatu – Bielsko-Biała 
część miasta leżąca na zachodnim brzegu rzeki Białej 

263 
Naczelnik Drugiego Urzędu 
Skarbowego w Bielsku- 
-Białej 

część miasta na prawach powiatu – Bielsko-Biała 
część miasta leżąca na wschodnim brzegu rzeki Białej 
część powiatu bielskiego obejmująca: 
miasto Szczyrk 
gminy: Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilamowice, 

Wilkowice 
Terytorialne zasięgi działania Naczelnika Pierwszego Urzędu 
Skarbowego w Bielsku-Białej i Naczelnika Drugiego Urzędu 
Skarbowego w Bielsku-Białej dzieli naturalna granica 
wyznaczona rzeką Białą. 

264 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Bytomiu miasto na prawach powiatu – Bytom 

265 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Chorzowie 

miasto na prawach powiatu – Chorzów 
miasto na prawach powiatu – Świętochłowice 

266 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Cieszynie 

powiat cieszyński obejmujący: 
miasta: Cieszyn, Ustroń, Wisła 
gminy: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, 

Skoczów, Strumień, Zebrzydowice 

267 

Naczelnik Urzędu 
Skarbowego 
w Czechowicach- 
-Dziedzicach 

część powiatu bielskiego obejmująca 
gminy: Bestwina, Czechowice-Dziedzice 

268 Naczelnik Pierwszego 
Urzędu Skarbowego 

część miasta na prawach powiatu – Częstochowa 
część zachodnia miasta 
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w Częstochowie część powiatu częstochowskiego obejmująca 
gminy: Blachownia, Kamienica Polska, Konopiska, Mykanów, 

Poczesna, Starcza 

269 
Naczelnik Drugiego Urzędu 
Skarbowego 
w Częstochowie 

część miasta na prawach powiatu – Częstochowa 
część wschodnia miasta 
część powiatu częstochowskiego obejmująca 
gminy: Dąbrowa Zielona, Janów, Kłomnice, Koniecpol, Kruszyna, 

Lelów, Mstów, Olsztyn, Przyrów, Rędziny 
Terytorialne zasięgi działania Naczelnika Pierwszego Urzędu 
Skarbowego w Częstochowie i Naczelnika Drugiego Urzędu 
Skarbowego w Częstochowie dzieli granica wyznaczona ulicami: 
- al. Wojska Polskiego, al. Niepodległości, al. Wolności, 
al. Tadeusza Kościuszki, Armii Krajowej, Stefana Kisielewskiego, 
ul. Ludową od skrzyżowania z ul. Stefana Kisielewskiego. 
Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania 
Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie. 

270 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Dąbrowie 
Górniczej 

miasto na prawach powiatu – Dąbrowa Górnicza 

271 
Naczelnik Pierwszego 
Urzędu Skarbowego 
w Gliwicach 

część miasta na prawach powiatu – Gliwice 
część południowa miasta 

272 Naczelnik Drugiego Urzędu 
Skarbowego w Gliwicach 

część miasta na prawach powiatu – Gliwice 
część północna miasta, 
powiat gliwicki obejmujący: 
miasta: Knurów, Pyskowice 
gminy: Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, 

Wielowieś 
Terytorialne zasięgi działania Naczelnika Pierwszego Urzędu 
Skarbowego w Gliwicach i Naczelnika Drugiego Urzędu 
Skarbowego w Gliwicach dzieli granica wyznaczona  
ul. Wyczółkowskiego (od zachodniej administracyjnej granicy 
miasta do skrzyżowania z al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego)  
oraz al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (od skrzyżowania  
z ul. Wyczółkowskiego do wschodniej administracyjnej granicy 
miasta).  
Ulice graniczne są objęte terytorialnym zasięgiem działania 
Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach 

273 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Jastrzębiu- 
-Zdroju 

miasto na prawach powiatu – Jastrzębie-Zdrój 

274 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Jaworznie miasto na prawach powiatu – Jaworzno 

275 
Naczelnik Pierwszego 
Urzędu Skarbowego 
w Katowicach 

część miasta na prawach powiatu – Katowice 
część zachodnia miasta 

276 Naczelnik Drugiego Urzędu 
Skarbowego w Katowicach 

część miasta na prawach powiatu – Katowice 
część wschodnia miasta 

Terytorialne zasięgi działania Naczelnika Pierwszego Urzędu 
Skarbowego w Katowicach i Naczelnika Drugiego Urzędu 
Skarbowego w Katowicach dzieli granica wyznaczona ulicami: 
Tadeusza Kościuszki i Wojciecha Korfantego. 
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Ulice graniczne łącznie z ulicami: Pocztową, Św. Jana, Rynkiem 
objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika 
Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach. 

277 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Kłobucku 

powiat kłobucki obejmujący 
gminy: Kłobuck, Krzepice, Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, 

Przystajń, Wręczyca Wielka 

278 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Lublińcu 

powiat lubliniecki obejmujący: 
miasto Lubliniec 
gminy: Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków, 

Woźniki 

279 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Mikołowie 

powiat mikołowski obejmujący: 
miasta: Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze 
gminy: Ornontowice, Wyry 

280 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Mysłowicach miasto na prawach powiatu – Mysłowice 

281 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Myszkowie 

powiat myszkowski obejmujący: 
miasto Myszków 
gminy: Koziegłowy, Niegowa, Poraj, Żarki 

282 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Piekarach 
Śląskich 

miasto na prawach powiatu – Piekary Śląskie 

283 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Pszczynie 

powiat pszczyński obejmujący  
gminy: Goczałkowice-Zdrój, Kobiór, Miedźna, Pawłowice, Pszczyna, 

Suszec 

284 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Raciborzu 

powiat raciborski obejmujący: 
miasto Racibórz 
gminy: Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, 

Nędza, Pietrowice Wielkie, Rudnik 

285 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Rudzie 
Śląskiej 

miasto na prawach powiatu – Ruda Śląska 

286 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Rybniku 

miasto na prawach powiatu – Rybnik 
powiat rybnicki obejmujący  
gminy: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, 

Świerklany 

287 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego 
w Siemianowicach Śląskich 

miasto na prawach powiatu – Siemianowice Śląskie 

288 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Sosnowcu miasto na prawach powiatu – Sosnowiec 

289 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Tarnowskich 
Górach 

powiat tarnogórski obejmujący: 
miasta: Kalety, Miasteczko Śląskie, Radzionków, Tarnowskie Góry 
gminy: Krupski Młyn, Ożarowice, Świerklaniec, Tworóg, Zbrosławice 

290 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Tychach 

miasto na prawach powiatu – Tychy 
powiat bieruńsko-lędziński obejmujący: 
miasta: Bieruń, Imielin, Lędziny 
gminy: Bojszowy, Chełm Śląski 

291 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Wodzisławiu 

powiat wodzisławski obejmujący: 
miasta: Pszów, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski 
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Śląskim gminy: Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana 

292 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Zabrzu miasto na prawach powiatu – Zabrze 

293 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Zawierciu 

powiat zawierciański obejmujący: 
miasta: Poręba, Zawiercie 
gminy: Irządze, Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Szczekociny, 

Włodowice, Żarnowiec 

294 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Żorach miasto na prawach powiatu – Żory 

295 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Żywcu 

powiat żywiecki obejmujący: 
miasto Żywiec 
gminy: Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, 

Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, 
Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka 

województwo świętokrzyskie 

296 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Busku- 
-Zdroju 

powiat buski obejmujący  
gminy: Busko-Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, 

Stopnica, Tuczępy, Wiślica 

297 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Jędrzejowie 

powiat jędrzejowski obejmujący  
gminy: Imielno, Jędrzejów, Małogoszcz, Nagłowice, Oksa, Sędziszów, 

Słupia, Sobków, Wodzisław  
oraz 
powiat*) włoszczowski obejmujący 
gminy: Kluczewsko, Krasocin, Moskorzew, Radków, Secemin, 

Włoszczowa 

298 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Kazimierzy 
Wielkiej16) 

powiat kazimierski obejmujący  
gminy: Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Opatowiec, Skalbmierz 

299 
Naczelnik Pierwszego 
Urzędu Skarbowego 
w Kielcach 

część miasta na prawach powiatu – Kielce obejmująca ulice: 
Warszawska, Rynek, Duża, Jana Pawła II, Ściegiennego i ulice 
na wschód od tej linii 

część powiatu kieleckiego obejmująca 
gminy: Bieliny, Bodzentyn, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Łagów, 

Masłów, Morawica, Nowa Słupia, Pierzchnica, Raków 

300 Naczelnik Drugiego Urzędu 
Skarbowego w Kielcach 

część miasta na prawach powiatu – Kielce obejmująca pozostałe ulice 
na zachód od ulic: Warszawska, Rynek, Duża, Jana Pawła II, 
Ściegiennego 

część powiatu kieleckiego obejmująca 
gminy: Chęciny, Łopuszno, Miedziana Góra, Mniów, Piekoszów, 

Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk 

301 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Końskich 

powiat konecki obejmujący  
gminy: Fałków, Gowarczów, Końskie, Radoszyce, Ruda Maleniecka, 

Słupia (Konecka), Smyków, Stąporków 

302 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Opatowie 

powiat opatowski obejmujący  
gminy: Baćkowice, Iwaniska, Lipnik, Opatów, Ożarów, Sadowie, 

Tarłów, Wojciechowice 

                                                           
16) Do zadań Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kazimierzy Wielkiej należą zadania określone w art. 10 ust. 1, 

ustawy, z wyłączeniem egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, którą wykonuje Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Pińczowie (lp. 304). 
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303 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Ostrowcu 
Świętokrzyskim 

powiat ostrowiecki obejmujący: 
miasto Ostrowiec Świętokrzyski 
gminy: Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów, Waśniów 

304 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Pińczowie 

powiat pińczowski obejmujący  
gminy: Działoszyce, Kije, Michałów, Pińczów, Złota oraz 
powiat*) kazimierski obejmujący  
gminy: Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Opatowiec, Skalbmierz 

305 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Sandomierzu 

powiat sandomierski obejmujący: 
miasto Sandomierz 
gminy: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Obrazów, 

Samborzec, Wilczyce, Zawichost 

306 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Skarżysku- 
-Kamiennej 

powiat skarżyski obejmujący: 
miasto Skarżysko-Kamienna 
gminy: Bliżyn, Łączna, Skarżysko-Kościelne, Suchedniów 

307 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego 
w Starachowicach 

powiat starachowicki obejmujący: 
miasto Starachowice 
gminy: Brody, Mirzec, Pawłów, Wąchock 

308 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Staszowie 

powiat staszowski obejmujący  
gminy: Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany, Staszów, 

Szydłów 

309 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego we 
Włoszczowie17) 

powiat włoszczowski obejmujący  
gminy: Kluczewsko, Krasocin, Moskorzew, Radków, Secemin, 

Włoszczowa 

województwo warmińsko-mazurskie 

310 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Bartoszycach 

powiat bartoszycki obejmujący: 
miasta: Bartoszyce, Górowo Iławeckie 
gminy: Bartoszyce, Bisztynek, Górowo Iławeckie, Sępopol  
powiat lidzbarski obejmujący: 
miasto Lidzbark Warmiński 
gminy: Kiwity, Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta 

311 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Braniewie 

powiat braniewski obejmujący: 
miasto Braniewo 
gminy: Braniewo, Frombork, Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia, Wilczęta 

312 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Działdowie 

powiat działdowski obejmujący: 
miasto Działdowo 
gminy: Działdowo, Iłowo-Osada, Lidzbark, Płośnica, Rybno 

313 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Elblągu 

miasto na prawach powiatu – Elbląg 
powiat elbląski obejmujący  
gminy: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo, 

Młynary, Pasłęk, Rychliki, Tolkmicko 

314 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Ełku 

powiat ełcki obejmujący: 
miasto Ełk 
gminy: Ełk, Kalinowo, Prostki, Stare Juchy 

315 Naczelnik Urzędu powiat giżycki obejmujący: 

                                                           
17) Do zadań Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włoszczowie należą zadania określone w art. 10 ust. 1, ustawy, 

z wyłączeniem egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, którą wykonuje Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Jędrzejowie (lp. 297). 
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Skarbowego w Giżycku miasto Giżycko 
gminy: Giżycko, Kruklanki, Miłki, Ryn, Wydminy 
powiat węgorzewski obejmujący  
gminy: Budry, Pozezdrze, Węgorzewo 

316 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Iławie 

powiat iławski obejmujący: 
miasta: Iława, Lubawa 
gminy: Iława, Kisielice, Lubawa, Susz, Zalewo 

317 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Kętrzynie 

powiat kętrzyński obejmujący: 
miasto Kętrzyn 
gminy: Barciany, Kętrzyn, Korsze, Reszel, Srokowo 
powiat mrągowski obejmujący: 
miasto Mrągowo 
gminy: Mikołajki, Mrągowo, Piecki, Sorkwity 

318 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Nidzicy 

powiat nidzicki obejmujący 
gminy: Janowiec Kościelny, Janowo, Kozłowo, Nidzica 

319 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Nowym 
Mieście Lubawskim 

powiat nowomiejski obejmujący: 
miasto Nowe Miasto Lubawskie 
gminy: Biskupiec, Grodziczno, Kurzętnik, Nowe Miasto Lubawskie 

320 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Olecku 

powiat olecki obejmujący  
gminy: Kowale Oleckie, Olecko, Świętajno, Wieliczki 
powiat gołdapski obejmujący  
gminy: Banie Mazurskie, Dubeninki, Gołdap 

321 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Olsztynie 

miasto na prawach powiatu – Olsztyn 
powiat olsztyński obejmujący  
gminy: Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Dywity, Gietrzwałd, 

Jeziorany, Jonkowo, Kolno, Olsztynek, Purda, Stawiguda, 
Świątki 

322 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Ostródzie 

powiat ostródzki obejmujący: 
miasto Ostróda 
gminy: Dąbrówno, Grunwald, Łukta, Małdyty, Miłakowo, Miłomłyn, 

Morąg, Ostróda 

323 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Piszu 

powiat piski obejmujący  
gminy: Biała Piska, Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida 

324 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Szczytnie 

powiat szczycieński obejmujący: 
miasto Szczytno 
gminy: Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Rozogi, Szczytno, Świętajno, 

Wielbark 

 
województwo wielkopolskie 

325 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Czarnkowie 

powiat czarnkowsko-trzcianecki obejmujący: 
miasto Czarnków 
gminy: Czarnków, Drawsko, Krzyż Wielkopolski, Lubasz, Połajewo, 

Trzcianka, Wieleń 

326 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Gnieźnie 

powiat gnieźnieński obejmujący: 
miasto Gniezno 
gminy: Czerniejewo, Gniezno, Kiszkowo, Kłecko, Łubowo, Mieleszyn, 

Niechanowo, Trzemeszno, Witkowo 

327 Naczelnik Urzędu powiat gostyński obejmujący  
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Skarbowego w Gostyniu gminy: Borek Wielkopolski, Gostyń, Krobia, Pępowo, Piaski, Pogorzela, 
Poniec 

328 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Grodzisku 
Wielkopolskim 

powiat grodziski obejmujący  
gminy: Granowo, Grodzisk Wielkopolski, Kamieniec, Rakoniewice, 

Wielichowo 

329 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Jarocinie 

powiat jarociński obejmujący 
gminy: Jaraczewo, Jarocin, Kotlin, Żerków 

330 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Pleszewie  

powiat pleszewski obejmujący  
gminy: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów, Pleszew 

331 
Naczelnik Pierwszego 
Urzędu Skarbowego 
w Kaliszu 

miasto na prawach powiatu – Kalisz 

332 Naczelnik Drugiego Urzędu 
Skarbowego w Kaliszu 

powiat kaliski obejmujący  
gminy: Blizanów, Brzeziny, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, 

Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Stawiszyn, Szczytniki, 
Żelazków 

333 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Kępnie 

powiat kępiński obejmujący  
gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal, 

Trzcinica 

334 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Kole 

powiat kolski obejmujący: 
miasto Koło 
gminy: Babiak, Chodów, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Koło, Kościelec, 

Olszówka, Osiek Mały, Przedecz 

335 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Koninie 

miasto na prawach powiatu – Konin 
powiat koniński obejmujący 
gminy: Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, 

Krzymów, Rychwał, Rzgów, Skulsk, Sompolno, Stare Miasto, 
Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn 

336 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Kościanie 

powiat kościański obejmujący: 
miasto Kościan 
gminy: Czempiń, Kościan, Krzywiń, Śmigiel 

337 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Krotoszynie 

powiat krotoszyński obejmujący: 
miasto Sulmierzyce 
gminy: Kobylin, Koźmin Wielkopolski, Krotoszyn, Rozdrażew, Zduny 

338 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Lesznie 

miasto na prawach powiatu – Leszno 
powiat leszczyński obejmujący  
gminy: Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, 

Wijewo, Włoszakowice 

339 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego 
w Międzychodzie 

powiat międzychodzki obejmujący  
gminy: Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Międzychód, Sieraków 

340 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Nowym 
Tomyślu 

powiat nowotomyski obejmujący 
gminy: Kuślin, Lwówek, Miedzichowo, Nowy Tomyśl, Opalenica, 

Zbąszyń 

341 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Ostrowie 
Wielkopolskim 

powiat ostrowski obejmujący: 
miasto Ostrów Wielkopolski 
gminy: Nowe Skalmierzyce, Odolanów, Ostrów Wielkopolski, 

Przygodzice, Raszków, Sieroszewice, Sośnie 

342 Naczelnik Urzędu powiat ostrzeszowski obejmujący  
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Skarbowego w Ostrzeszowie gminy: Czajków, Doruchów, Grabów n. Prosną, Kobyla Góra, 
Kraszewice, Mikstat, Ostrzeszów 

343 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Pile 

powiat pilski obejmujący: 
miasto Piła 
gminy: Białośliwie, Kaczory, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, 

Szydłowo, Ujście, Wyrzysk, Wysoka 

344 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Chodzieży 

powiat chodzieski obejmujący: 
miasto Chodzież 
gminy: Budzyń, Chodzież, Margonin, Szamocin 

345 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego Poznań- 
-Grunwald 

część miasta na prawach powiatu – Poznań pod nazwą Grunwald 

346 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego Poznań-Jeżyce 

część miasta na prawach powiatu – Poznań, pod nazwą Jeżyce 
część powiatu poznańskiego obejmująca  
gminy: Rokietnica, Tarnowo Podgórne 

347 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego Poznań-Nowe 
Miasto 

część miasta na prawach powiatu – Poznań pod nazwą Nowe Miasto 

348 
Naczelnik Pierwszego 
Urzędu Skarbowego 
w Poznaniu 

część powiatu poznańskiego obejmująca  
gminy: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, 

Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Stęszew, 
Swarzędz 

349 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego Poznań-Wilda 

części miasta na prawach powiatu – Poznań, pod nazwą Wilda, 
część Starego Miasta ograniczona rzeką Wartą, północną stroną 

ul. Królowej Jadwigi, ul. Towarową do mostu Dworcowego, 
wschodnią stroną ul. Roosevelta i ul. Pułaskiego do 
skrzyżowania ul. Pułaskiego i al. Armii Poznań, al. Armii Poznań 
do rzeki Warty. Ul. Graniczna – al. Armii Poznań jest objęta 
terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Urzędu 
Skarbowego Poznań-Wilda 

część powiatu poznańskiego obejmująca  
miasta: Luboń, Puszczykowo 

350 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego Poznań- 
-Winogrady 

części miasta na prawach powiatu – Poznań, pod nazwami: 
Winogrady, Piątkowo, Radojewo, Umultowo, Morasko, 
Naramowice zawarte między rzeką Wartą, al. Armii Poznań, ul. 
Księcia Mieszka I, wschodnią stroną ul. Piątkowskiej i ul. 
Obornickiej do wiaduktu kolejowego, granicą miasta Poznań do 
rzeki Warty 

część powiatu poznańskiego obejmująca  
gminę Suchy Las 

351 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Rawiczu 

powiat rawicki obejmujący  
gminy: Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka, Pakosław, Rawicz 

352 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Słupcy 

powiat słupecki obejmujący: 
miasto Słupca 
gminy: Lądek, Orchowo, Ostrowite, Powidz, Słupca, Strzałkowo, 

Zagórów 

353 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Szamotułach 

powiat szamotulski obejmujący: 
miasto Obrzycko 
gminy: Duszniki, Kaźmierz, Obrzycko, Ostroróg, Pniewy, Szamotuły, 

Wronki 
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354 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Śremie 

powiat śremski obejmujący  
gminy: Brodnica, Dolsk, Książ Wielkopolski, Śrem 

355 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Środzie 
Wielkopolskiej 

powiat średzki obejmujący  
gminy: Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto n. Wartą, Środa 

Wielkopolska, Zaniemyśl 

356 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Turku 

powiat turecki obejmujący: 
miasto Turek 
gminy: Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Tuliszków, 

Turek, Władysławów 

357 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Wągrowcu 

powiat wągrowiecki obejmujący: 
miasto Wągrowiec 
gminy: Damasławek, Gołańcz, Mieścisko, Skoki, Wapno, Wągrowiec 

358 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Obornikach 

powiat obornicki obejmujący  
gminy: Oborniki, Rogoźno, Ryczywół 

359 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Wolsztynie 

powiat wolsztyński obejmujący  
gminy: Przemęt, Siedlec, Wolsztyn 

360 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego we Wrześni 

powiat wrzesiński obejmujący 
gminy: Kołaczkowo, Miłosław, Nekla, Pyzdry, Września 

361 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Złotowie 

powiat złotowski obejmujący: 
miasto Złotów 
gminy: Jastrowie, Krajenka, Lipka, Okonek, Tarnówka, Zakrzewo, 

Złotów 

województwo zachodniopomorskie 

362 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Białogardzie 

powiat białogardzki obejmujący: 
miasto Białogard 
gminy: Białogard, Karlino, Tychowo 
powiat świdwiński obejmujący: 
miasto Świdwin 
gminy: Brzeźno, Połczyn-Zdrój, Rąbino, Sławoborze, Świdwin 

363 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Choszcznie 

powiat choszczeński obejmujący  
gminy: Bierzwnik, Choszczno, Drawno, Krzęcin, Pełczyce, Recz 

364 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Drawsku 
Pomorskim 

powiat drawski obejmujący  
gminy: Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Ostrowice, 

Wierzchowo, Złocieniec 
powiat łobeski obejmujący  
gminy: Dobra, Łobez, Radowo Małe, Resko, Węgorzyno 

365 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Goleniowie 

powiat goleniowski obejmujący  
gminy: Goleniów, Maszewo, Nowogard, Osina, Przybiernów, Stepnica 

366 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Gryficach 

powiat gryficki obejmujący  
gminy: Brojce, Gryfice, Karnice, Płoty, Rewal, Trzebiatów 

367 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Gryfinie 

powiat gryfiński obejmujący  
gminy: Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Stare 

Czarnowo, Trzcińsko-Zdrój, Widuchowa 

368 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Kamieniu 
Pomorskim 

powiat kamieński obejmujący  
gminy: Dziwnów, Golczewo, Kamień Pomorski, Międzyzdroje, 

Świerzno, Wolin 
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369 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Kołobrzegu 

powiat kołobrzeski obejmujący: 
miasto Kołobrzeg 
gminy: Dygowo, Gościno, Kołobrzeg, Rymań, Siemyśl, Ustronie 

Morskie 

370 
Naczelnik Pierwszego 
Urzędu Skarbowego 
w Koszalinie 

miasto na prawach powiatu – Koszalin 

371 Naczelnik Drugiego Urzędu 
Skarbowego w Koszalinie 

powiat koszaliński obejmujący  
gminy: Będzino, Biesiekierz, Bobolice, Manowo, Mielno, Polanów, 

Sianów, Świeszyno 
powiat sławieński obejmujący: 
miasta: Darłowo, Sławno 
gminy: Darłowo, Malechowo, Postomino, Sławno 

372 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Myśliborzu 

powiat myśliborski obejmujący  
gminy: Barlinek, Boleszkowice, Dębno, Myślibórz, Nowogródek 

Pomorski 

373 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Pyrzycach 

powiat pyrzycki obejmujący  
gminy: Bielice, Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Warnice 

374 
Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Stargardzie 
Szczecińskim 

powiat stargardzki obejmujący: 
miasto Stargard Szczeciński 
gminy: Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, 

Stara Dąbrowa, Stargard Szczeciński, Suchań 

375 
Naczelnik Pierwszego 
Urzędu Skarbowego 
w Szczecinie 

części miasta na prawach powiatu – Szczecin pod nazwami: 
Arkońskie-Niemierzyn, Bukowo, Centrum – część, Golęcino- 
-Gocław, Niebuszewo-Bolinko, Osów, Skolwin, Stare Miasto, 
Stołczyn, Śródmieście-Północ – część, Warszewo, Żelechowo 

powiat policki obejmujący  
gminy: Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police 

376 Naczelnik Drugiego Urzędu 
Skarbowego w Szczecinie 

części miasta na prawach powiatu – Szczecin pod nazwami: 
Centrum – część, Głębokie-Pilchowo, Gumieńce, Krzekowo-Bezrzecze, 

Łękno, Nowe Miasto, Pogodno, Śródmieście-Północ – część, 
Śródmieście-Zachód, Świerczewo, Turzyn 

377 Naczelnik Trzeciego Urzędu 
Skarbowego w Szczecinie 

części miasta na prawach powiatu – Szczecin pod nazwami: 
Bukowe-Klęskowo, Dąbie, Drzetowo-Grabowo, Majowe- 
-Kijewo, Międzyodrze-Wyspa Pucka, Płonie-Śmierdnica- 
-Jezierzyce, Podjuchy, Pomorzany, Słoneczne, Wielgowo- 
-Sławociesze, Załom, Zdroje, Żydowce-Klucz 
Terytorialne zasięgi działania Naczelnika Pierwszego Urzędu 
Skarbowego w Szczecinie i Naczelnika Drugiego Urzędu 
Skarbowego w Szczecinie dzieli granica wyznaczona ulicami: 
E. Zegadłowicza, Wojska Polskiego, pl. Zwycięstwa, Bramą 
Portową, Kard. Stefana Wyszyńskiego do mostu Długiego na 
granicy z Naczelnikiem Trzeciego Urzędu Skarbowego 
w Szczecinie.  
Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania 
Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie. 
Terytorialny zasięg działania Naczelnika Trzeciego Urzędu 
Skarbowego w Szczecinie wyznacza granica przebiegająca: 
− z Naczelnikiem Drugiego Urzędu Skarbowego ulicami: 
Bulwarem Piastowskim od mostu Długiego, Kolumba, 
Dąbrowskiego, Mieszka I, Cukrową do południowej granicy 
miasta w miejscu przecięcia się z ul. Cukrową, 
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− z Naczelnikiem Pierwszego Urzędu Skarbowego od 
północnej granicy miasta w miejscu przecięcia się z lewym 
brzegiem rzeki Odry, lewym brzegiem rzeki Odry do 
ul. Grobla, ulicami: Grobli, Wiszesława, Dębogórską, Ludową, 
Druckiego-Lubeckiego, Stalmacha, Nocznickiego, Hutniczą, 
Firlika, Łady, Bulwarem Piastowskim do mostu Długiego. 
Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania 
Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie. 

378 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Szczecinku 

powiat szczecinecki obejmujący: 
miasto Szczecinek 
gminy: Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo, Grzmiąca, Szczecinek 

379 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Świnoujściu miasto na prawach powiatu – Świnoujście 

380 Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Wałczu 

powiat wałecki obejmujący: 
miasto Wałcz 
gminy: Człopa, Mirosławiec, Tuczno, Wałcz 

*) Właściwy jedynie w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych. 
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UZASADNIENIE 

 

Podstawę funkcjonowania i organizacji administracji podatkowej stanowi ustawa z dnia 

21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267, z późn. 

zm.), która z dniem 1 stycznia 2016 r. zostanie zastąpiona przez ustawę  z dnia ... o administracji 

podatkowej (Dz. U. poz. ...). Przepisy projektowanej ustawy o administracji podatkowej 

upoważniają Ministra Finansów do uregulowania, w drodze aktów wykonawczych, określonego 

zakresu spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem organów administracji podatkowej, 

w tym również określenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji 

publicznej, siedzib i terytorialnego zasięgu działania dyrektorów izb skarbowych i naczelników 

urzędów skarbowych oraz siedziby Dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej (art.13 ust. 

1). 

1. Opis stanu aktualnego 

Terenową sieć funkcjonujących organów podatkowych pierwszej i drugiej instancji określa 

aktualnie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego 

zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1441). Integralną treść rozporządzenia stanowią załączniki, które 

określają: 

− siedziby naczelników urzędów skarbowych i terytorialny zasięg ich działania 

w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia, 

− siedziby naczelników urzędów skarbowych, właściwych wyłącznie w zakresie 

szczególnych podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy oraz terytorialny zasięg 

ich działania w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia, 

− siedziby naczelników urzędów skarbowych wykonujących zadania określone w art. 5 

ust. 6 ustawy z wyłączeniem egzekucji administracyjnej należności pieniężnych 

i terytorialny zasięg ich działania w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do 

rozporządzenia, 

− siedziby i terytorialny zasięg działania dyrektorów izb skarbowych w wykazie 

stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia. 

Przy tworzeniu ww. wykazów przyjęto generalną zasadę, zgodnie z którą siedziby oraz zasięg 

terytorialnego działania organów podatkowych podlegających Ministrowi Finansów pokrywa 
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się, lub uwzględnia odpowiednie jednostki podziału terytorialnego kraju ustanowione przez 

ustawę z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału 

terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603, z późn. zm.). Zgodnie z tą ustawą, w Polsce 

funkcjonuje podział terytorialny kraju na województwa, powiaty i gminy. Ustawa tworzy 

16 województw i określa siedziby wojewodów i sejmików wojewódzkich. Urzędowy wykaz 

gmin i powiatów oraz ich siedzib stanowi natomiast załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu gmin i powiatów wchodzących w skład 

województw (M.P. Nr 48, poz. 654, z późn. zm.), wydane na podstawie art. 2 ust. 3 ww. ustawy. 

W oparciu o powyższe założenia, rozporządzenie z dnia 19 listopada 2003 r. przewiduje, że 

zasięg terytorialnego działania dyrektorów izb skarbowych obejmuje teren całego województwa. 

Aktualnie funkcjonuje 16 dyrektorów izb skarbowych, którzy wykonują swoje zadania przy 

pomocy kierowanej przez siebie izby skarbowej.  

Analogiczną zasadę przyjęto przy określaniu siedzib i terytorialnego zasięgu działania 

naczelników urzędów skarbowych. W tym przypadku, podstawową jednostką obsługiwaną przez 

naczelnika urzędu skarbowego, który wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu skarbowego 

jest powiat, w ramach którego wylicza się wchodzące w jego skład miasta i gminy. 

Wyjątkami od tej zasady są duże ośrodki miejskie, w których funkcjonuje większa liczba 

urzędów skarbowych, a także pewna liczba powiatów, w siedzibie których nie utworzono urzędu 

skarbowego. W przypadku miast obsługiwanych przez więcej niż jeden urząd skarbowy stosuje 

się podział miasta na jego części (dzielnice), któremu towarzyszy opis rozgraniczenia zasięgu 

terytorialnego poszczególnych naczelników. 

Wśród ogólnej liczby 400 urzędów skarbowych, szczególny status organizacyjny oraz 

właściwość rzeczową i miejscową posiada 20 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych 

(WUS), obsługujących szczególne kategorie podatników. W tym przypadku przyjęto zasadę, iż 

zasięg terytorialny wyspecjalizowanego urzędu skarbowego obejmuje teren całego 

województwa. Z uwagi na liczbę obsługiwanych podmiotów wyjątek od tej zasady stanowią 

województwa, w których funkcjonuje większa liczba tych jednostek: 

− województwo mazowieckie – 3 WUS, 

− województwo wielkopolskie – 2 WUS, 

− województwo śląskie – 2 WUS. 
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2. Cel projektowanego rozporządzenia 

Okres 19 lat, jaki upłynął od uchwalenia ustawy o urzędach i izbach skarbowych, a także zmiany 

społeczno–gospodarcze, jakie zaszły w tym czasie tworzą potrzebę wprowadzenia aktu 

prawnego, który będzie zawierał regulacje w zakresie usprawnienia i poprawy funkcjonowania 

obecnej administracji podatkowej, stworzenia najlepszych warunków do realizacji 

podstawowego celu, jakim jest pobór należności publicznoprawnych i zapewnienie 

prawidłowego wykonywania przez podatników obowiązków podatkowych.  

Administracja podatkowa w Polsce przechodzi proces zmian, których celem jest usprawnienie 

funkcjonowania organów podatkowych, wzmocnienie struktury obsługujących te organy 

jednostek oraz wdrożenie formy interakcji z podatnikami, akcentującej funkcje usługowe, 

ukierunkowane na ułatwienie podatnikowi rzetelnego i prawidłowego wypełniania obowiązków 

przewidzianych w przepisach prawa podatkowego. Konieczność usprawnienia i wzmocnienia 

struktury organizacyjnej administracji podatkowej, oprócz rekomendacji Rady Unii Europejskiej 

dla Polski (tzw. CSR – Country specific recommendation) wprowadzonych także do 

Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2014–2017, wynika także z realizowanego 

w resorcie finansów Programu e-Podatki, w ramach którego opracowywany jest nowoczesny 

system informatyczny i nowe formy komunikacji z podatnikami. 

W pierwszym etapie usprawnienia i poprawy funkcjonowania administracji podatkowej 

Ministerstwo Finansów podjęło działania mające na celu wzmocnienie organizacyjne izb 

i urzędów poprzez przygotowanie tych jednostek do wdrożenia konsolidacji procesów 

pomocniczych. W tym celu wdrożono z dniem 1 kwietnia 2014 r. zarządzenie nr 5 Ministra 

Finansów z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz 

nadania im statutów.  

Drugim etapem działań było stworzenie prawnych warunków wzmocnienia organizacyjnego 

administracji podatkowej poprzez zmianę ustawy o urzędach i izbach skarbowych zmienionej 

przez ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawie o urzędach 

i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja, która wejdzie w życie z dniem 

1 kwietnia 2015 r. przewiduje m.in.: skonsolidowanie na poziomie województwa procesów 

pomocniczych realizowanych w izbach i urzędach skarbowych, przekształcenie izby 

i podległych urzędów skarbowych w jedną jednostkę budżetową stanowiącą także urząd 

w rozumieniu ustawy o służbie cywilnej oraz zapewnienie większej elastyczności wykorzystania 

zasobów kadrowych urzędów skarbowych i izb skarbowych oraz wzmocnienie systemu obsługi 
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i wsparcia podatników i wzmocnienie funkcji analizy ryzyka.  

Trzecim etapem podejmowanych działań nad usprawnieniem i poprawą funkcjonowania 

administracji podatkowej są prace nad projektem ustawy o administracji podatkowej (planowane 

wejście w życie – wrzesień 2015 r.). Projekt ustawy o administracji podatkowej przewiduje 

wprowadzenie regulacji prawnych w zakresie: 

1) określenia zadań oraz organizacji administracji podatkowej, 

2) wprowadzenia systemu obsługi i wsparcia podatnika, 

3) regulacji dotyczących pracowników administracji podatkowej, 

4) zasad naboru na niektóre stanowiska urzędnicze w administracji podatkowej. 

Wdrożenie rozwiązań przewidzianych w ustawie pozwoli na maksymalizację stopnia orientacji 

na podatnika poprzez stworzenie systemu obsługi i wsparcia podatnika, co w konsekwencji 

wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług przez administrację podatkową oraz wzmocni 

jej rolę usługową. 

Organizację administracji podatkowej określa rozdział 2 ustawy, który przewiduje m.in., że 

Minister Finansów będzie kierował administracją podatkową przy pomocy Szefa Administracji 

Podatkowej – podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów 

Katalog organów administracji podatkowej określa art. 7 projektu, zgodnie z którym organami 

administracji podatkowej są:  

1) minister właściwy ds. finansów publicznych,  

2) dyrektor izby skarbowej, 

3) dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej oraz  

4) naczelnik urzędu skarbowego. 

Organy, o których mowa powyżej wykonują swoje zadania odpowiednio przy pomocy: 

1) izby skarbowej, 

2) Biura Krajowej Informacji Podatkowej (BKIP), 

3) urzędu skarbowego. 

Jednocześnie, w art. 11 ust. 1 dookreślono, że w sprawach organizacyjno- finansowych, izba 

skarbowa wraz z podległymi urzędami skarbowymi stanowi jednostkę organizacyjną, której 

kierownikiem jest dyrektor izby skarbowej. 



– 43 – 
 

Proponowane w ustawie o administracji podatkowej organy i jednostki administracji podatkowej 

stanowią kontynuację obecnej struktury organizacyjnej określonej w ustawie o urzędach i izbach 

skarbowych, z wyjątkiem dotyczącym Dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej, który 

będzie nowym organem administracji podatkowej. 

Dyrektor BKIP będzie organem podatkowym właściwym w sprawach dotyczących wydawania 

interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego, działającym na mocy 

nowelizowanych przez ustawę o administracji podatkowej przepisów ustawy Ordynacja 

podatkowa. Biuro Krajowej Informacji Podatkowa stanowić będzie jednostkę organizacyjną 

administracji podatkowej realizującą zadania Dyrektora BKIP w zakresie udzielania informacji 

podatkowej powinna mieć strukturę organizacyjną przystosowaną do pełnienia funkcji głównego 

źródła wiedzy na temat stosowania przepisów prawa podatkowego, wskazującego pozostałym 

jednostkom organizacyjnym administracji podatkowej prawidłową wykładnię przepisów prawa 

podatkowego. Spójny system informacji podatkowej dla całej administracji podatkowej może 

powstać pod patronatem Krajowej Informacji Podatkowej tylko wtedy, kiedy będzie ona 

funkcjonować jako scentralizowana, niezależna instytucja, skutecznie i efektywnie zarządzająca 

swoimi zasobami. Stąd też wyodrębnienie w strukturze administracji podatkowej dyrektora 

Biura Krajowej Informacji Podatkowej pozwoli na wprowadzenie jednolitych zasad zarządzania 

i skutecznego nadzoru nad realizacją zadań Biura Krajowej Informacji Podatkowej. 

Ustanowienie zaś go dodatkowo organem podatkowym w ww. zakresie wpłynie na poprawę 

jakości i jednolitości wydawanych interpretacji podatkowych. Z powyższych względów 

niezbędne jest utworzenie w ramach administracji podatkowej Biura Krajowej Informacji 

Podatkowej. 

Przepis art. 13 ust. 1 ustawy przewiduje delegację ustawową dla Ministra Finansów do 

określenia, w drodze rozporządzenia, wydanego w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw administracji publicznej, terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektora izby 

skarbowej i naczelników urzędów skarbowych, a także siedziby Dyrektora Biura Krajowej 

Informacji Podatkowej, z uwzględnieniem potrzeby właściwego zorganizowania wykonywanych 

zadań. 

Z kolei ust. 3 przewiduje, że niektóre zadania dyrektora izby skarbowej albo naczelnika urzędu 

skarbowego mogą być wykonywane przez innego niż odpowiednio właściwego miejscowo 

dyrektora izby skarbowej albo naczelnika urzędu skarbowego. 
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Wypełnienie obu ww. delegacji pozwala Ministrowi Finansów na elastyczne zarządzanie 

podległymi mu organami administracji podatkowej i niezwłoczne reagowanie na pojawiające się 

nowe potrzeby w zakresie usprawnienia i podniesienia efektywności wykonywanych zadań 

przez administrację podatkową, jak również sprawną obsługę poszczególnych kategorii 

podatników i płatników. 

3. Rozwiązania szczegółowe 

Zakres projektowanego rozporządzenia, dla którego podstawę stanowią przepisy art. 13 ust. 1 i 3 

ustawy o administracji podatkowej ogranicza się do określenia siedzib i terytorialnego zasięgu 

działania dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych oraz siedziby 

Dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej.  

A zatem, projektowane rozporządzenie ustala: 

− siedziby oraz terytorialny zasięg działania dyrektorów izb skarbowych, w wykazie 

stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia, 

− siedziby i terytorialny zasięg działania naczelników urzędów skarbowych, w wykazie 

stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia, z wyłączeniem naczelników urzędów 

skarbowych, których siedziby i terytorialny zasięg działania ustalony zostanie odrębnie 

na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy (wyspecjalizowane urzędy skarbowe). 

− siedzibę Dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej. 

Wykazy siedzib oraz terytorialnego zasięgu działania dyrektorów izb skarbowych oraz 

naczelników urzędów skarbowych zostały przeniesione w niezmienionym kształcie 

z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu 

działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych, 

z wyjątkiem załącznika nr 3, który zawierał wykaz siedzib i terytorialnego zasięgu działania 

naczelników urzędów skarbowych, których zakres zadań nie obejmuje wykonywania egzekucji 

administracyjnej należności pieniężnych. W tym zakresie nowe rozporządzenie przyjęło 

rozwiązanie polegające na włączeniu tych organów do ogólnego wykazu naczelników urzędów 

skarbowych ze wskazaniem, że są to naczelnicy, którzy nie wykonują egzekucji administracyjnej 

należności pieniężnych, a zadanie to jest wykonywane przez innego niż właściwy miejscowo 

naczelnika urzędu skarbowego. 

W projekcie uwzględniono także zmiany, jakie w zakresie tworzenia, łączenia, dzielenia lub 

znoszenia gminy; nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta oraz ustalania ich granic, 
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nazw i siedzib, przyniosły w latach 2013 i 2014 rozporządzenia Rady Ministrów wydawane na 

podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594 i 645). 

Zmiany zostały wprowadzone do załącznika nr 2 projektowanego rozporządzenia 

w następującym zakresie: 

1) w części dotyczącej województwa lubuskiego w lp. 87, określającej terytorialny zasięg 

działania Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze zmiana wynika 

z konieczności uwzględnienia postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

29 lipca 2014 r. w sprawie połączenia gmin, ustalenia granic niektórych gmin i miast, 

nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy 

(Dz. U. poz. 1023), na podstawie którego z dniem 1 stycznia 2015 r. w województwie 

lubuskim połączone zostało miasto na prawach powiatu Zielona Góra, z gminą Zielona 

Góra, 

2) w części dotyczącej województwa pomorskiego w lp. 254 określającej terytorialny 

zasięg działania Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pucku zmiana wynika 

z konieczności uwzględnienia postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie połączenia gmin, ustalenia granic niektórych gmin 

i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz 

gminy, na podstawie którego z dniem 1 stycznia 2015 r. w województwie pomorskim 

odbiera się status miasta gminie Władysławowo i z tym samym dniem nadaje się status 

miasta miejscowości Władysławowo, 

3) w części dotyczącej województwa pomorskiego w lp. 257 określającej terytorialny 

zasięg działania Naczelnika Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gdańskim zmiana 

wynika z konieczności uwzględnienia postanowień rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, 

nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy 

(Dz. U. poz. 869), na podstawie którego z dniem 1 stycznia 2014 r. odbiera się status 

miasta gminie Czarna Woda i z tym samym dniem nadaje się status miasta 

miejscowości Czarna Woda. 

Opisane powyżej zmiany mają charakter formalny i nie mają wpływu na terytorialny zasięg 

działania naczelników ww. urzędów skarbowych. 
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie w sprawie siedzib 
i terytorialnego zasięgu działania dyrektorów izb skarbowych 
i naczelników urzędów skarbowych oraz siedziby Dyrektora Biura 
Krajowej Informacji Podatkowej. 

 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące: 

 Ministerstwo Finansów 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 
Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Jacek Kapica 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Małgorzata Szafoni 22 694 52 20 

Data sporządzenia: 
 

 

Źródło:  
art. 13 ust. 1 i 3 projektu ustawy o administracji 
podatkowej. 

 

Nr w wykazie prac … 

 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnień zawartych w art. 13 ust. 1 ustawy o administracji podatkowej, 
zgodnie z którymi minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
administracji publicznej, określi, w drodze rozporządzenia, terytorialny zasięg działania oraz siedzibę dyrektora izby 
skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego a także siedzibę dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej, uwzględniając 
potrzeby właściwego zorganizowania wykonywanych zadań przy czym niektóre zadania dyrektora izby skarbowej albo 
naczelnika urzędu skarbowego mogą być wykonywane przez innego niż odpowiednio właściwego miejscowo dyrektora izby 
skarbowej albo naczelnika urzędu skarbowego. 
W Polsce funkcjonuje aktualnie 16 izb skarbowych i 400 urzędów skarbowych, w tym 20 wyspecjalizowanych urzędów 
skarbowych obsługujących szczególne kategorie podatników. Ich terenową sieć określa rozporządzenie Ministra Finansów 
z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych 
i dyrektorów izb skarbowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1441) wydane na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy o urzędach i izbach 
skarbowych.  
Biorąc pod uwagę, że ww. ustawa z dniem 1 stycznia 2016 r. zostanie zastąpiona przez ustawę o administracji podatkowej, 
zachodzi konieczność opracowania nowego rozporządzenia określającego terytorialny zasięg działania oraz siedziby 
dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego oraz siedzibę Dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej. 
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Wychodząc z założenia, że wejście w życie ustawy o administracji podatkowej nie zmienia sieci organów podatkowych 
pierwszej i drugiej instancji oraz obsługujących ich jednostek organizacyjnych, projektowane rozporządzenie utrzymuje 
wykazy siedzib i terytorialnego zasięgu dziania dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych w kształcie 
określonym w rozporządzeniu z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib 
naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych. Wyjątek stanowi wykaz 12 naczelników urzędów 
skarbowych, którzy nie realizują zadanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych. Lista tych organów zostaje 
włączona do ogólnego wykazu siedzib i terytorialnego zasięgu naczelników urzędów skarbowych, a wyjątek dotyczący 
realizacji zadania egzekucji administracyjnej należności pieniężnych jest uwidoczniony w odnośniku do danej pozycji. 
Z uwagi na wyodrębnienie organizacyjne Biura Krajowej Informacji Podatkowej oraz utworzenie nowego organu 
administracji podatkowej, którym jest Dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej, do rozporządzenia wprowadza się 
przepis określający siedzibę tego organu. Zasięg terytorialnego działania tego organu, który obejmuje teren całego kraju, 
określa art. 9 ust. 2ustawy o administracji podatkowej 
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Nie dotyczy. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podatnicy i płatnicy 
obsługiwani przez organy 
administracji podatkowej 

  Brak oddziaływania  

Jednostki organizacyjne   Rozporządzenie określa siedzibę 
Dyrektora BKIP i jednocześnie 
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administracji podatkowej nie oddziałuje na izby i urzędy 
skarbowe 

Pracownicy jednostek 
organizacyjnych 
administracji podatkowej 

  Brak oddziaływania  

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  
 

 

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych 
i przyjętych do obliczeń 
założeń 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje skutków dla sektora finansów 
publicznych, w tym dochodów i wydatków państwa oraz samorządu terytorialnego. 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie  
(0–10) 

W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe  
z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 
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W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe  

 

  

Niemierzalne  Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływ na jakość obsługi 
podatników. 

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych 
i przyjętych do obliczeń 
założeń  

 

 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

X nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

 tak 

 nie 

X  nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz:  
nie dotyczy. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

1 stycznia 2016 r. (planowane wejście w życie). 
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12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/78rch 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E 

M I N I S T R A   F I N A N S Ó W 

z dnia 

w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów skarbowych do obsługi niektórych 

kategorii podatników i płatników, określenia kategorii obsługiwanych podatników 

i płatników oraz terytorialnego zasięgu działania i siedzib naczelników urzędów 

skarbowych 

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia ... o administracji podatkowej (Dz. U. 

poz. ...) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) terytorialny zasięg działania oraz siedziby naczelników urzędów skarbowych 

wyznaczonych do obsługi niektórych kategorii podatników i płatników; 

2) kategorię podatników i płatników, do których obsługi wyznaczeni zostali naczelnicy 

urzędów skarbowych inni aniżeli właściwi miejscowo.  

§ 2. Ustala się terytorialny zasięg działania oraz siedziby naczelników urzędów 

skarbowych wyznaczonych do obsługi niektórych kategorii podatników i płatników 

w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

§ 3. 1. Określa się kategorię podatników i płatników, do których obsługi wyznaczony 

został Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie: 

1) podatkowych grup kapitałowych oraz spółek tworzących podatkową grupę 

kapitałową; 

2) banków, z wyłączeniem banków spółdzielczych; 

3) zakładów ubezpieczeń; 

4) jednostek działających na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94) oraz przepisów 

o funduszach inwestycyjnych; 

5) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu 

funduszy emerytalnych; 

6) osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, które w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto, 

w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług 
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o równowartości co najmniej 50 mln euro według kursu średniego ogłaszanego przez 

Narodowy Bank Polski na koniec roku podatkowego. 

2. Określa się kategorię podatników i płatników, do których obsługi wyznaczeni zostali 

naczelnicy urzędów skarbowych inni aniżeli właściwi miejscowo: 

1) banków spółdzielcze;  

2) oddziałów lub przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych; 

3) osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, które w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto, 

w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług 

o równowartości co najmniej 3 mln euro według kursu średniego ogłaszanego przez 

Narodowy Bank Polski na koniec roku podatkowego. 

§ 4. 1. Dla podatników i płatników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 oraz § 3 ust. 2 

pkt 3, zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego na Naczelnika Pierwszego 

Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie lub na właściwego wyłącznie do obsługi 

niektórych kategorii podatników i płatników następuje z dniem 1 stycznia drugiego roku 

następującego po roku, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 

pkt 6 oraz w § 3 ust. 2 pkt 3 – w przypadku podatników i płatników wymienionych w tym 

przepisie. 

2. Spełnienie warunku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 oraz w § 3 ust. 2 pkt 3, 

stwierdza się na podstawie danych wynikających ze sprawozdania finansowego za ostatni rok 

podatkowy, a w przypadku braku sprawozdania finansowego na podstawie danych 

wynikających ze złożonych przez podatnika deklaracji podatkowych za ostatni rok 

podatkowy. Naczelnik urzędu skarbowego może stwierdzić z urzędu w trakcie czynności 

sprawdzających, kontroli podatkowej albo postępowania podatkowego spełnienie warunku, 

o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 oraz w § 3 ust. 2 pkt 3, i poinformować o tym właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego. 

3. W przypadku podatników i płatników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–5, 

rozpoczynających działalność, właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego jest Naczelnik 

Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie od dnia rozpoczęcia tej 

działalności. 

4. W przypadku podatników i płatników, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1–2, 

rozpoczynających działalność, właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego jest naczelnik 
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urzędu skarbowego właściwy do obsługi niektórych kategorii podatników i płatników, 

o którym mowa w § 3 ust. 2 od dnia rozpoczęcia tej działalności. 

5. Dla podatników i płatników, dla których właściwym jest Naczelnik Pierwszego 

Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie lub naczelnik urzędu skarbowego 

właściwy do obsługi niektórych kategorii podatników i płatników, o którym mowa w § 3 

ust. 2, i którzy przez trzy kolejne lata podatkowe nie osiągnęli przychodu, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 pkt 6 oraz w § 3 ust. 2 pkt 3, zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego 

z Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie lub naczelnika 

właściwego do obsługi niektórych kategorii podatników i płatników, o którym mowa w § 3 

ust. 2, na odpowiednio naczelnika właściwego do obsługi niektórych kategorii podatników 

i płatników, o którym mowa w § 3 ust. 2, lub naczelnika właściwego miejscowo, następuje 

z dniem 1 stycznia drugiego roku następującego po upływie trzyletniego okresu, podczas 

którego podatnik nie spełniał warunków określonych w § 3 ust. 1 pkt 6 oraz w § 3 ust. 2 

pkt 3. 

6. Podatnicy i płatnicy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 oraz w § 3 ust. 2 pkt 3, 

zawiadamiają, w przypadku ustalenia właściwości naczelnika urzędu skarbowego, o zmianie 

właściwości dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 

15 października roku poprzedzającego rok, od którego nastąpi ta zmiana, składając 

zawiadomienie według ustalonego wzoru.  

7. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, stanowi załącznik nr 2 do 

rozporządzenia. 

§ 5. 1. W przypadku podatników, którzy na mocy niniejszego rozporządzenia zostaną 

wyłączeni z kategorii podatników i płatników, do których obsługi wyznaczeni zostali 

naczelnicy urzędów skarbowych, następuje zmiana właściwości naczelnika urzędu 

skarbowego na naczelnika właściwego miejscowo. 

2. Włączenie z dniem 1 stycznia 2016 r. do kategorii podatników i płatników, do 

których obsługi wyznaczeni zostali naczelnicy urzędów skarbowych, po spełnieniu warunku, 

o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 oraz w § 3 ust. 2 pkt 3, nastąpi na podstawie danych 

wynikających ze sprawozdania finansowego za 2014 r., a w przypadku braku sprawozdania 

finansowego na podstawie danych wynikających ze złożonych przez podatnika deklaracji 

podatkowych za 2014 r. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

 

MINISTER FINANSÓW
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Załączniki  
do rozporządzenia  
Ministra Finansów 
z dnia ... (poz. ...) 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

WYKAZ TERYTORIALNEGO ZASIĘGU DZIAŁANIA ORAZ SIEDZIB 
NACZELNIKÓW URZĘDÓW SKARBOWYCH WYZNACZONYCH DO OBSŁUGI 

NIEKTÓRYCH KATGORII PODATNIKÓW I PŁATNIKÓW  
 

Lp. Nazwa i siedziba naczelnika urzędu 
skarbowego Terytorialny zasięg działania 

1 2 3 

1 
Naczelnik Pierwszego 
Mazowieckiego Urzędu Skarbowego 
w Warszawie 

obszar całego kraju 

2 Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu 
Skarbowego we Wrocławiu 

województwo dolnośląskie 

3 Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego 
Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy 

województwo kujawsko-pomorskie 

4 Naczelnik Lubelskiego Urzędu 
Skarbowego w Lublinie 

województwo lubelskie 

5 Naczelnik Lubuskiego Urzędu 
Skarbowego w Zielonej Górze 

województwo lubuskie 

6 Naczelnik Łódzkiego Urzędu 
Skarbowego w Łodzi 

województwo łódzkie 

7 Naczelnik Małopolskiego Urzędu 
Skarbowego w Krakowie 

województwo małopolskie 

8 Naczelnik Drugiego Mazowieckiego 
Urzędu Skarbowego w Warszawie 

miasto na prawach powiatu Warszawa  

9 Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego 
Urzędu Skarbowego w Radomiu 

miasta na prawach powiatu: Ostrołęka, Płock, 
Radom, Siedlce  
powiaty: białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, 
gostyniński, grodziski, grójecki, kozienicki, 
legionowski, lipski, łosicki, makowski, miński, 
mławski, nowodworski, ostrołęcki, ostrowski, 
otwocki, piaseczyński, płocki, płoński, 
pruszkowski, przasnyski, przysuski, pułtuski, 
radomski, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, 
sokołowski, szydłowiecki, warszawski zachodni, 
węgrowski, wołomiński, wyszkowski, zwoleński, 
żuromiński, żyrardowski 

10 Naczelnik Opolskiego Urzędu 
Skarbowego w Opolu 

województwo opolskie 

11 Naczelnik Podkarpackiego Urzędu 
Skarbowego w Rzeszowie 

województwo podkarpackie 

12 Naczelnik Podlaskiego Urzędu 
Skarbowego w Białymstoku 

województwo podlaskie 

13 Naczelnik Pomorskiego Urzędu 
Skarbowego w Gdańsku 

województwo pomorskie 

14 Naczelnik Pierwszego Śląskiego 
Urzędu Skarbowego w Sosnowcu 

miasta na prawach powiatu: Bytom, Chorzów, 
Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, 
Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda 



– 5 – 
 

Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, 
Świętochłowice, Zabrze  
powiaty: będziński, częstochowski, kłobucki, 
lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, 
zawierciański 

15 Naczelnik Drugiego Śląskiego 
Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej 

miasta na prawach powiatu: Bielsko-Biała, 
Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Tychy, Żory 
powiaty: bielski, bieruńsko-lędziński, cieszyński, 
gliwicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, 
rybnicki, wodzisławski, żywiecki 

16 Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu 
Skarbowego w Kielcach 

województwo świętokrzyskie 

17 Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego 
Urzędu Skarbowego w Olsztynie 

województwo warmińsko-mazurskie 

18 Naczelnik Pierwszego 
Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego 
w Poznaniu 

miasta na prawach powiatu: Leszno, Poznań 
powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, 
gnieźnieński, grodziski, kościański, leszczyński, 
międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, 
poznański, słupecki, szamotulski, śremski, średzki, 
wągrowiecki, wolsztyński, wrzesiński, złotowski 

19 Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego 
Urzędu Skarbowego w Kaliszu 

miasta na prawach powiatu: Kalisz, Konin 
powiaty: gostyński, jarociński, kaliski, kępiński, 
kolski, koniński, krotoszyński, ostrowski, 
ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, turecki 

20 Naczelnik Zachodniopomorskiego 
Urzędu Skarbowego w Szczecinie  
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 
WZÓR  

 
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WŁAŚCIWOŚCI NACZELNIKA URZĘDU 

SKARBOWEGO  
Na podstawie § 4 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia ... w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu 
skarbowego do obsługi niektórych kategorii podatników i płatników, określenia kategorii obsługiwanych 
podatników i płatników oraz terytorialnego zasięgu działania i siedzib naczelników urzędów skarbowych 
(Dz. U. poz. ...) zawiadamiam o zmianie właściwości naczelnika urzędu skarbowego. 

 
I. MIEJSCE ZŁOŻENIA ZAWIADOMIENIA 
  
  
.............................................................................................. 
     (nazwa urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik dotychczas właściwy dla podatnika i płatnika) 
  
II. DANE PODATNIKA I PŁATNIKA 
  
1. ........................................................................................... 
                                  (numer identyfikacji podatkowej) 
  
2. ........................................................................................... 
                                           (pełna nazwa) 
  
3. ........................................................................................... 
                                              (regon) 
  
4. ........................................................................................... 
                                           (adres siedziby) 
  
5. ........................................................................................... 
                                (miejsce/a* prowadzenia działalności) 
  
 
III. ZMIANA WŁAŚCIWOŚCI NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO WYNIKA 
Z WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA* DO/Z* KATEGORII PODATNIKÓW I PŁATNIKÓW (należy zaznaczyć 
odpowiedni punkt „x”) 
  
□ 1. Podatkowa grupa kapitałowa, spółki tworzące podatkową grupę kapitałową 
□ 2. Bank, z wyłączeniem banków spółdzielczych 
□ 3. Bank spółdzielczy 
□ 4. Zakład ubezpieczeń 
□ 5. Jednostka działająca na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi 

oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych 
□ 6. Jednostka działająca na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy  

emerytalnych 
□ 7. Oddział lub przedstawicielstwo przedsiębiorstwa zagranicznego 
□ 8. Inny podmiot niż wymieniony w pkt 1–7, który w ostatnim roku podatkowym osiągnął przychód netto, 

w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości co 
najmniej 3 mln euro według kursu średniego ogłaszanego przez NBP na koniec roku podatkowego 

□ 9. Inny podmiot niż wymieniony w pkt 1–8, który w ostatnim roku podatkowym osiągnął przychód netto, 
w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości co 
najmniej 50 mln euro według kursu średniego ogłaszanego przez NBP na koniec roku podatkowego. 
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IV. OKREŚLENIE WŁAŚCIWOŚCI NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO 
  
1. ........................................................................................... 
          (Naczelnik urzędu skarbowego (urząd skarbowy) dotychczas właściwy dla podatnika i płatnika) 
  
2. ........................................................................................... 
                        (Naczelnik urzędu skarbowego po zmianie właściwości) 
  
V. DANE PERSONALNE I PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO ZŁOŻENIA ZAWIADOMIENIA 
  
1. ........................................................................................... 
                           (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe) 
  
2. ............................................................................................ 
                (telefon służbowy osoby uprawnionej do złożenia zawiadomienia) 
  
  
  
..............................................              ...................................... 
(miejscowość, data sporządzenia zawiadomienia)            (czytelny podpis osoby uprawnionej do  
                                                                 złożenia zawiadomienia) 
________________________ 
* Niepotrzebne skreślić. 
  
 
POUCZENIE: 
  
1. ZAWIADOMIENIE SKŁADA PODATNIK, KTÓRY SPEŁNIA KRYTERIA OKREŚLONE W § 3 
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE WYZNACZENIA NACZELNIKA 
URZĘDU SKARBOWEGO DO OBSŁUGI NIEKTÓRYCH KATEGORII PODATNIKÓW 
I PŁATNIKÓW, OKREŚLENIA KATEGORII OBSŁUGIWANYCH PODATNIKÓW I PŁATNIKÓW 
ORAZ TERYTORIALNEGO ZASIĘGU DZIAŁANIA I SIEDZIB NACZELNIKÓW URZĘDÓW 
SKARBOWYCH. 
 
 

 

 
 

 

 

 



– 8 – 
 

UZASADNIENIE 

 

W obecnie obowiązującym stanie prawnym wyznaczenie naczelnika urzędu skarbowego do 

obsługi niektórych kategorii podatników oraz określenie kategorii obsługiwanych podatników 

jest uregulowane w ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267, z późn. zm.). Z dniem 1 stycznia 2016 r., na mocy art. 72 

projektowanej ustawy dnia ... o administracji podatkowej (Dz. U. poz. ...), ustawa o urzędach 

i izbach skarbowych traci moc, a zagadnienie dotyczące funkcjonowania wyspecjalizowanych 

urzędów skarbowych zostanie uregulowane stosownym rozporządzeniem. 

W związku z powyższym projektowane rozporządzenie jest wydawane na podstawie 

delegacji określonej w art. 13 ust. 4 projektowanej ustawy o administracji. Zgodnie 

z ww. przepisem minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznacza, w drodze 

rozporządzenia, naczelników urzędów skarbowych do obsługi niektórych kategorii 

podatników i płatników, określając kategorię obsługiwanych podatników i płatników oraz 

terytorialny zasięg działania i siedzib naczelników urzędów skarbowych, mając na względzie 

gospodarcze lub społeczne potrzeby podatników i płatników obsługiwanych przez 

administrację podatkową. 

Zasadniczym celem projektowanych zmian w zakresie wyznaczenia naczelników urzędów 

skarbowych do obsługi niektórych kategorii podatników i płatników jest zidentyfikowanie 

podmiotów dokonujących skomplikowanych operacji gospodarczych oraz wprowadzenie 

zmian legislacyjnych w wyniku których wyspecjalizowane urzędy skarbowe będą miały we 

właściwości obsługę jedynie tych podmiotów.  

Mając na uwadze cel projektowanych zmian, zasadnym jest przyjęcie nowych kryteriów przy 

określaniu kategorii podatników i płatników objętych właściwością wyspecjalizowanych 

urzędów skarbowych. Pod uwagę powinien być brany przede wszystkim potencjał 

gospodarczy podatnika (przychód netto), a nie status podatnika (osoba prawna, osoba 

fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej).  

Punktem wyjścia do zaprojektowania zmian legislacyjnych było zdefiniowanie podatnika 

strategicznego, dokonującego skomplikowanych operacji gospodarczych. W tym celu zostały 

przeprowadzone badania empiryczne, których celem miało być określenie kryteriów, jakie 

powinien spełniać podmiot, aby znaleźć się w kręgu podatników strategicznych z punktu 

widzenia przeprowadzanych operacji gospodarczych.  
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Badania przeprowadzono w następującym zakresie: 

1) określenia liczby podmiotów dotychczas obsługiwanych przez wyspecjalizowane 

urzędy skarbowe, w tym w podziale na poszczególne kategorie, 

2) liczby podatników obsługiwanych przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe, którzy 

spełniają kryterium z art. 5 ust. 9a pkt 7 lit. a ustawy o urzędach i izbach skarbowych 

(5 mln euro), 

3) liczby podatników obsługiwanych przez wszystkie urzędy, które spełniają kryterium 

kwotowe o którym mowa w art. 5 ust. 9a pkt 7 lit. a ustawy o urzędach i izbach 

skarbowych (5 mln euro), 

4) liczby podatników podatku dochodowego od osób prawnych, 

5) liczby podatników w przypadku obniżenia kryterium z art. 5 ust. 9a pkt 7 lit. a ustawy 

o urzędach i izbach skarbowych do kwoty 4 mln euro i 3 mln euro oraz podwyższenia 

do kwoty 6 mln euro, 10 mln euro, 50 mln euro i 100 mln euro. 

Do przeprowadzonych badań kwota euro została ustalona według kursu średniego 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na koniec roku, tj. 31 grudnia 2013 r. 

Ponadto przeanalizowano informacje przesłane przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe 

w zakresie: 

1) liczby podatkowych grup kapitałowych oraz liczby spółek tworzących grupę,  

2) liczby banków o zasięgu centralnym i zasięgu lokalnym (spółdzielcze),  

3) pozostałych instytucji finansowych. 

Wyniki badań zostały poddane analizie i stanowią podstawę sporządzenia projektu 

rozporządzenia.  

Mając na uwadze liczbę podatników dotychczas obsługiwanych przez wyspecjalizowane 

urzędy skarbowe, w tym liczbę podatników składających zeznania podatkowe CIT-8 (za 

2013 r.) oraz wyniki przeprowadzonych badań, zasadne jest wyodrębnienie, w ramach 

obecnie funkcjonującej siatki wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, jednego 

wyspecjalizowanego urzędu skarbowego o zasięgu krajowym (Krajowy Wyspecjalizowany 

Urząd Skarbowy) z siedzibą w Warszawie – Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy oraz 

pozostawienie 19 pozostałych wyspecjalizowanych urzędów skarbowych o zasięgu 

wojewódzkim (po dwa w województwie mazowieckim, śląskim i wielkopolskim oraz po 

jednym w pozostałych województwach).  
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Jak wskazują wyniki badań, dzięki utworzeniu Krajowego Wyspecjalizowanego Urzędu 

Skarbowego możliwe będzie dostosowanie jakości i form obsługi najbardziej dogodnych dla 

podmiotów działających w poszczególnych branżach skupionych w jego właściwości. 

Ponadto, skoncentrowanie w jednym urzędzie wiedzy fachowej pozwoli w bardziej 

adekwatny sposób reagować na problemy pojawiające się w zakresie obsługi tychże 

podmiotów.  

Kryterium przedmiotowym kwalifikującym danego podatnika do objęcia właściwością przez 

Krajowy Wyspecjalizowany Urząd Skarbowy jest osiągnięcie przychodu netto, w rozumieniu 

przepisów o rachunkowości, ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości co 

najmniej 50 mln euro. Natomiast w przypadku pozostałych 19 wyspecjalizowanych urzędów 

skarbowych zasadne jest obniżenie warunku kwotowego, tj. przychodu netto, w rozumieniu 

przepisów o rachunkowości, ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości co 

najmniej 5 mln euro, o którym mowa w art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. a obecnie obowiązującej 

ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, 

poz. 1267, z późn. zm.), do kwoty 3 mln euro. Utrzymanie obecnie obowiązującego warunku 

kwotowego, jako kryterium, którego spełnienie kwalifikuje do objęcia właściwością przez 

wyspecjalizowany urząd skarbowy, wpłynie na znaczne zmniejszenie liczby podatników 

obsługiwanych przez poszczególne wyspecjalizowane urzędy skarbowe, co może z kolei 

wpłynąć na zmniejszenie zatrudnienia w tych urzędach, a nawet może postawić pod znakiem 

zapytania istnienie niektórych urzędów. Wprowadzenie warunku kwotowego na poziomie 

3 mln euro pozwoli z jednej strony na utrzymanie już wykwalifikowanej kadry pracowniczej 

w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych na dotychczasowym poziomie. Z drugiej strony 

podatnicy tych urzędów będą mieli zagwarantowaną fachową, kompleksową obsługę 

i wsparcie przy wypełnianiu swoich obowiązków podatkowych. Dalsze obniżanie limitu 

kwotowego mija się natomiast z celem, ponieważ wyspecjalizowane urzędy skarbowe nadal 

nie skupiałyby się na strategicznych podatnikach budujących potencjał gospodarczy państwa.  

Analiza wyników badań wskazuje, że liczną grupę podmiotów spełniających ww. kryterium 

przychodowe stanowią podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący 

zarówno samodzielnie działalność gospodarczą, jak i w formie spółek innych niż kapitałowe. 

Zatem celowe jest objęcie tych podatników właściwością działania przez wyspecjalizowane 

urzędy skarbowe.  

Wprowadzenie warunku kwotowego, którego spełnienie powoduje zmianę właściwości 

naczelnika urzędu skarbowego na właściwego wyłącznie w zakresie określonych kategorii 
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podatników i płatników spowoduje, że naczelnicy tych urzędów skupią się przede wszystkim 

na obsłudze podatników, którzy dokonują skomplikowanych operacji gospodarczych. 

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem właściwość naczelników urzędów skarbowych 

wyznaczonych do obsługi niektórych kategorii podatników i płatników nie będzie 

obejmowała tak jak dotychczas podmiotów z tzw. kapitałem zagranicznym oraz zarządzanych 

bezpośrednio  lub pośrednio przez nierezydentów, jeżeli nie spełnią warunku przychodowego, 

o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 oraz w § 3 ust. 2 pkt 3 projektowanego rozporządzenia. 

W obecnym stanie prawnym wyspecjalizowane urzędy skarbowe zamiast się skupić na 

obsłudze podatników, którzy dokonują skomplikowanych operacji gospodarczych, zajmują 

się szeroką rzeszą podatników o niskim potencjale gospodarczym, „drobnymi 

przedsiębiorcami”.  

Zasadniczym kryterium, które będzie decydowało o objęciu podatników i płatników 

właściwością działania wyspecjalizowanych urzędów skarbowych będzie więc kryterium 

przedmiotowe, czyli wspomniany wyżej przychód netto.  

W projektowanym rozporządzeniu zmodyfikowano sposób ustalania przychodu netto. 

Spełnienie warunku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 oraz w § 3 ust. 2 pkt 3, będzie się 

stwierdzało na podstawie danych wynikających ze sprawozdania finansowego za ostatni rok 

podatkowy, a w przypadku braku sprawozdania finansowego na podstawie danych 

wynikających ze złożonych przez podatnika deklaracji podatkowych za ostatni rok 

podatkowy. 

Projektowane rozporządzenie proponuje również zaliczenie do strategicznych podatników 

i płatników określonej kategorii podmiotów ze względu na charakter podmiotowy podatnika 

i płatnika oraz utrzymuje dotychczasową kategorię podatników i płatników objętych 

właściwością działania przez wyspecjalizowane urzędy  skarbowe.  

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1–5 projektowanego rozporządzenia właściwości Krajowego 

Wyspecjalizowanego Urzędu Skarbowego będą podlegały: 

1) podatkowe grupy kapitałowe oraz spółki tworzące podatkową grupę kapitałową, 

2) banki, z wyłączeniem banków spółdzielczych, 

3) zakłady ubezpieczeń, 

4) jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94) oraz przepisów o funduszach 

inwestycyjnych, 
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5) jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych. 

Natomiast pozostałe wyspecjalizowane urzędy skarbowe będą obsługiwały: 

1) banki spółdzielcze, 

2) oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych. 

W przypadku wyżej powołanych podmiotów nie jest brane pod uwagę kryterium 

przychodowe do objęcia właściwością naczelnika urzędu skarbowego wyznaczonego do 

obsługi niektórych kategorii podatników i płatników. 

Projektowane rozporządzenie w § 4 ust. 5 zawiera doprecyzowanie unormowań zawartych 

w aktualnie obowiązującym art. 5a ust. 5 ustawy o urzędach i izbach skarbowych, poprzez 

konkretne wskazanie, że zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego z Naczelnika 

Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie  (Krajowy Wyspecjalizowany 

Urząd Skarbowy) lub naczelnika właściwego do obsługi niektórych kategorii podatników 

i płatników, o którym mowa w § 3 ust. 2, na odpowiednio naczelnika właściwego do obsługi 

niektórych kategorii podatników i płatników, o którym mowa w § 3 ust. 2, lub naczelnika 

właściwego miejscowo, następuje z dniem 1 stycznia drugiego roku następującego po 

upływie trzyletniego okresu, podczas którego podatnik nie spełniał warunków określonych w 

§ 3 ust. 1 pkt 6 oraz w § 3 ust. 2 pkt 3. 

Ponadto w ww. przepisie zaproponowano wydłużenie okresu, po upływie, którego następuje 

wyłączenie w zakresie określonej kategorii podatników i płatników. Obecnie obowiązujący 

okres dwuletni powodował, że kluczowi podatnicy w wyniku krótkookresowego kryzysu 

finansowego w jednostce czasami tylko na 1 rok zostają wykluczeni z kategorii podatników 

obsługiwanych przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe. Sytuacja ta nie jest dobrze 

oceniana przez podatników. Celem zapewnienia stabilizacji bycia podatnikiem i płatnikiem 

wyspecjalizowanego urzędu skarbowego zasadne jest wprowadzenie dłuższego,  co najmniej 

o rok, okresu przynależności do określonej kategorii podatników i płatników. Wprowadzenie 

dłuższego okresu jest również istotne ze względu na fakt, że zmiana właściwości w podatku 

od towarów i usług (który jest rozliczany w okresach miesięcznych) następuje w innym 

terminie niż w podatkach dochodowych (rozliczenie roczne).  

Projektowane rozporządzenie w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do 

obsługi niektórych kategorii podatników i płatników, jak już sama nazwa wskazuje, obejmie 

również płatników. Jest to doprecyzowanie zapisów w obecnie obowiązującej ustawie, które 
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rozwiąże kwestię w przedmiocie wątpliwości czy wyspecjalizowane urzędy skarbowe są 

również właściwe do obsługi płatników. 

Reasumując, wprowadzenie zmian legislacyjnych w zakresie obsługi niektórych kategorii 

podatników i płatników zapewni wsparcie przy dobrowolnym wypełnianiu obowiązków 

podatkowych i profesjonalną obsługę podatkową kluczowym podmiotom budującym 

potencjał gospodarczy państwa. 

Rozporządzenie normuje również status podatników, którzy na mocy niniejszego 

rozporządzenia zostaną wyłączeni z kategorii podatników i płatników, do których obsługi 

wyznaczeni zostali naczelnicy urzędów skarbowych. W przypadku tych podatników następuje 

zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego na naczelnika właściwego miejscowo. 

Ponadto, aby zapobiec wątpliwościom interpretacyjnym w zakresie włączenia do kategorii 

podatników i płatników, do których obsługi wyznaczeni zostali naczelnicy urzędów 

skarbowych, jakie miały miejsce po powstaniu wyspecjalizowanych urzędów skarbowych 

w 2004 r. w rozporządzeniu zaproponowano tzw. przepis przejściowy. Zgodnie z tym 

przepisem włączenie z dniem 1 stycznia 2016 r. do kategorii podatników i płatników, do 

których obsługi wyznaczeni zostali naczelnicy urzędów skarbowych, po spełnieniu warunku, 

o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 oraz w § 3 ust. 2 pkt 3, nastąpi na podstawie danych 

wynikających ze sprawozdania finansowego za 2014 r., a w przypadku braku sprawozdania 

finansowego na podstawie danych wynikających ze złożonych przez podatnika deklaracji 

podatkowych za  2014 r. 

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., 

w terminie analogicznym jak projektowana ustawa z dnia ... o administracji podatkowej 

(Dz. U. poz. ...). 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. 

poz. 979), projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, 

w serwisie Rządowy Proces Legislacji. 

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 229, poz. 2039, z późn. zm.). 
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Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 
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 Nazwa projektu: 
 rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia naczelników 
urzędów skarbowych do obsługi niektórych kategorii podatników 
i płatników, określenia kategorii obsługiwanych podatników i płatników 
oraz terytorialnego zasięgu działania i siedzib naczelników urzędów 
skarbowych. 

 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące: 
 Ministerstwo Finansów 
 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 
lub Podsekretarza Stanu  
 

 Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

 
 

Data sporządzenia: 
 
 
Źródło:  
art. 11 ust. 5 projektowanej ustawy 
o administracji podatkowej. 
 

Nr w wykazie prac … 
 
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 13 ust. 4 projektowanej ustawy o administracji 
podatkowej, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznacza, w drodze rozporządzenia, 
naczelnika urzędu skarbowego do obsługi niektórych kategorii podatników i płatników, określając kategorię 
obsługiwanych podatników i płatników oraz terytorialny zasięg jego działania i siedzibę, mając na względzie gospodarcze 
lub społeczne potrzeby podatników i płatników obsługiwanych przez administrację podatkową. 
W Polsce funkcjonuje 20 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, rozmieszczonych we wszystkich miastach 
wojewódzkich (z wyjątkiem województwa mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego, gdzie z uwagi na potencjał 
gospodarczy tych regionów utworzono większą liczbę tego typu urzędów). 
W aktualnym stanie prawnym podstawę funkcjonowania i organizacji WUS stanowi ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r.  
o urzędach i izbach skarbowych. 
Wyspecjalizowane urzędy skarbowe od samego początku swojego działania (tj. od 01.01.2004 r.), zgodnie ze swoją 
właściwością, wynikającą z art. 5 ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych, obsługują niezmienny katalog 
podmiotów. Z przeprowadzonych badań empirycznych wynika, iż dominującą liczbę wszystkich podatników objętych 
właściwością wyspecjalizowanych urzędów skarbowych stanowią podmioty z tzw. kapitałem zagranicznym. Są to 
w szczególności osoby prawne bądź jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są zarządzane 
bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu przepisów prawa dewizowego lub nierezydent dysponuje co 
najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu.  
Wśród podatników obsługiwanych przez WUS-y jedynie nieco ponad 14% ogólnej liczby podatników wykazało za 
2013 r. (na podstawie danych z zeznań CIT-8) przychody ogółem o równowartości co najmniej 5 mln euro.  
W konsekwencji, w obowiązującym stanie prawnym, WUS-y zamiast skupić się na obsłudze strategicznych podmiotów 
budujących potencjał gospodarczy państwa, zajmują się także obsługą podmiotów, stanowiących grupę „drobnych 
przedsiębiorców”.  
Zasadnym zatem stało się przyjęcie nowych kryteriów przy określeniu kategorii podatników i płatników objętych 
właściwością wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. W konsekwencji celem projektowanych zmian było 
zidentyfikowanie podatników dokonujących skomplikowanych operacji gospodarczych oraz wprowadzenie zmian 
legislacyjnych, w wyniku których wyspecjalizowane urzędy skarbowe będą miały we właściwości obsługę jedynie tych 
podmiotów. 
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
Zgodnie z projektowanymi regulacjami z dniem 01.01.2016 r. ustawa o urzędach i izbach skarbowych traci moc,  
a zagadnienie dotyczące funkcjonowania wyspecjalizowanych urzędów skarbowych zostanie uregulowane 
rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów skarbowych do obsługi niektórych 
kategorii podatników i płatników, określenia kategorii obsługiwanych podatników i płatników oraz terytorialnego zasięgu 
działania i siedzib naczelników urzędów skarbowych. 
W projektowanym rozporządzeniu przyjęto nowe kryteria przy określeniu podatników i płatników objętych 
właściwością wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Podstawowym celem zmian jest zatem koncentracja WUS na 
podatnikach dokonujących skomplikowanych operacji gospodarczych. Rozwiązaniem, które ma przynieść oczekiwany 
w tym zakresie efekt jest wyodrębnienie, w ramach obecnie funkcjonującej siatki WUS, jednego wyspecjalizowanego 
urzędu skarbowego o zasięgu krajowym (Krajowy WUS) z siedzibą w Warszawie oraz pozostawienie 19 pozostałych 
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WUS o zasięgu wojewódzkim (po dwa w województwie mazowieckim, śląskim i wielkopolskim oraz po jednym 
w pozostałych województwach). 
Ponadto koncentracja WUS na podmiotach dokonujących skomplikowanych operacji gospodarczych wymaga 
wprowadzenia warunku kwotowego, którego spełnienie spowoduje zmianę właściwości naczelnika urzędu skarbowego 
na właściwego wyłącznie w zakresie określonych kategorii podatników i płatników. Zasadniczym kryterium, które będzie 
decydowało o objęciu podatników i płatników właściwością WUS będzie kryterium przedmiotowe, tj. przychód netto, 
w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług przeliczany według kursu średniego 
euro ogłaszanego przez NBP na koniec roku podatkowego – bez względu na formę prowadzenia działalności (osoby 
fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej).  
W przypadku Krajowego WUS kwotą graniczną do objęcia właściwością WUS jest przychód o równowartości co najmniej 
50 mln euro. Natomiast w przypadku pozostałych WUS zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego na 
właściwego wyłącznie w zakresie określonych kategorii podatników i płatników nastąpi po osiągnięciu przez podatnika 
przychodów o równowartości co najmniej 3 mln euro.  
Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem właściwość WUS nie będzie obejmowała tak jak dotychczas podmiotów z tzw. 
kapitałem zagranicznym oraz zarządzanych bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydentów, jeżeli nie spełnią 
ww. kryterium przychodowego. 
Projektowane rozporządzenie utrzymuje dotychczasową kategorię podatników i płatników będących we właściwości WUS 
ze względu na kryterium podmiotowe. 
Właściwości Krajowego WUS będą podlegały: 

1)  podatkowe grupy kapitałowe oraz spółki tworzące podatkową grupę kapitałową, 
2)  banki, z wyłączeniem banków spółdzielczych, 
3)  zakłady ubezpieczeń, 
4)  jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94) oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych, 
5)  jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. 

Natomiast pozostałe WUS będą obsługiwały: 
1) banki spółdzielcze, 
2)  oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych. 

Ponadto przewidziane jest wydłużenie, z dwóch do trzech lat okresu, po upływie, którego następuje wyłączenie z określonej 
kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez Krajowy WUS i pozostałe WUSy. 
Projektowane zmiany mają na celu skupienie uwagi wyspecjalizowanych urzędów skarbowych na podmiotach 
dokonujących skomplikowanych operacji gospodarczych wraz z jednoczesnym zapewnieniem tym podmiotom wysokiej 
jakości świadczonych usług. 
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
Nie dotyczy. 
 
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
Podatnicy i płatnicy 
znajdujący się obecnie we 
właściwości WUS, którzy 
nie spełniają kryterium 
przychodowego 

  Zmiana właściwości z WUS na 
US. 

Potencjalni podatnicy 
i płatnicy, którzy 
spełniają kryterium 
przychodowe, jednakże 
ze względu na formę 
prowadzonej działalności  
są we właściwości urzędu 
skarbowego niebędącego 
WUS 

  Zmiana właściwości z US na 
WUS. 
Zmiana właściwości z US na 
Krajowy WUS. 
 

Podatnicy i płatnicy 
znajdujący się obecnie we 
właściwości WUS, którzy 
spełniają kryterium 

  Zmiana właściwości z WUS na 
Krajowy WUS. 
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podmiotowe do objęcia 
właściwością Krajowego 
WUS 
Urzędy skarbowe 
i wyspecjalizowane 
urzędy skarbowe 

  Zmiana ilości obsługiwanych 
podmiotów. 

Pracownicy urzędów 
skarbowych i pracownicy 
wyspecjalizowanych 
urzędów skarbowych 

   

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z ... r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 
Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  
 
 
 

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych 
i przyjętych do obliczeń 
założeń 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje skutków dla sektora finansów 
publicznych, w tym dochodów i wydatków państwa oraz samorządu terytorialnego. 
 
 
 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 
na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe  
z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 
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rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne  Projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na jakość obsługi 
podatników dokonujących skomplikowanych operacji gospodarczych. 

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych 
i przyjętych do obliczeń 
założeń  

 
 
 
 
 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 
Komentarz:  
nie dotyczy. 

9. Wpływ na rynek pracy  
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 
10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 
 
 
 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
 01.01.2016 r. (planowane wejście w życie). 
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
 
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
 

 
 
 
 
 
 
 
15/03-kt 



Projekt 

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W 1) 

z dnia  

w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika izby skarbowej 

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia … o administracji podatkowej (Dz. U. poz. …) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wzór legitymacji służbowej pracownika izby skarbowej określa załącznik do 

rozporządzenia. 

 § 2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

 

MINISTER FINANSÓW 

  

                                                 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256). 
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Załącznik  
do rozporządzenia  
Ministra Finansów 
z dnia … (poz. …) 

 

 

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA IZBY SKARBOWEJ 

 
 

Objaśnienia: 

 

Awers:                                                                     Rewers:       
– legitymacja pokryta giloszem koloru szaroniebieskiego,     – gilosz jak na awersie, 
– wizerunek orła białego na czerwonym tle, ustalony dla       – znak graficzny administracji podatkowej, 
  godła Rzeczypospolitej Polskiej,                                           – napisy w kolorze czarnym.                                       
– napisy w kolorze czarnym. 
 
                                             

 

Uwaga: 
Legitymacja jest dwustronnie laminowana folią plastikową. 
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UZASADNIENIE 

 

Projekt ustawy o administracji podatkowej zawiera w art. 25 ust. 2 upoważnienie dla Ministra 

Finansów do określenia wzoru legitymacji pracownika izby skarbowej wykonującego czynności 

służbowe. Projektowane rozporządzenie stanowi konsekwencję powyższej delegacji. Zgodnie 

z dyspozycją ww. przepisu wzór został opracowany w sposób umożliwiający identyfikację 

osoby, której wydano legitymację, wskazanie jej miejsca zatrudnienia, a także ustalenie 

zajmowanego przez nią stanowiska służbowego. Istotnym elementem szaty graficznej wzoru jest 

logo administracji podatkowej. 

Na mocy art. 42 ust. 1 w zw. z art. 44 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy  

o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw  

(Dz. U. poz. 211) z dniem 1 kwietnia 2015 r. pracownicy urzędów skarbowych uzyskają status 

pracowników izb skarbowych. Projektowany akt wykonawczy uwzględnia sygnalizowaną 

zamianę stanu prawnego, przewidując że legitymacje wg nowego wzoru otrzymają osoby 

zatrudnione na stanowiskach urzędniczych w izbach skarbowych, jak również pracownicy izb 

zajmujący stanowiska utworzone w podległych urzędach skarbowych.  

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje konieczności szybkiej wymiany wydanych 

dotychczas legitymacji, ponieważ zachowają one ważność do czasu wydania nowych, jednak nie 

dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r. –  art. 62 projektu ustawy. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych. Wyklucza to obowiązek jego 

notyfikacji w trybie i na zasadach określonych w przepisach dotyczących sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. 

Materia stanowiąca przedmiot regulacji zawartej w projekcie rozporządzenia nie jest objęta 

prawem Unii Europejskiej. 

Stosowanie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz § 52 ust. 1 uchwały 

nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. 

poz. 979) projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji.  
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru legitymacji 
służbowej pracownika izby skarbowej. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące: 
Ministerstwo Finansów 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 
Stanu lub Podsekretarza Stanu  
Pan Jacek Kapica – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Małgorzata Szafoni – Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji 
Podatkowej w Ministerstwie Finansów, (22) 694-44-34, 
e-mail: malgorzata.szafoni@mofnet.gov.pl 

Data sporządzenia: 
18.02.2015 r. 
 
Źródło:  
upoważnienie ustawowe – art. 25 ust. 2 
ustawy z dnia … o administracji podatkowej 
(Dz. U. poz. …).  
 

Nr w wykazie prac … 
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
Określenie wzoru legitymacji służbowej pracownika izby skarbowej w sposób umożliwiający identyfikację osoby, której 
wydano legitymację, wskazanie jej miejsca zatrudnienia, a także ustalenie zajmowanego przez nią stanowiska 
służbowego. Wzór dotyczy pracowników zatrudnionych w izbach skarbowych, którzy wykonują czynności służbowe  
w jednostkach macierzystych oraz w podległych urzędach skarbowych, np. w ramach kontroli podatkowej.  
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
Określenie wzoru legitymacji służbowej w celu zapewnienia możliwości identyfikacji pracownika wykonującego czynności 
służbowe w izbie skarbowej albo w podległym urzędzie skarbowym.   
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
Obowiązek okazania legitymacji służbowej przez pracownika upoważnionego do wykonywania czynności służbowych, 
np. w ramach kontroli podatkowej, wynika z przepisów krajowych. Nie istnieje potrzeba odwoływania się do 
rozwiązań przyjętych za granicą.  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 
Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Pracownicy zatrudnieni  
w izbach skarbowych, 
wykonujący czynności 
służbowe w izbie skarbowej 
albo w urzędzie skarbowym  

Brak danych  Bezpośrednie 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
W celu przeprowadzenia konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zostanie przesłany do zaopiniowania przez 
organizacje związkowe, Krajową Radę Doradców Podatkowych oraz Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych 
„Lewiatan”. Ponadto projekt będzie udostępniony w Intranecie Ministerstwa Finansów (zakładka: Uzgodnienia 
/Departament Administracji Podatkowej), jak również w  Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.  
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             
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pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń 

Projektowane rozporządzenie nie spowoduje zmniejszenia dochodów jednostek sektora 
finansów publicznych, w tym budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego. Nie będzie również źródłem dodatkowych wydatków budżetowych w stosunku 
do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów.     

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 
na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe 
z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

       

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe  

 

Niemierzalne   
Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych  
i przyjętych do 
obliczeń założeń  

 
 
 
Brak wpływu. 
 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
X  nie dotyczy 
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 
tabeli zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       
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Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  
Brak wpływu. 
10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne: procedura kontroli 

 demografia 
 mienie państwowe 

 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu Umożliwienie realizacji obowiązku posługiwania się legitymacją służbową przez pracownika 
izby skarbowej wykonującego czynności służbowe w ramach kontroli podatkowej.   

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Przewiduje się wejście w życie projektowanego rozporządzenia z dniem 1 stycznia 2016 r.  
12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
 
13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16/03/BS 



Projekt  

 

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W1) 

z dnia  

rozporządzenie w sprawie dodatku kontrolerskiego dla pracowników podległych 

ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych 

Na podstawie art. 26 ust. 11 ustawy z dnia ... o administracji podatkowej (Dz. U. poz. ...) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa stawki dodatku kontrolerskiego, zwanego dalej 

„dodatkiem”, tryb przyznawania, zmiany albo utraty dodatku oraz sposób i tryb 

przeprowadzania oceny pracowników podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów 

publicznych, wykonujących kontrolę podatkową, zwanych dalej „pracownikami”. 

§ 2. 1. Dodatek przyznaje się pracownikom zatrudnionym w izbach skarbowych, 

świadczącym pracę w urzędach skarbowych: 

1) realizującym zadania w zakresie wykonywania kontroli podatkowej, jako podstawowe 

zadanie o charakterze ciągłym; 

2) dla których wykonywanie kontroli nie stanowi podstawowego zadania o charakterze 

ciągłym, jeżeli w danym miesiącu na polecenie naczelnika urzędu skarbowego wykonują 

kontrole podatkowe, czynności przygotowawcze do kontroli lub opracowują dokumentację 

przeprowadzonej kontroli, w wymiarze co najmniej 25% czasu pracy; 

 2. Dodatek przyznaje się kierownikowi komórki kontroli podatkowej, jeżeli wykonuje 

osobiście czynności kontrolne, czynności przygotowawcze do kontroli lub opracowują 

dokumentację przeprowadzonej kontroli, w wymiarze co najmniej 20% czasu pracy; 

§ 3. Stawka dodatku może być przyznawana w wysokości: 

1) 10%, 

                                                 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).  
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2) 15%, 

3) 20%, 

4) 25%, 

5) 30%, 

6) 35%, 

7) 40%, 

8) 45%, 

9) 50% 

– zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego pracownika. 

§ 4. Dodatek przyznaje dyrektor izby skarbowej, na wniosek naczelnika urzędu 

skarbowego, na okres kwartału. 

§ 5. Przy przyznawaniu stawki dodatku kontrolerskiego, bierze się pod uwagę kryteria: 

1) rodzaj, stopień złożoności i uciążliwość wykonywanych kontroli; 

2) wyniki i osiągnięcia pracownika w wykonywaniu kontroli; 

3) stanowisko służbowe zajmowane przez pracownika, kwalifikacje i doświadczenie 

w wykonywaniu kontroli; 

4) czas pracy przeznaczony na wykonywanie kontroli, czynności przygotowawczych, 

opracowanie dokumentacji przeprowadzonej kontroli albo na weryfikację takiej 

dokumentacji w zakresie jej zgodności z prawem. 

§ 6. Ocena pracy kontrolerskiej kierowników komórek kontroli oraz pracowników 

dokonywana jest przez osoby wnioskujące o przyznanie stawki dodatku kontrolerskiego. 

§ 7. Łączna ocena pracy danego pracownika komórki kontroli stanowi sumę ocen 

cząstkowych:  

1) oceny miernikowej dokonywanej wg kryteriów: 

– wskaźnik różnic pomiędzy ustaleniami kontroli, a decyzją/korektą/wpłatą,  

– wskaźnik kontroli okresów bieżących, 

– wskaźnik liczby zastrzeżeń do protokołu kontroli; 

2) oceny merytorycznej dokonywanej wg kryteriów: 

– znajomości procedury i poprawności zastosowania przepisów prawa podatkowego 

ustaleniach kontroli, 

– kwalifikacji i doświadczenia w przeprowadzaniu kontroli, 

– trudności i złożoności kontroli, 
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– kreatywności i inicjatywy. 

§ 8. Dyrektor zatwierdza wnioski o przyznanie/zmianę stawki dodatku kontrolerskiego 

do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale po ich zweryfikowaniu. 

§ 9. Dodatek wypłaca się w miesiącu następnym po miesiącu przedstawienia przez 

pracownika miesięcznej ewidencji czasu pracy, z tym że rozliczenie czasu pracy i wypłata 

dodatku odpowiednio za grudzień albo za IV kwartał jest dokonywana do końca grudnia. 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

MINISTER FINANSÓW 
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UZASADNIENIE 

 

Projektowane rozporządzenie stanowi wypełnienie delegacji ustawowej wskazanej w art. 26 

ust. 11 projektowanej ustawy o administracji podatkowej.  

Wprowadzenie jednolitego systemu pozwalającego na „kształtowanie” przyznawanych 

dodatków kontrolerskich w urzędach skarbowych ma za zadanie zwiększenie skuteczności 

i efektywności działań kontrolnych, przy wykorzystaniu czynnika motywacji finansowej dla 

osiągania wyznaczonych celów w obszarze kontroli podatkowej. 

Obecnie stosowane zasady przyznawania i modyfikowania (znacznie rzadziej) dodatków 

kontrolerskich oparte są w przeważającej mierze na przyjętych przez oceniających 

subiektywnych kryteriach – często nie związanych bezpośrednio z celami do osiągnięcia 

i merytoryczną wartością i jakością pracy wykonywanej przez osoby wykonujące kontrole 

podatkowe. Istnieje obiektywna potrzeba ściślejszego powiązania wysokości przyznawanych 

dodatków kontrolerski ze skutecznością i efektywnością pracy kontrolerów. Jeżeli 

dodatkowo, raz przyznane dodatki nie są zmieniane w trakcie roku to z jednej strony może to 

wpływać demotywacyjnie oraz z drugiej strony nie pozwala w sposób dynamiczny zarządzać 

środkami przyznanymi na dodatki kontrolerskie w danym roku budżetowym. Efektem 

powyższego jest przekonanie części pracowników komórek kontroli podatkowej, że ustalone 

na początku roku dodatki są świadczeniem stałym i niezmiennym – co może kierunkować ich 

aktywność jedynie na utrwalenie istniejącego od początku roku stanu rzeczy, zamiast na 

działania skutkujące podniesieniem wysokości przyznanego dodatku. Taki stan rzeczy 

powoduje także mniejszą (a wręcz znikomą w przypadku potrzeby zwiększania obsady 

komórki kontroli) możliwość rotacji zatrudnienia w zespołach pracowniczych, gdyż 

przyznawane raz na rok dodatki wyczerpują cały limit przyznany w ramach planu 

finansowego urzędu.  

Zmiana istniejącego obecnie podejścia do zarządzania dodatkami kontrolerskimi zgodnie 

z zasadami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu, pozwoli z dużym prawdopodo-

bieństwem na osiągnięcie następujących efektów: 

• zwiększenie efektywności i skuteczności działań kontrolnych, 

• zwiększenie kompetencji i wydajności pracy, 

• powiązanie celów pracownika z celami administracji, 

• możliwość ukierunkowania działań kontrolnych na obszary wymagające specjalnej uwagi, 

• wprowadzenie jednolitego systemu oceny pracy i powiązania go z wysokością dodatków, 
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• uelastycznienie zarządzania środkami finansowymi przyznawanymi na dodatki 

kontrolerskie. 

Projektowane rozporządzenie reguluje stawki dodatku kontrolerskiego, szczegółowe zasady 

przyznawania i zmiany wysokości stawek dodatku kontrolerskiego, szczegółowe zasady 

przeprowadzania oceny oraz przypadki, w których dodatek kontrolerski nie jest wypłacany. 

Art. 26 ust. 1 ustawy wskazuje, że dodatek kontrolerski przysługuje pracownikowi 

przeprowadzającemu kontrolę podatkową, natomiast w projektowanym rozporządzeniu w § 2 

ust. 1 określono zasadę, zgodnie z którą dodatek przyznaje się pracownikom zatrudnionym 

w izbach skarbowych, świadczącym pracę w urzędach skarbowych:  

– realizującym zadania w zakresie wykonywania kontroli podatkowej, jako podstawowe 

zadanie o charakterze ciągłym,  

– dla których wykonywanie kontroli nie stanowi podstawowego zadania o charakterze 

ciągłym, jeżeli w danym miesiącu na polecenie naczelnika urzędu skarbowego wykonują 

kontrole podatkowe, czynności przygotowawcze do kontroli lub opracowują dokumentację 

przeprowadzonej kontroli, w wymiarze co najmniej 25% czasu pracy.  

Ponadto w § 2 ust. 2 wskazano, iż dodatek przyznaje się kierownikowi komórki kontroli, 

jeżeli wykonuje osobiście czynności kontrolne, czynności przygotowawcze do kontroli lub 

opracowują dokumentację przeprowadzonej kontroli, w wymiarze co najmniej 20% czasu 

pracy. 

W celu weryfikacji spełnienia ww. warunków wprowadzono zasadę, że dodatek wypłaca się 

w miesiącu następnym po miesiącu przedstawienia przez pracownika miesięcznej ewidencji 

czasu pracy, z tym że rozliczenie czasu pracy i wypłata dodatku odpowiednio za grudzień 

albo za IV kwartał jest dokonywana do końca grudnia. 

W § 3 zaprojektowano wysokości stawki przyznawanego dodatku, od 10% do 50%, ze 

wzrostem o 5 punktów procentowych, co zapewnia znaczną elastyczność w określaniu 

wysokości stawek dodatku i pozwala na dostosowanie stawki do dokonanej oceny pracy 

kontrolera. 

W § 4 wskazano, że dodatek przyznaje dyrektor izby skarbowej, na wniosek naczelnika 

urzędu skarbowego. Tryb wnioskowania wynika z faktu, iż naczelnik urzędu skarbowego 

realizuje zadania przeprowadzania kontroli podatkowej. Powyższe decyduje również 

o przyznaniu uprawnienia do oceny naczelnikowi urzędu skarbowego (§ 6). 

Ponadto, w § 8 określono termin rozpatrywania wniosków o przyznanie dodatków 

kontrolerskich. 
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Zgodnie z regulacją § 4, dodatek kontrolerski jest przyznawany na okres kwartału. W § 5 

wymieniono kryteria, które są brane pod uwagę przy przyznawaniu dodatku: 

1) rodzaj, stopień złożoności i uciążliwość wykonywanych kontroli, 

2) wyniki i osiągnięcia pracownika w wykonywaniu kontroli, 

3) stanowisko służbowe zajmowane przez pracownika, kwalifikacje i doświadczenie 

w wykonywaniu kontroli, 

4) czas pracy przeznaczony na wykonywanie kontroli, czynności przygotowawczych, 

opracowanie dokumentacji przeprowadzonej kontroli albo na weryfikację takiej 

dokumentacji w zakresie jej zgodności z prawem. 

 Natomiast § 6 wskazuje, iż ocena pracy kontrolerskiej kierowników kontroli oraz 

pracowników dokonywana jest przez osoby wnioskujące o przyznanie stawki dodatku 

kontrolerskiego.  

Paragraf 7 określa szczegółowe zasady dokonywania oceny. Ocena składa się z dwóch 

części – oceny miernikowej dokonywanej wg 3 kryteriów: wskaźnik różnic pomiędzy 

ustaleniami kontroli, a decyzją/korektą/wpłatą, wskaźnik kontroli okresów bieżących, 

wskaźnik liczby zastrzeżeń do protokołu kontroli oraz oceny merytorycznej związanej 

z kryteriami wskazanymi w art. 26 ustawy, tj. znajomość procedury i poprawność 

zastosowania przepisów prawa podatkowego w ustaleniach kontroli, stopień trudności 

i złożoności, kwalifikacje i doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli oraz kreatywność 

i inicjatywę. 

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 

poz. 2039, oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Stosownie do postanowień § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 

2013 r. – Regulamin Pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979), projekt rozporządzenia zostanie 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 

Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny (www.rcl.gov.pl). 

 

 

 
55-03-dg 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W 1) 

z dnia 

w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej pracowników 

zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych administracji podatkowej  

Na podstawie art. 28 ust. 7 ustawy z dnia ... o administracji podatkowej (Dz. U. poz. ...) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór informacji składanej przez pracowników zatrudnionych 

w jednostkach organizacyjnych administracji podatkowej o zaistnieniu przesłanek określnych 

w art. 79 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 

i 1199 oraz z 2015 r. poz. 211) oraz w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia ... o administracji 

podatkowej, stanowiący załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

 

MINISTER FINANSÓW 

 

 

 

                                                 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256). 
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Załącznik  
do rozporządzenia  
Ministra Finansów 
z dnia ... (poz. …) 

WZÓR  

…………………………….. 

(imię i nazwisko, stanowisko) 

 

     Szef Administracji Podatkowej1)  

     Dyrektor Izby Skarbowej1) w ……………………… 

     Dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej1)  

       

 

INFORMACJA 
 

Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia … o administracji podatkowej (Dz. U. poz. ...) 

informuję, że niżej wymieniona(e)1) osoba(y)1) spełnia(ją)1) przesłanki określone w art. 79 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 i 1199) oraz 

w art. 28 ust. 1 ustawy o administracji podatkowej2) 

1. ……………………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………………………….. 

 

…...….………………………………………… 

(czytelny podpis osoby składającej informację) 

…………………… 

(miejscowość, data) 

 
Objaśnienia: 
1) Niepotrzebne skreślić. 
2) Należy podać imię (imiona) i nazwisko oraz miejsce pracy pracownika będącego małżonkiem, osobą 

pozostającą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia, 
przysposobienia, opieki lub kurateli albo osobą prowadzącą wspólne gospodarstwo domowe z pracownikiem 
składającym informację. 
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UZASADNIENIE 

  

Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego 

w art. 28 ust. 7 ustawy z dnia ... o administracji podatkowej (Dz. U. poz. …), zgodnie 

z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, wzór informacji, o zaistnieniu przesłanek określonych w art. 79 ustawy 

z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz w art. 28 ust. 1 ustawy o administracji 

podatkowej wraz z objaśnieniami, uwzględniając zakres danych objętych informacją.  

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1111 i 1199) w urzędzie nie może powstać stosunek podległości służbowej 

między małżonkami oraz osobami pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa do 

drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. Z kolei na mocy art. 28 ust. 1 ustawy o administracji 

podatkowej obowiązek określony w art. 79 ustawy o służbie cywilnej został nałożony także 

na pracowników i osoby prowadzące z nimi wspólne gospodarstwo domowe.  

Ustawa o służbie cywilnej, przewidując w art. 79 zakaz występowania podległości 

służbowej w urzędzie, nie określa jednak formy w jakiej pracownicy winni uprawdopodobnić 

zaistnienie ww. przesłanek. W administracji podatkowej istnieje zatem potrzeba wdrożenia 

narzędzia, które umożliwiłoby kierownikowi jednostki organizacyjnej administracji 

podatkowej (dyrektorowi izby skarbowej lub dyrektorowi Biura Krajowej Informacji 

Podatkowej), a także Szefowi Administracji Podatkowej zapewnienie przestrzegana zakazu 

wynikającego z ww. przepisu oraz z art. 28 ust. 1 ustawy o administracji podatkowej oraz 

docelowo służyło prawidłowemu zarządzaniu kadrami. 

Informacje te pozwolą na uniknięcie sytuacji podejrzenia pracowników zatrudnionych 

w jednostkach administracji podatkowej o brak bezstronności i obiektywizmu w związku 

z wykonywaniem zadań służbowych. 

Przedmiotowe rozporządzenie ma na celu zwiększenie przejrzystości życia 

publicznego w Polsce oraz pozwoli na uniknięcie ewentualnego konfliktu interesów. 

Dla zapewnienia jednolitości stosowania tych przepisów, a w szczególności danych, 

jakie powinny być przekazywane przez pracownika jednostki organizacyjnej administracji 

podatkowej, przygotowany został wzór składanej przez niego informacji. 

Stosownie do postanowień § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979), projekt 
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rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego 

Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl). 

Materia regulowana w projekcie rozporządzenia nie jest objęta prawem Unii 

Europejskiej. 
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru informacji 
dotyczącej stosunku podległości służbowej pracowników 
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych administracji 
podatkowej. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące: 
Ministerstwo Finansów 
 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 
lub Podsekretarza Stanu  
Jacek Kapica 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Grzegorz Mróz, Z-ca Dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej 
Tel. 22 694 40-34 

Data sporządzenia: 
12.02.2015 r. 
 
Źródło:  
upoważnienie ustawowe – art. 28 ust. 7 
ustawy z dnia ... o administracji 
podatkowej (Dz. U. poz. …). 

Nr w wykazie prac ... 
      
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
Art. 79 ustawy o służbie cywilnej przewiduje zakaz występowania podległości służbowej w urzędzie nie 
określa jednak formy w jakiej pracownicy winni uprawdopodobnić zaistnienie ww. przesłanek. Z kolei art. 28 
ust. 1 ustawy o administracji podatkowej obejmuje dodatkową grupę osób, wobec których stosuje się zakaz 
podległości służbowej. W administracji podatkowej istnieje zatem potrzeba wdrożenia narzędzia, które 
umożliwi kierownikowi urzędu (dyrektorowi izby skarbowej, dyrektorowi Biura Krajowej Informacji 
Podatkowej), a także Szefowi Administracji Podatkowej respektowanie zakazu podległości służbowej 
pomiędzy pracownikami zatrudnionymi w jednostkach organizacyjnych administracji podatkowej.  
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
Projekt rozporządzenia określa wzór informacji, składanych przez pracowników zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych administracji podatkowej o zaistnieniu przesłanek określonych w art. 79 ustawy o służbie 
cywilnej oraz w art. 27 ust. 1 ustawy o administracji podatkowej. 
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
Brak danych. 
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
Pracownicy urzędów 
skarbowych,  
izb skarbowych,  
biur krajowej informacji 
podatkowej 

Około 43 000 osób Dane własne Bezpośrednie 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Projekt rozporządzenia zostanie skierowany do konsultacji ze związkami zawodowymi działającymi 
w administracji podatkowej. Ponadto projekt będzie udostępniony w Intranecie Ministerstwa Finansów 
w zakładce Uzgodnienia /Departament Administracji Podatkowej. Stosownie do treści art. 5 ustawy z dnia 
7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. 
zm.) zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. 
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

budżet państwa             

JST             
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pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  
 
 
 

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych 
i przyjętych do obliczeń 
założeń 

.  

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 
przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe 
z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe  

 
 

Niemierzalne   
Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych 
i przyjętych do obliczeń 
założeń  

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       
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Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

Komentarz 
 

9. Wpływ na rynek pracy  
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na pozostałe obszary. 

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
I kwartał 2016 r. 
12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
Nie przewiduje się mechanizmów ewaluacji efektów projektu. 
13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
56-03-dg 



Projekt 

Z A R Z Ą D Z E N I E  N R  

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W  

z dnia 

w sprawie organizacji izb i urzędów skarbowych, Biura Krajowej Informacji Podatkowej 

oraz nadania im statutów 

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia ... o administracji podatkowej (Dz. U. poz. ...) 

zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 

Izby Skarbowe 

§ 1. 1. Izby skarbowe wykonują zadania określone w ustawie o administracji podatkowej 

oraz w przepisach odrębnych, działając zgodnie z przepisami prawa, wytycznymi, decyzjami 

i poleceniami ministra właściwego do spraw finansów publicznych i dyrektorów izb 

skarbowych. 

2. Izba skarbowa wraz z podległymi urzędami skarbowymi prowadzi gospodarkę 

finansową, jako samodzielnie bilansująca się jednostka budżetowa. 

§ 2. 1. Izbą skarbową kieruje dyrektor izby, który odpowiada przed Ministrem Finansów za 

prawidłową i terminową realizację zadań izby i podległych urzędów skarbowych. 

2. Dyrektor izby skarbowej wykonuje zadania przy pomocy zastępcy dyrektora (zastępców 

dyrektora), głównego księgowego, naczelników wydziałów, kierowników komórek 

organizacyjnych, kierujących wieloosobowymi stanowiskami pracy i pracowników 

zatrudnionych na jednoosobowych stanowiskach pracy. 

3. Zakresy kompetencji stanowisk, o których mowa w ust. 2, ustala dyrektor izby 

skarbowej. 

§ 3. 1. Ustala się liczbę stanowisk zastępców dyrektora, nie większą niż: 

1) 2 – w izbach skarbowych w Białymstoku, Kielcach, Olsztynie, Opolu i Zielonej Górze; 

2) 3 – w izbach skarbowych w Bydgoszczy, Gdańsku, Lublinie, Rzeszowie i Szczecinie; 

3) 4 – w izbach skarbowych w Katowicach, Krakowie, Łodzi i Wrocławiu; 

4) 5 – w izbach skarbowych w Poznaniu i Warszawie. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Ministra Finansów, dyrektor izby 

skarbowej może utworzyć dodatkowe stanowiska zastępcy dyrektora ponad limity ustalone 

w ust. 1. 

§ 4. 1. W izbie skarbowej tworzy się następujące piony organizacyjne: 

1) pion prawno-doradczy; 
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2) pion wsparcia; 

3) pion finansowo-księgowy; 

4) logistyki; 

5) pion kontroli; 

6) pion poboru i egzekucji; 

7) pion orzecznictwa. 

2. Przynależność komórek organizacyjnych do pionów organizacyjnych określa statut izby 

skarbowej. 

3. Statut izby skarbowej stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 5. 1. W izbie skarbowej mogą być tworzone następujące komórki organizacyjne: 

1) wydziały – zatrudniające co najmniej 20 pracowników, włącznie z naczelnikiem wydziału; 

2) samodzielne działy – zatrudniające co najmniej 10 pracowników, włącznie z kierownikiem 

samodzielnego oddziału; 

3) działy stanowiące komórki organizacyjne wydzielone w ramach wydziałów – zatrudniające 

co najmniej 10 pracowników, włącznie z kierownikiem działu; 

4) samodzielne referaty – zatrudniające co najmniej 5 pracowników, włącznie z kierownikiem 

samodzielnego referatu; 

5) referaty stanowiące komórki organizacyjne wydzielone w ramach wydziałów lub 

samodzielnych działów – zatrudniające co najmniej 5 pracowników, włącznie 

z kierownikiem referatu; 

6) wieloosobowe stanowiska pracy stanowiące komórki organizacyjne samodzielne lub 

wydzielone w ramach wydziałów lub samodzielnych działów – zatrudniające co najmniej 

2 pracowników, włącznie z kierującym stanowiskiem; 

7) jednoosobowe stanowiska pracy stanowiące komórki organizacyjne samodzielne albo 

wydzielone w ramach wydziałów lub samodzielnych działów. 

2. Struktura organizacyjna, obejmująca komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, 

może być najwyżej dwustopniowa. 

§ 6. 1. W Izbie Skarbowej w Poznaniu funkcjonuje Biuro Wymiany Informacji 

Podatkowych. 

2. Biurem Wymiany Informacji Podatkowych kieruje zastępca dyrektora izby skarbowej 

wyznaczony przez Ministra Finansów na wniosek Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu. 

Rozdział 2 

Urzędy skarbowe 

§ 7. 1. Urzędy skarbowe wykonują zadania określone w ustawie o administracji 



3 

podatkowej oraz w przepisach odrębnych, działając zgodnie z przepisami prawa, wytycznymi, 

decyzjami i poleceniami ministra właściwego do spraw finansów publicznych i dyrektorów izb 

skarbowych. 

2. W miejscowościach będących siedzibami władz powiatu, a niebędącymi siedzibami 

urzędów skarbowych, funkcjonują stałe punkty obsługi podatników.  

3. Wykaz siedzib stałych punktów obsługi podatników urzędów skarbowych stanowi 

załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 8. 1. Naczelnik urzędu skarbowego wykonuje zadania przy pomocy zastępcy naczelnika 

urzędu skarbowego, kierowników komórek organizacyjnych, kierujących wieloosobowymi 

stanowiskami pracy i pracowników zatrudnionych na jednoosobowych stanowiskach pracy. 

2. Zakresy kompetencji stanowisk, o których mowa w ust. 1, zatwierdza dyrektor izby 

skarbowej na podstawie propozycji określonej przez naczelnika urzędu skarbowego. 

3. Naczelnik urzędu skarbowego może regulować i ustalać przebieg realizacji zadań oraz 

związany z tym obieg dokumentów w urzędzie, w drodze wewnętrznych procedur postępowania 

i innych dokumentów o charakterze zarządczym skierowanych do obsługujących go 

pracowników. 

4. Naczelnik urzędu skarbowego odpowiada przed dyrektorem izby skarbowej za zgodną 

z prawem, efektywną, oszczędną i terminową realizację zadań wykonywanych przez urząd 

skarbowy. 

§ 9. 1. Dyrektor izby skarbowej, na wniosek naczelnika urzędu skarbowego, może 

utworzyć: 

1) jedno stanowisko zastępcy naczelnika urzędu skarbowego – przy liczbie pracowników 

obsługujących naczelnika urzędu skarbowego od 41 do 100; 

2) dwa stanowiska zastępcy naczelnika urzędu skarbowego – przy liczbie pracowników 

obsługujących naczelnika urzędu skarbowego powyżej 100; 

3) trzy stanowiska zastępcy naczelnika urzędu skarbowego – przy liczbie pracowników 

obsługujących naczelnika urzędu skarbowego powyżej 200. 

2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Ministra Finansów, dyrektor izby skarbowej, 

na wniosek naczelnika urzędu skarbowego, może utworzyć dodatkowe stanowiska zastępcy 

naczelnika urzędu skarbowego. 

§ 10. 1. W urzędach skarbowych mogą być tworzone następujące komórki organizacyjne: 

1) działy – przy liczbie, co najmniej 10 pracowników obsługujących naczelnika urzędu 

skarbowego, włącznie z kierownikiem działu; 
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2) samodzielne referaty – przy liczbie, co najmniej 5 pracowników obsługujących naczelnika 

urzędu skarbowego, włącznie z kierownikiem samodzielnego referatu; 

3) referaty stanowiące komórki organizacyjne wydzielone w ramach działów – przy liczbie, 

co najmniej 5 pracowników obsługujących naczelnika urzędu skarbowego, włącznie 

z kierownikiem referatu; 

4) wieloosobowe stanowiska pracy stanowiące komórki organizacyjne samodzielne lub 

wydzielone w ramach działów – przy liczbie, co najmniej 2 pracowników obsługujących 

naczelnika urzędu skarbowego, włącznie z kierującym stanowiskiem; 

5) jednoosobowe stanowiska pracy stanowiące komórki organizacyjne samodzielne albo 

wydzielone w ramach działów. 

2. Struktura organizacyjna, obejmująca komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, 

może być najwyżej dwustopniowa. 

3. Urzędom skarbowym nadaje się statut, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia. 

Rozdział 3 

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej 

§ 11. 1. Biuro Krajowej Informacji Podatkowej wykonuje zadania określone w ustawie 

o administracji podatkowej oraz w przepisach odrębnych, działając zgodnie z przepisami prawa, 

wytycznymi, decyzjami i poleceniami ministra właściwego do spraw finansów publicznych 

i Dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej  

2. Biuro Krajowej Informacji Podatkowej prowadzi gospodarkę finansową, jako 

samodzielnie bilansująca się jednostka budżetowa. 

§ 12. 1. Biurem Krajowej Informacji Podatkowej kieruje Dyrektor Biura Krajowej 

Informacji Podatkowej, który odpowiada przed Ministrem Finansów za prawidłową i terminową 

realizację zadań Biura. 

2. Dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej wykonuje zadania przy pomocy 

zastępców dyrektora, głównego księgowego, naczelników wydziałów, kierowników komórek 

organizacyjnych, kierujących wieloosobowymi stanowiskami pracy i pracowników 

zatrudnionych na jednoosobowych stanowiskach pracy. 

3. Zakresy kompetencji stanowisk, o których mowa w ust. 2, ustala Dyrektor Biura 

Krajowej Informacji Podatkowej. 

§ 13. 1. W skład Biura Krajowej Informacji Podatkowej wchodzą oddziały zlokalizowane w: 

1) Bielsku-Białej; 

2) Będzinie; 

3) Lesznie; 
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4) Piotrkowie Trybunalskim; 

5) Płocku; 

6) Toruniu. 

2. Oddziałem Biura Krajowej Informacji Podatkowej kieruje zastępca dyrektora Biura 

Krajowej Informacji Podatkowej. 

§ 14. 1. W Biurze Krajowej Informacji podatkowej ustala się liczbę stanowisk zastępców 

dyrektora, nie większą niż 8. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Ministra Finansów, Dyrektor Biura 

Krajowej Informacji Podatkowej może utworzyć dodatkowe stanowiska zastępcy dyrektora 

ponad limit ustalony w ust. 1. 

§ 15. 1. W Biurze Krajowej Informacji Podatkowej tworzy się następujące piony 

organizacyjne: 

1) pion zarządzania; 

2) pion finansowo-księgowy; 

3) pion organizacji i logistyki; 

4) pion kontroli; 

5) pion informacji podatkowej; 

6) pion nadzoru nad jednolitością i jakością informacji podatkowej. 

2. Przynależność komórek organizacyjnych do pionów organizacyjnych określa statut Biura 

Krajowej Informacji Podatkowej. 

§ 16. 1. W Biurze Krajowej Informacji Podatkowej mogą być tworzone następujące 

komórki organizacyjne: 

1) wydziały – zatrudniające co najmniej 20 pracowników, włącznie z naczelnikiem wydziału; 

2) samodzielne oddziały – zatrudniające co najmniej 10 pracowników, włącznie 

z kierownikiem samodzielnego oddziału; 

3) oddziały stanowiące komórki organizacyjne wydzielone w ramach wydziałów  

– zatrudniające co najmniej 10 pracowników, włącznie z kierownikiem oddziału; 

4) samodzielne referaty – zatrudniające co najmniej 5 pracowników, włącznie z kierownikiem 

samodzielnego referatu; 

5) referaty stanowiące komórki organizacyjne wydzielone w ramach wydziałów lub 

samodzielnych oddziałów – zatrudniające co najmniej 5 pracowników, włącznie 

z kierownikiem referatu; 
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6) wieloosobowe stanowiska pracy stanowiące komórki organizacyjne samodzielne lub 

wydzielone w ramach wydziałów lub samodzielnych oddziałów – zatrudniające co 

najmniej 2 pracowników, włącznie z kierującym stanowiskiem; 

7) jednoosobowe stanowiska pracy stanowiące komórki organizacyjne samodzielne albo 

wydzielone w ramach wydziałów lub samodzielnych oddziałów. 

2. Struktura organizacyjna, obejmująca komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, 

może być najwyżej dwustopniowa. 

3. Strukturę organizacyjną Biura Krajowej Informacji Podatkowej określa statut Biura 

Krajowej Informacji Podatkowej, który stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia. 

Rozdział 4 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 17. 1. Dyrektorzy izb skarbowych i naczelnicy urzędów skarbowych są obowiązani 

dostosować regulaminy organizacyjne izb skarbowych oraz urzędów skarbowych do treści 

odpowiednio statutu izby skarbowej albo statutu urzędu skarbowego w brzmieniu nadanym 

niniejszym zarządzeniem, nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r. 

2. Regulamin organizacyjny Biura Krajowej Informacji Podatkowej przygotuje i przedstawi 

do zatwierdzenia przez Ministra Finansów, w terminie określonym w ust. 1, Pełnomocnik do 

spraw organizacji Biura Krajowej Informacji Podatkowej. 

§ 18. Traci moc zarządzenie nr ... Ministra Finansów z dnia ... w sprawie organizacji 

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

§ 19. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku, z wyjątkiem § 17, który 

wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia. 

 

MINISTER FINANSÓW 
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Załączniki  
do zarządzenia nr  
Ministra Finansów  
z dnia ... (poz. ...) 

ZAŁĄCZNIK nr 1  
STATUT IZBY SKARBOWEJ 

§ 1. 1. W skład izby skarbowej wchodzą następujące komórki organizacyjne, 
funkcjonujące w ramach pionów organizacyjnych: 

1) pion prawno-doradczy (DIS): 

a) obsługi prawnej (OP), 

b) audytu wewnętrznego (AW); 

2) pion wsparcia (WDW): 

a) wsparcia zarządzania (WZ), 

b) obsługi kadr (KA), 

c) komunikacji (KO); 

3) pion finansowo-księgowy (GKI): 

a) rachunkowości budżetowej (RB), 

b) płac (RW), 

c) planowania i kontroli finansowej (RK); 

4) pion logistyki (WDL):  

a) logistyki (LO), 

b) informatyki (IF), 

c) ochrony (IN), 

d) bezpieczeństwa i higieny pracy (BH); 

5) pion kontroli (WDK): 

a) zarządzania ryzykiem zewnętrznym (ZR), 

b) kontroli wewnętrznej (KW), 

c) spraw kontroli podatkowej i czynności sprawdzających (KP), 

d) współpracy międzynarodowej (WM), 

e) spraw karnych skarbowych (KS); 

6) pion poboru i egzekucji (WDE): 

a) spraw wierzycielskich (SW), 

b) egzekucji administracyjnej (EA); 

7) pion orzecznictwa (WDO): 

a) podatków dochodowych (PD), 
b) podatku od towarów i usług (PT), 
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c) podatków majątkowych (PM). 

2. Jeżeli przemawiają za tym szczególne względy organizacyjne, dyrektor izby skarbowej, 
za zgodą Ministra Finansów, może przesunąć: 

1) komórkę obsługi kadr do pionu prawno-doradczego albo do pionu logistyki;  

2) komórkę kontroli wewnętrznej do pionu wsparcia.  

3. Dyrektor izby skarbowej, za zgodą Ministra Finansów, może łączyć albo dzielić piony 
organizacyjne, o których mowa w ust. 1. 

4. W obrębie pionów organizacyjnych wymienionych w ust. 1 lub utworzonych na 
podstawie ust. 3, dyrektor izby skarbowej, za zgodą Ministra Finansów, może łączyć komórki 
organizacyjne, wymienione w ust. 1, a także, jeżeli przemawia za tym zakres i rozmiar zadań lub 
inne szczególne względy, utworzyć komórkę organizacyjną niewymienioną w ust. 1, określając 
jej zadania. 

5. Dyrektor izby skarbowej, w zależności od zakresu i rozmiaru realizowanych zadań, za 
zgodą Ministra Finansów, tworzy niezbędną liczbę komórek organizacyjnych, o których mowa 
w ust. 1. W uzasadnionych przypadkach dyrektor izby skarbowej może określić zróżnicowany 
zakres zadań tych komórek. 

6. W skład wybranych izb skarbowych mogą wchodzić, tworzone w trybie określonym 
w ust. 4, komórki organizacyjne realizujące zadania centralne na rzecz izb skarbowych 
i urzędów skarbowych, których zakres i sposób realizacji określa Minister Finansów. 

7. Do realizacji stałych lub okresowych zadań dyrektor izby skarbowej może wyznaczać 
pełnomocników i tworzyć zespoły lub komisje, określając odpowiednio osobę lub skład, cel 
wyznaczenia lub utworzenia, zakres zadań i tryb pracy. 

8. Dyrektor izby skarbowej sprawuje bezpośredni nadzór nad zadaniami realizowanymi 
przez: 

1) pełnomocnika ochrony informacji niejawnych; 

2) administratora bezpieczeństwa informacji; 

3) komórkę audytu wewnętrznego; 

4) komórkę bezpieczeństwa i higieny pracy. 

§ 2. 1. Do zadań wszystkich komórek organizacyjnych izby skarbowej, zgodnie z ich 
właściwością merytoryczną, należy w szczególności: 

1) podejmowanie działań dla zapewnienia adekwatnej, skutecznej, efektywnej kontroli 
zarządczej w zakresie właściwości komórki i podległych urzędów skarbowych; 

2) wdrażanie i koordynowanie stosowania jednolitych standardów w komórkach 
organizacyjnych w urzędach skarbowych; 

3) współdziałanie przy realizacji zadań z innymi podmiotami na podstawie i w granicach 
prawa; 

4) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania i podejmowanie działań 
antykorupcyjnych; 

5) ochrona informacji prawnie chronionych; 

6) rozpatrywanie środków zaskarżenia na niezałatwienie sprawy w terminie przez naczelnika 
urzędu skarbowego; 
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7) rozpatrywanie sporów kompetencyjnych dotyczących właściwości naczelników urzędów 
skarbowych; 

8) przygotowywanie odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego; 

9) orzecznictwo w zakresie trybów nadzwyczajnych; 

10) rozpatrywanie wniosków w sprawie wyłączeń pracowników izby skarbowej obsługujących 
organy podatkowe na podstawie art.130 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
– Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.1)); 

11) sporządzanie informacji, analiz i sprawozdań w zakresie realizowanych zadań; 

12) prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów; 

13) archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Do zadań: 

1) komórki obsługi prawnej należy, w szczególności; 

a) opracowywanie opinii i udzielanie porad prawnych w zakresie związanym z realizacją 
zadań dyrektora izby skarbowej, naczelnika urzędu skarbowego, izby skarbowej 
i urzędu skarbowego oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,  

b) opiniowanie projektów aktów prawnych i odpowiedzi na skargi do sądów 
administracyjnych, 

c) informowanie dyrektora izby skarbowej i naczelników urzędów skarbowych 
o zmianach w obowiązującym stanie prawnym, 

d) wykonywanie zadań w zakresie reprezentowania dyrektora izby skarbowej i izby 
skarbowej oraz naczelnika urzędu skarbowego i urzędu skarbowego w postępowaniu 
sądowym, administracyjnym, egzekucyjnym oraz przed komornikiem sądowym 
w postępowaniu egzekucyjnym,  

e) sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego; 

2) komórki audytu wewnętrznego należy, w szczególności prowadzenie audytu 
wewnętrznego w izbie skarbowej i urzędach skarbowych zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. 
zm.2)); 

3) komórki wsparcia zarządzania należy, w szczególności: 

a) kształtowanie i realizowanie procesów zarządczych w izbie skarbowej i urzędach 
skarbowych, w szczególności w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania 
procesami, zarządzania zmianą oraz procesami wspomagającymi zarządzanie: kontroli 
zarządczej, budżetu zadaniowego, 

b) integrowanie systemów zarządzania funkcjonujących w izbie skarbowej, 

c) prowadzenie spraw dotyczących struktury organizacyjnej izby skarbowej i urzędów 
skarbowych, 

d) prowadzenie spraw dotyczących tworzenia i nadzorowania systemu prawa 
                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 848, 1101, 1342 i 1529, 

z 2013 r. poz. 35, 985, 1027, 1036, 1145, 1149, 1289 i 1313 oraz z 2014 r. poz. 183, 567, 915, 1171, 1215, 1328, 
1644 i 1662. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz 
z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146. 
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wewnętrznego, w tym opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych, 

e) sporządzanie zbiorczej informacji i sprawozdań w zakresie funkcjonowania izby 
skarbowej i urzędów skarbowych, w tym sprawozdawczość organu podatkowego, 
z wyjątkiem sprawozdań budżetowych i finansowych, 

f) koordynowanie działań dotyczących narad kadry kierowniczej; 

4) komórki komunikacji należy, w szczególności: 

a) kreowanie wizerunku izby skarbowej i urzędów skarbowych, w szczególności przez 
upowszechnianie przepisów podatkowych wśród podatników, prowadzenie 
i koordynowanie akcji edukacyjno-informacyjnych, 

b) wykonywanie zadań rzecznika prasowego, 

c) udostępnianie informacji publicznej,  

d) współpraca z Biurem Krajowej Informacji Podatkowej (KIP) w zakresie informacji 
podatkowej, 

e) prowadzenie stron internetowych biuletynu informacji publicznej (BIP) izby 
skarbowej i nadzorowanie stron internetowych BIP urzędów skarbowych, 

f) współpraca z organizacjami zrzeszającymi podatników, 

g) koordynowanie zadań w zakresie komunikacji wewnętrznej, 

h) nadzorowanie wdrażania w urzędach skarbowych procedur i standardów obsługi 
podatnika, 

i) monitorowanie jakości obsługi podatnika w urzędach skarbowych, 

j) nadzorowanie i koordynowanie prowadzonych przez urzędy skarbowe badań 
ankietowych dotyczących oceny jakości obsługi w urzędzie oraz oczekiwań 
podatnika; 

5) komórki obsługi kadr należy, w szczególności: 

a) prowadzenie spraw osobowych,  

b) prowadzenie spraw socjalnych, 

c) organizowanie szkoleń i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, 

d) organizowanie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu naboru pracowników, 

e) prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem, aktualizacją danych oraz 
wyrejestrowywaniem z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego 
pracowników oraz członków ich rodzin, 

f) nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pracy oraz rozliczanie czasu pracy 
pracowników, 

g) koordynowanie przebiegu procesu ocen, rozwoju zawodowego pracowników oraz 
opisywania i wartościowania stanowisk pracy, 

h) monitorowanie wykonania planu finansowego w zakresie wynagrodzeń, 

i) planowanie i podział etatów oraz nadzorowanie ich wykorzystania, 

j) obsługa organizacyjna i administracyjna spraw związanych z postępowaniami 
dyscyplinarnymi oraz wyjaśniającymi, 
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k) rozpatrywanie wniosków w sprawie wyłączeń organów podatkowych na podstawie 
art.131 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej, 

l) nadzór nad realizacją w urzędach skarbowych powierzonych zadań z zakresu obsługi 
kadr; 

6) komórki rachunkowości należy, w szczególności: 

a) prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej, 

b) realizacja planu finansowego, 

c) sporządzanie obowiązujących sprawozdań budżetowych i finansowych jednostki 
budżetowej, 

d) prowadzenie wymaganych ewidencji i dokumentacji księgowych, 

e) obsługa rachunków bankowych jednostki budżetowej, 

f) dokonywanie rozliczeń jednostki budżetowej jako podatnika, 

g) rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych, 

h) obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

i) obsługa finansowa Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, 

j) dokonywanie rozliczeń związanych z obowiązkami izby skarbowej, jako płatnika, 

k) prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania; 

7) komórki płac należy, w szczególności: 

a) dokonywanie rozliczeń związanych z wynagrodzeniami, 

b) dokonywanie rozliczeń jednostki budżetowej jako płatnika, 

c) prowadzenie wymaganych ewidencji i dokumentacji księgowych w zakresie 
wynagrodzeń; 

8) komórki planowania i kontroli finansowej należy, w szczególności: 

a) planowanie budżetowe w układzie tradycyjnym i zadaniowym, 

b) monitorowanie i analiza budżetowa w układzie tradycyjnym i zadaniowym, 

c) koordynowanie kontroli finansowej w izbie skarbowej, 

d) wykonywanie zadań wierzyciela dla należności jednostki budżetowej, 

e) wykonywanie wyroków w zakresie zasądzonych kosztów postępowania sądowego, 

f) sporządzanie łącznych sprawozdań budżetowych, 

g) koordynowanie przebiegu procesów i nadzór nad realizacją zadań wykonywanych 
przez komórki rachunkowości w urzędzie skarbowym; 

9) komórki logistyki należy, w szczególności: 

a) prowadzenie spraw organizacyjnych, w tym obsługa sekretarska izby skarbowej, 

b) obsługa administracyjno-kancelaryjna izby skarbowej, 

c) prowadzenie spraw gospodarczo-zaopatrzeniowych, 
d) administrowanie składnikami majątkowymi, 

e) prowadzenie spraw eksploatacyjnych, remontowych i inwestycyjnych, 
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f) prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych, w tym współpraca z innymi 
jednostkami podległymi Ministrowi Finansów przy realizacji wspólnych zamówień 
publicznych, 

g) prowadzenie archiwum zakładowego izby skarbowej, 

h) planowanie rzeczowo-finansowe wydatków budżetowych przeznaczonych na 
funkcjonowanie izby i urzędów skarbowych oraz wstępna ocena celowości zaciągania 
zobowiązań finansowych; 

10) komórki informatyki należy, w szczególności:  

a) dostarczanie i zarządzanie usługami informatycznymi, 

b) zarządzanie eksploatacją i utrzymaniem systemów informatycznych w izbie skarbowej 
i urzędach skarbowych, 

c) obsługa zgłoszeń użytkowników systemów eksploatowanych w izbie skarbowej 
i urzędach skarbowych niezależnie od ich poziomu wdrożenia (centralnie przez 
Ministerstwo Finansów i regionalnie przez izby skarbowe), 

d) zarządzanie infrastrukturą IT w izbie skarbowej i urzędach skarbowych, 

e) zarządzanie bezpieczeństwem teleinformatycznym w izbie skarbowej i urzędach 
skarbowych, 

f) udział w projektach informatycznych realizowanych na szczeblu centralnym przez MF 
i regionalnym przez izbę skarbową, 

g) prowadzenie szkoleń w obszarze aplikacji i systemów informatycznych oraz obsługi 
urządzeń komputerowych, 

h) określanie pozafunkcjonalnych wymagań dla systemów informatycznych 
i teleinformatycznych oraz udział w testach i odbiorach rozwiązań IT realizowanych 
regionalnie i centralnie, 

i) udział w świadczeniu centralnych usług IT na szczeblu krajowym i regionalnym; 

11) komórki ochrony należy, w szczególności: 

a) realizowanie zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych, w tym realizacja 
postępowań sprawdzających oraz prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych lub 
kancelarii tajnej, 

b) koordynowanie i nadzór nad realizacją w urzędach skarbowych powierzonych zadań 
z zakresu: 

− spraw obronnych i zarządzania kryzysowego, 

− ochrony fizycznej osób i mienia, 

− ochrony informacji niejawnych, danych osobowych, tajemnicy skarbowej  
i innych tajemnic prawnie chronionych, 

c) przyjmowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych pracowników izby 
skarbowej, z wyjątkiem oświadczeń dyrektora i zastępcy dyrektora izby skarbowej 
oraz naczelników urzędów skarbowych i ich zastępców, 

d) realizowanie i koordynowanie zadań z zakresu: 

− spraw obronnych i zarządzania kryzysowego, 



13 

− ochrony fizycznej osób i mienia, 

− ochrony danych osobowych, tajemnicy skarbowej i innych tajemnic prawnie 
chronionych, 

e) zarządzanie bezpieczeństwem informacji w izbie skarbowej i urzędach skarbowych; 

12) komórki bezpieczeństwa i higieny pracy należy, w szczególności: 

a) wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zadań z zakresu 
profilaktyki zdrowotnej, 

b) prowadzenie spraw związanych z wypadkami przy pracy oraz w drodze do pracy 
i z pracy, 

c) organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, 

d) przeprowadzanie kontroli warunków pracy, 

e) nadzór i realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 

f) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem oceny ryzyka zawodowego; 

13) komórki zarządzania ryzykiem zewnętrznym należy, w szczególności: 

a) ocena i prognozowanie możliwych zagrożeń ekonomicznych i społecznych 
w obszarach zadań wykonywanych w izbie skarbowej i urzędach skarbowych, 

b) analiza stanu zagrożenia oszustwami podatkowymi w obszarach zadań 
wykonywanych przez administrację podatkową,  

c) ustalanie procedur działania przy zarządzaniu ryzykiem zewnętrznym oraz obiegu 
i trybu wymiany informacji, 

d) pozyskiwanie i rejestrowanie, przetwarzanie i dystrybucja informacji niezbędnych do 
zarządzania ryzykiem zewnętrznym, gromadzonych w izbie skarbowej i urzędach 
skarbowych oraz innych instytucjach krajowych i zagranicznych, 

e) prowadzenie regionalnego rejestru ryzyk, 

f) opracowywanie i koordynowanie realizacji planu działań we współpracy z innymi 
komórkami organizacyjnymi izby skarbowej i urzędów skarbowych oraz 
monitorowanie jego wykonania, 

g) zarządzanie ryzykiem zewnętrznym, w tym identyfikowanie obszarów zagrożeń 
mogących mieć wpływ na prawidłowość wypełniania obowiązków podatkowych; 

14) komórki kontroli wewnętrznej należy, w szczególności: 

a) przeprowadzanie kontroli w urzędach skarbowych, 

b) przeprowadzanie kontroli wewnętrznej,  

c) załatwianie oraz koordynowanie załatwiania skarg i wniosków, 

d) rozpatrywanie skarg na pracowników izby skarbowej, z wyjątkiem pracowników 
obsługujących naczelników skarbowych; 

15) komórki spraw kontroli podatkowej i czynności sprawdzających należy, w szczególności: 

a) nadzór nad prawidłowością kontroli podatkowych i czynności sprawdzających oraz 
monitorowanie działań związanych ze stwierdzonymi nieprawidłowościami 
w urzędach skarbowych, 
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b) koordynacja w ramach województwa kontroli podejmowanych w ramach współpracy 
z organami administracji rządowej, samorządowej lub na rzecz innych administracji 
podatkowych, 

c) nadzór i wsparcie wykorzystywania elektronicznych narzędzi wspomagających 
kontrolę podatkową, 

d) orzecznictwo w drugiej instancji w zakresie procedury kontroli podatkowej 
i skarbowej; 

16) komórki współpracy międzynarodowej należy, w szczególności: 

a) nadzór i koordynowanie na poziomie województwa wymiany oraz analizowania 
informacji podatkowych, w tym o podatku VAT i podatkach bezpośrednich oraz 
wspomagania procesu wzajemnej pomocy w dochodzeniu podatków, należności 
celnych i innych należności pieniężnych realizowanej z państwami UE oraz innymi 
państwami w zakresie i na zasadach określonych w ratyfikowanych umowach 
międzynarodowych, 

b) koordynacja zadań związanych z obsługą w urzędach skarbowych wniosków o zwrot 
podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska 
państwie członkowskim UE przez podatników podatku od towarów i usług (VAT 
Refund), 

c) nadzór nad przeprowadzaniem w urzędach skarbowych oceny i analizy ryzyka 
podmiotów rejestrujących się do dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych,  

d) przygotowywanie sprawozdań oraz statystyk,  

e) organizacja i koordynowanie wizyt pracowników zagranicznych administracji 
podatkowych i organizacji międzynarodowych; 

17) komórki spraw karnych skarbowych należy, w szczególności: 

a) wykonywanie uprawnień organu nadrzędnego nad urzędami skarbowymi, 
działającymi jako finansowe organy postępowania przygotowawczego, 

b) nadzór nad prawidłowością postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe 
i wykroczenia skarbowe prowadzonych przez podległe urzędy skarbowe, 

c) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy urzędami skarbowymi 
działającymi, jako finansowe organy postępowania przygotowawczego; 

18) komórki spraw wierzycielskich należy, w szczególności: 

a) orzecznictwo w drugiej instancji sprawach dotyczących zabezpieczenia, 
wymagalności oraz realizacji zobowiązań podatkowych, w szczególności w zakresie:  

− udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i innych ulg przewidzianych 
przepisami prawa,  

− odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe, 

− wstrzymania wykonania decyzji, 

− zabezpieczenia zobowiązań podatkowych, 
b) nadzór nad urzędami skarbowymi w zakresie prawidłowości i efektywności poboru 

należności pieniężnych i zmniejszania zaległości, 

c) orzecznictwo w drugiej instancji w sprawach z zakresu rachunkowości podatkowej, 
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d) orzecznictwo w zakresie odmowy wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach 
lub o stanie zaległości; 

19) komórki egzekucji administracyjnej należy, w szczególności: 

a) orzecznictwo w sprawach uregulowanych ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619),  

b) orzecznictwo w sprawach uregulowanych ustawą z dnia 11 października 2013 r. 
o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych 
należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1289), 

c) nadzór nad egzekucją należności pieniężnych prowadzoną w urzędach skarbowych na 
podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji, 

d) nadzór nad wykonywaniem orzeczeń o przepadku rzeczy na rzecz Skarbu Państwa, 
likwidacji niepodjętych depozytów oraz innych orzeczeń, na podstawie których 
własność rzeczy przeszła na rzecz Skarbu Państwa; 

20) komórki podatków dochodowych należy, w szczególności:  

a) orzecznictwo w drugiej instancji w sprawach dotyczących wysokości zobowiązań 
podatkowych oraz odsetek za zwłokę z tytułu:  

− podatków dochodowych, 

− podatku tonażowego, 

− wpłat z zysku, 
b) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad działalnością urzędów skarbowych 

w zakresie właściwości komórki; 

21) komórki podatku od towarów i usług należy, w szczególności: 

a) orzecznictwo w drugiej instancji w sprawach dotyczących wysokości zobowiązań 
podatkowych oraz odsetek za zwłokę z tytułu:  

− podatku VAT, 

− cen, 
b) wydawania postanowień w sprawach przedłużania terminu zwrotu podatku, 

c) orzecznictwo w sprawach dotacji przedmiotowych, 

d) orzecznictwo w drugiej instancji w sprawach wynikających ze stosowania ustawy 
z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników 
i płatników (Dz.U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2), 

e) nadzór realizacji i wsparcie organizacji zadań dotyczących ewidencji i identyfikacji 
podatników i płatników, 

f) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad działalnością urzędów skarbowych 
w zakresie właściwości komórki; 

22) komórki podatków majątkowych należy, w szczególności:  

a) orzecznictwo w drugiej instancji w sprawach dotyczących wysokości zobowiązań 
podatkowych oraz odsetek za zwłokę z tytułu:  

− podatku od czynności cywilnoprawnych, 
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− podatku od spadków i darowizn, 
b) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad działalnością urzędów skarbowych 

w zakresie właściwości komórki. 

§ 3. Do zadań Biura Wymiany Informacji Podatkowych należy, w szczególności: 

1) realizacja wniosków polskich podatników o potwierdzenie numerów identyfikacyjnych 
VAT ich kontrahentów z UE; 

2) wymiana informacji o podatnikach VAT oraz podatku VAT w handlu 
wewnątrzwspólnotowym z państwami członkowskimi UE oraz z innymi państwami na 
podstawie stosownych umów; 

3) wymiana informacji podatkowych i finansowych z państwami członkowskimi UE oraz 
z państwami spoza UE określonych przepisami prawa międzynarodowego; 

4) realizacja zadań związanych z udzielaniem oraz korzystaniem z pomocy państw 
członkowskich oraz państw trzecich przy dochodzeniu podatków, należności celnych 
i innych należności pieniężnych; 

5) analiza danych uzyskanych w ramach wymiany informacji podatkowych w kontekście 
zwalczania oszustw podatkowych;  

6) organizacja spotkań z przedstawicielami zagranicznych administracji podatkowych 
i organizacji międzynarodowych. 

§ 4. 1. Dyrektor izby skarbowej nadaje regulamin organizacyjny izby skarbowej po 
zatwierdzeniu projektu regulaminu przez Ministra Finansów. 

2. Regulamin organizacyjny izby skarbowej określa: 

1) strukturę organizacyjną izby skarbowej; 

2) zakres zadań komórek organizacyjnych; 

3) zasady organizacji pracy izby skarbowej; 

4) zakres nadzoru sprawowanego przez dyrektora i zastępcę dyrektora (zastępców dyrektora) 
oraz głównego księgowego; 

5) zakres stałych uprawnień – zastępcy dyrektora (zastępców dyrektora), głównego 
księgowego, naczelników wydziałów, kierowników komórek organizacyjnych i innych 
pracowników obsługujących dyrektora izby skarbowej zatrudnionych na stanowiskach 
samodzielnych – do wydawania decyzji, podpisywania pism i wyrażania opinii 
w określonych sprawach. 

§ 5. 1. Zmiany regulaminu organizacyjnego następują w trybie właściwym dla jego 
nadania. 

2. W przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 2–6, dyrektor izby skarbowej składa 
wniosek o wyrażenie zgody przez Ministra Finansów, wraz z uzasadnieniem oraz projektem 
regulaminu organizacyjnego izby skarbowej. 

§ 6. Dyrektor izby skarbowej ustala zakresy czynności pracowników izby skarbowej. 

§ 7. Regulamin organizacyjny izby skarbowej podlega udostępnieniu w siedzibie oraz na 
stronach BIP izby na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.  
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ZAŁĄCZNIK nr 2  
WYKAZ SIEDZIB STAŁYCH PUNKTÓW OBSŁUGI PODATNIKÓW  

URZĘDÓW SKARBOWYCH 

Lp. województwo lubelskie 
 

1. 
 

 Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie 
 

 Punkt Obsługi Podatników w Świdniku 
 

województwo podlaskie 
 

2. 
 

 Urząd Skarbowy w Suwałkach 
 

 Punkt Obsługi Podatników w Sejnach 
 

województwo pomorskie 
 

3. 
 

 Urząd Skarbowy w Malborku 
 

 Punkt Obsługi Podatników w Nowym Dworze 
Gdańskim 

4. 
 

 Urząd Skarbowy w Malborku 
 

 Punkt Obsługi Podatników w Sztumie 
 

województwo śląskie 
 

5. 
 

 Urząd Skarbowy w Tychach 
 

 Punkt Obsługi Podatników w Bieruniu 
 

województwo warmińsko-mazurskie 
 

6. 
 

 Urząd Skarbowy w Bartoszycach 
 

 Punkt Obsługi Podatników w Lidzbarku 
Warmińskim 

7. 
 

 Urząd Skarbowy w Giżycku 
 

 Punkt Obsługi Podatników w Węgorzewie 
 

8. 
 

 Urząd Skarbowy w Kętrzynie 
 

 Punkt Obsługi Podatników w Mrągowie 
 

9. 
 

 Urząd Skarbowy w Olecku 
 

 Punkt Obsługi Podatników w Gołdapi 
 

województwo zachodniopomorskie 
 

10. 
 

 Urząd Skarbowy w Białogardzie 
 

 Punkt Obsługi Podatników w Świdwinie 
 

11. 
 

 Urząd Skarbowy w Drawsku Pomorskim  Punkt Obsługi Podatników w Łobzie 
 

12. 
 

 Drugi Urząd Skarbowy w Koszalinie 
 

 Punkt Obsługi Podatników w Sławnie 
 

13. 
 

 Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie  Punkt Obsługi Podatników w Policach 
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ZAŁĄCZNIK nr 3  
STATUT URZĘDU SKARBOWEGO 

§ 1. 1. W skład urzędu skarbowego wchodzą następujące komórki organizacyjne: 

1) centrum obsługi (CO); 

2) obsługi bezpośredniej (OB); 

3) postępowań podatkowych (PP); 

4) analiz i planowania (AP); 

5) kontroli podatkowej (KP); 

6) rachunkowości (RP); 

7) spraw wierzycielskich (SW); 

8) egzekucji administracyjnej (EA); 

9) spraw karnych skarbowych (KS); 

10) sekretariat (SN). 

2. Jeżeli uzasadnia to zakres i rozmiar realizowanych zadań, można w urzędzie skarbowym 
wydzielić, w ramach komórki obsługi bezpośredniej albo komórki postępowań podatkowych, 
komórkę do spraw współpracy międzynarodowej (WM). 

3. Jeżeli uzasadnia to zakres i rozmiar realizowanych zadań, można w urzędzie 
skarbowym, w ramach komórki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wydzielić komórkę: 

1) obsługi bieżącej (OB1); 

2) identyfikacji i rejestracji podatkowej (OB2); 

3) przetwarzania danych (OB3); 

4) czynności sprawdzających (OB4). 

4. Zgodnie z harmonogramem określonym przez Ministra Finansów, dyrektor izby 
skarbowej, w porozumieniu z naczelnikiem wybranego urzędu skarbowego, tworzy centrum 
obsługi, które realizuje zadania określone w art. 16 ust. 1 ustawy o administracji podatkowej 
i przejmuje zadania należące do komórki obsługi bezpośredniej realizowane na sali obsługi. 
Zadania centrum obsługi polegające na przyjmowaniu podań, deklaracji i zgłoszeń, wydawaniu 
zaświadczeń oraz udzielaniu wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego są 
wykonywane w każdym centrum obsługi, niezależnie od terytorialnego zasięgu działania 
naczelnika urzędu skarbowego. 

5. Jeżeli uzasadnia to zakres i rozmiar zadań lub inne ważne względy, dyrektor izby 
skarbowej, w porozumieniu z naczelnikiem wybranego urzędu skarbowego może, za zgodą 
Ministra Finansów, utworzyć komórkę organizacyjną niewymienioną w § 1 ust. 1, która 
realizować będzie zadania centralne na rzecz izb skarbowych i urzędów skarbowych. 

6. W zależności od zakresu i rozmiaru realizowanych zadań, można w urzędzie 
skarbowym utworzyć niezbędną liczbę komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 i 3, 
oznaczając je odpowiednimi symbolami, dodając do symbolu literowego odpowiednio kolejną 
cyfrę. 

7. W urzędach skarbowych, w których świadczy pracę do 60 pracowników obsługujących 
naczelnika urzędu skarbowego, można łączyć komórki organizacyjne, określone w ust. 1 i 3. 
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8. W urzędach skarbowych, w których świadczy pracę powyżej 130 pracowników 
obsługujących naczelnika urzędu skarbowego, tworzy się komórkę kontroli wewnętrznej (KW). 

9. W Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa Śródmieście można: 

1) dzielić komórki organizacyjne określone w ust. 1, jeżeli uzasadnia to zakres i rozmiar 
realizowanych zadań; 

2) utworzyć komórkę organizacyjną niewymienioną w ust. 1, jeżeli uzasadnia to zakres 
rozmiar zadań lub inne ważne względy. 

10. W urzędach skarbowych: 

1) właściwych w zakresie wykonywania niektórych zadań, o których mowa w art. 11 ust. 6 
ustawy o administracji podatkowej, nie funkcjonuje komórka egzekucji administracyjnej;  

2) właściwych w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub 
podatkiem dochodowym od osób prawnych, dochodów uzyskiwanych przez podatników 
mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą, może być utworzona komórka 
organizacyjna do rozliczania tej kategorii podatników (PP-Z). 

11. Na wniosek podatnika spełniającego wymogi określone w art. 18 ust. 3 lub 
w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy 
o administracji podatkowej, naczelnik urzędu skarbowego wyznacza asystenta podatnika, który 
zapewnia obsługę i wsparcie podatnika w zakresie i trybie określonym w art. 17 ust. 1 oraz 18 
ust. 1, 2 i 4 ustawy. 

12. Do realizacji stałych lub okresowych zadań urzędu skarbowego, naczelnik urzędu 
skarbowego może tworzyć zespoły lub komisje, określając skład, cel, zakres zadań i tryb pracy. 

§ 2. 1. Do zakresu zadań wszystkich komórek organizacyjnych urzędu skarbowego należy,  
w szczególności: 

1) podejmowanie działań dla zapewnienia realizacji wyznaczonych celów i wykonywanie 
zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy; 

2) współdziałanie przy realizacji zadań z innymi podmiotami na podstawie i w granicach 
prawa; 

3) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania; 

4) przestrzeganie zasad bezpiecznego przetwarzania informacji, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa; 

5) sporządzanie informacji, analiz i sprawozdań w zakresie realizowanych zadań; 

6) udzielanie informacji publicznej; 

7) orzecznictwo w zakresie kar porządkowych; 

8) prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów; 

9) ewidencjonowanie dokumentów źródłowych w systemach informatycznych; 
10) archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

11) informowanie właściwej komórki urzędu skarbowego lub właściwych organów 
postępowania przygotowawczego o naruszeniu przepisów prawa, a w szczególności 
popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego; 

12) informowanie właściwej komórki urzędu skarbowego o ujawnieniu transakcji, co do 
których zachodzi podejrzenie, że mają związek z popełnieniem przestępstwa, o którym 
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mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, 
z późn. zm.). 

2. Do zakresu zadań: 

1) centrum obsługi należy, w szczególności: 

a) przyjmowanie podań i deklaracji, wydawaniu zaświadczeń oraz udzielaniu wyjaśnień 
w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają 
podjąć działalność gospodarczą, 

b) wykonywanie zadań polegających na przyjmowaniu podań, deklaracji i zgłoszeń 
określonych w: 

− art. 24c, art. 78 ust. 4a, art. 80 ust. 2a, art. 106 ust. 3a ustawy z dnia 6 grudnia 
2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752), 

− art. 46a ust. 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.), 

− art. 77 ust. 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, 
poz. 1027, z późn. zm.), 

c) zapewnienie podatnikom dostępu do portalu podatkowego, 

d) informowanie o danych kontaktowych właściwych organów wraz ze wskazaniem 
zakresu ich kompetencji; 

2) komórki obsługi bezpośredniej, w zakresie: 

a) obsługi bieżącej należy, w szczególności: 

− wspieranie podatników w prawidłowym wypełnianiu przez nich obowiązków 
podatkowych, 

− przyjmowanie deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych 
dokumentów, w tym w formie elektronicznej, 

− identyfikowanie i rejestrowanie w systemie informatycznym przyjętych 
dokumentów, 

− wydawanie zaświadczeń, 

− prowadzenie obsługi kancelaryjnej urzędu, 

− potwierdzanie profili zaufanych elektronicznej platformy usług administracji 
publicznej (ePUAP), 

− prowadzenie spraw związanych z kasami rejestrującymi, 
b) identyfikacji i rejestracji podatkowej należy, w szczególności: 

− prowadzenie ewidencji podatników, płatników podatków i płatników składek 
ubezpieczeniowych, 

− wydawanie potwierdzeń nadania numerów identyfikacji podatkowej (NIP), 

− prowadzenie postępowań w sprawach odmowy nadania NIP oraz unieważnienia 
NIP z urzędu, 

− udostępnianie NIP organom prowadzącym urzędowe rejestry na podstawie 
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odrębnych przepisów, na ich wniosek zawierający dane niezbędne do 
identyfikacji podmiotu za pośrednictwem ePUAP, lub innych środków 
komunikacji elektronicznej, 

− prowadzenie analizy ryzyka podmiotów rejestrujących się, 

− gromadzenie, przechowywanie i aktualizowanie dokumentacji związanej 
z nadaniem NIP, 

− ewidencjonowanie danych w Centralnym Rejestrze Podmiotów Krajowej 
Ewidencji Podatników (CRP KEP), 

− rejestrowanie i wykreślanie z rejestru podatników podatku VAT i podatników 
VAT UE, 

− weryfikacja danych w rejestrach lokalnych, 

− realizacja wniosków państw członkowskich i trzecich o udzielenie informacji 
i powiadomienie o których mowa w ustawie o wzajemnej pomocy przy 
dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych, 

c) przetwarzania danych należy, w szczególności: 

− wprowadzanie do systemu informatycznego danych szczegółowych z deklaracji 
podatkowych oraz innych dokumentów, 

− przetwarzanie danych przesłanych za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej, 

− tworzenie rejestrów przypisów i odpisów, 

− udzielanie pisemnych informacji podmiotom uprawnionym w zakresie 
niezastrzeżonym do właściwości rzeczowej innych komórek organizacyjnych, 

d) czynności sprawdzających należy, w szczególności: 

− dokonywanie czynności sprawdzających niezastrzeżonych do właściwości 
rzeczowej innych komórek organizacyjnych, 

− przekazywanie wniosków o dokonanie zwrotu podatku od wartości dodanej  
do właściwych państw członkowskich, 

− realizacja zadań związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi, 

− obsługa systemu wymiany informacji o podatku VAT (VIES), 

− badanie zasadności zwrotu podatku, 

− wydawanie postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku; 
3) komórki postępowań podatkowych należy, w szczególności: 

a) prowadzenie postępowań podatkowych, 

b) określanie wysokości dochodu, wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości 
zaliczek na podatek, wysokości nadpłaty, wysokości straty poniesionej przez 
podatnika, wysokości odsetek za zwłokę, wpłat z zysku, kwoty zwrotu różnicy 
podatku, kwoty zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do przeniesienia na 
następny okres rozliczeniowy, 

c) orzekanie o zwrocie podatku, 



22 

d) ustalanie zobowiązań podatkowych, 

e) orzekanie w sprawach odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych, 
podmiotów przekształconych oraz płatników za zobowiązania podatkowe, 

f) stwierdzanie nadpłaty, 

g) orzecznictwo w sprawach cen, 

h) wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych, 

i) udostępnianie informacji zawartych w aktach prowadzonych spraw w przypadkach 
i na zasadach określonych w przepisach prawa, 

j) wydawanie postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku, 

k) prowadzenie postępowań z zakresu nieujawnionych źródeł przychodów; 

4) komórki analiz i planowania należy, w szczególności: 

a) pozyskiwanie informacji mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku 
podatkowego, 

b) analizowanie oświadczeń majątkowych, 

c) analizowanie informacji o wydatkach i wartości zgromadzonego mienia, 

d) koordynowanie sprawozdawczości realizowanej przez urząd skarbowy, 
e) analizowanie realizacji zadań w podstawowych obszarach działalności urzędu 

skarbowego, 

f) analizowanie ryzyka zewnętrznego i wewnętrznego, 

g) typowanie podmiotów do kontroli, 

h) sporządzanie planów kontroli podatkowej; 

5) komórki kontroli podatkowej należy, w szczególności: 

a) prowadzenie kontroli podatkowej na podstawie analizy ryzyka wystąpienia naruszenia 
przepisów prawa lub niezależnie od rezultatów analizy ryzyka, o ile mają one 
charakter losowy, 

b) prowadzenie czynności sprawdzających u kontrahenta podatnika w zakresie objętym 
kontrolą, 

c) prowadzenie postępowań w zakresie sprzeciwu przedsiębiorcy na działania organu 
kontroli, 

d) wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych, 

e) wydawanie postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku, 

f) współpraca z urzędami kontroli skarbowej oraz izbami celnymi i urzędami celnymi, 
a także z innymi organami w zakresie ujawniania nieprawidłowości podatkowych, 

g) współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 

6) komórki rachunkowości należy, w szczególności: 

a) prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu 
podatków, 
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b) dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów 
podatku oraz wydawania postanowień w tym zakresie, 

c) rozliczanie i przekazywanie wpływów uprawnionym podmiotom, 

d) prowadzenie operacji kasowych i uzgadnianie obrotów kasy związanych 
z przyjmowaniem wpłat i z dokonywaniem zwrotów podatnikom za pośrednictwem 
kasy oraz przekazywanie gotówki z kasy urzędu skarbowego na rachunek bankowy, 

e) kontrola prawidłowości potrąceń wynagrodzeń dokonywanych przez płatników  
i inkasentów, 

f) dokonywanie czynności sprawdzających w zakresie właściwości rzeczowej komórki 
organizacyjnej, 

g) przeprowadzanie rozliczenia rachunkowo-kasowego pracowników komórki 
organizacyjnej egzekucji administracyjnej, 

h) wykonywanie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań wynikającej 
z przepisów odrębnych, 

i) prowadzenie ewidencji i rozliczanie sum depozytowych, 

j) prowadzenie ewidencji grzywien, mandatów, kar pieniężnych, kosztów egzekucyjnych 
związanych z dochodzonymi należnościami i innych należności nałożonych na 
podstawie właściwych przepisów prawnych, 

k) obsługa rachunków bankowych w zakresie poboru podatków i niepodatkowych 
należności budżetowych oraz sum depozytowych, 

l) dokonywanie rozliczeń związanych z obowiązkami urzędu skarbowego jako płatnika, 

m)  prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania; 

7) komórki spraw wierzycielskich należy, w szczególności: 

a) wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, 
w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących, wystawianie 
i doręczanie upomnień, a także wystawianie i przekazywanie do organów 
egzekucyjnych tytułów wykonawczych i wniosków egzekucyjnych, 

b) wykonywanie zadań wierzyciela w ramach postępowania zabezpieczającego  
i egzekucyjnego, w tym w egzekucji sądowej po zbiegu egzekucji, 

c) sporządzanie wniosków o udzielenie informacji i powiadomienie za pośrednictwem 
centralnego biura łącznikowego do państw członkowskich i trzecich na podstawie 
ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych 
należności pieniężnych, 

d) prowadzenie spraw, w szczególności w zakresie: 

− ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz innych ulg przewidzianych 
przepisami prawa, 

− orzekania o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych oraz zarządzeń 
zabezpieczenia,  

− przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa 
skutkującego wygaśnięciem zobowiązań podatkowych, 

− nadawania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności, 
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− wstrzymania wykonania decyzji, 

− odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe, 
e) inicjowanie i udział w postępowaniach: 

− wieczystoksięgowym, w tym występowanie o wpis hipoteki przymusowej 
również na zabezpieczenie należności celnych i innych należności pieniężnych 
państw członkowskich i państw trzecich,  

− upadłościowym i naprawczym, w tym występowanie z wnioskiem o ogłoszenie 
upadłości, 

− dotyczących orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, 

− o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej 
z pokrzywdzeniem wierzycieli, 

f) dokonywanie wpisu zastawu skarbowego oraz prowadzenie Rejestru Zastawów 
Skarbowych,  

g) składanie wniosków o dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

h) poszukiwanie majątku zobowiązanych, 

i) koordynowanie oceny i analizy ryzyka dotyczących braku wykonania zobowiązań 
podatkowych w wyniku ich przedawnienia, 

j) prowadzenie ewidencji wpisów hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych, 

k) podejmowanie innych działań służących zabezpieczaniu i wykonaniu zobowiązań 
podatkowych w zakresie nie należącym do zadań innych komórek organizacyjnych;  

8) komórki egzekucji administracyjnej należy, w szczególności: 

a) badanie prawidłowości otrzymanych tytułów wykonawczych i dopuszczalności 
prowadzenia egzekucji administracyjnej, 

b) prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, 
c) zabezpieczanie należności pieniężnych, 
d) orzekanie w sprawach postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego, 

e) wykonywanie środka karnego przepadku, wykonywanie orzeczeń w sprawie 
likwidacji niepodjętego depozytu oraz w sprawach, w których własność rzeczy 
przeszła na rzecz Skarbu Państwa, 

f) wykonywanie postanowień prokuratora i sądu o zabezpieczeniu majątkowym, 

g) prowadzenie składnicy zajętych ruchomości, 

h) zgłaszanie wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego informacji 
dotyczących egzekucji należności pieniężnych, 

i) poszukiwanie majątku zobowiązanych w ramach prowadzonych postępowań 
egzekucyjnych i zabezpieczających, 

j) sporządzanie i kierowanie za pośrednictwem centralnego biura łącznikowego 
wniosków do państw członkowskich i trzecich o: udzielenie informacji, 
powiadomienie, odzyskanie należności pieniężnych oraz o podjęcie środków 
zabezpieczających należności pieniężne, o których mowa w ustawie o wzajemnej 
pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności 
pieniężnych, 
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k) realizowanie wniosków państw członkowskich i trzecich o odzyskanie lub 
zabezpieczenie należności pieniężnych, w tym prowadzenie egzekucji 
administracyjnej należności objętych jednolitymi tytułami wykonawczymi oraz 
zagranicznymi tytułami wykonawczymi, o których mowa w ustawie o wzajemnej 
pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności 
pieniężnych; 

9) komórki spraw karnych skarbowych należy, w szczególności: 

a) prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe  
i wykroczenia skarbowe, 

b) sporządzanie i wnoszenie aktów oskarżenia do sądu oraz popieranie ich przed sądem, 

c) wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego, 

d) opracowywanie i wnoszenie zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia, 

e) występowanie przed sądem w postępowaniu wykonawczym w sprawach 
o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, 

f) prowadzenie dochodzeń w sprawach określonych w ustawie z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.), 

g) prowadzenie postępowań mandatowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. 
zm.3)), 

h) przekazywanie informacji do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK); 

10) sekretariatu należy, w szczególności: 

a) prowadzenie sekretariatu naczelnika urzędu skarbowego oraz jego zastępców, 

b) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem upoważnień do podejmowania 
czynności w imieniu naczelnika urzędu skarbowego, z wyjątkiem zastrzeżonych do 
właściwości innej komórki organizacyjnej, 

c) prowadzenie spraw dotyczących wewnętrznych procedur postępowania i innych 
dokumentów o charakterze zarządczym wydawanych przez naczelnika urzędu 
skarbowego w zakresie realizacji zadań określonych w art. 5 ust. 6 i ust. 6a ustawy 
o urzędach i izbach skarbowych oraz w innych przepisach odrębnych, 

d) prowadzenie spraw powierzonych przez dyrektora izby skarbowej w zakresie 
zapewniającym prawidłową obsługę naczelnika urzędu skarbowego, w szczególności 
w sprawach: 

− obsługi kadrowej, 

− gospodarowania mieniem, 

− eksploatacyjno-zaopatrzeniowych, 

− obronnych, zarządzania kryzysowego, 

− ochrony informacji prawnie chronionych, 

− ochrony fizycznej osób, obiektu i mienia, 

                                                      
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1036, 1149, 1247 

i 1304 oraz z 2014 r. poz. 312. 



26 

− ochrony przeciwpożarowej, 

− składnicy akt lub archiwum urzędu skarbowego; 
11) komórki współpracy międzynarodowej należy, w szczególności: 

a) wymiana informacji podatkowych, w tym o podatku VAT i podatkach bezpośrednich, 

b) analiza informacji dostępnych w ramach wymiany informacji podatkowych,  
w tym w systemach informatycznych wspomagających wymianę informacji  
i międzynarodową współpracę w sprawach podatkowych, 

c) bieżąca obsługa i analiza informacji podsumowujących VAT-UE; 

12) komórki kontroli wewnętrznej należy, w szczególności: 

a) przeprowadzanie kontroli wewnętrznej, 

b) rozpatrywanie przekazanych do załatwienia przez dyrektora izby skarbowej skarg na 
pracowników obsługujących naczelnika urzędu skarbowego. 

3. Obsługa i wsparcie udzielane podatnikowi przez asystenta podatnika polega na: 

1) nawiązywaniu kontaktu z podatnikiem z wykorzystaniem dostępnych środków 
komunikacji; 

2) udzielaniu informacji w zakresie sposobu wypełniania zeznań i deklaracji podatkowych; 

3) udzielaniu pomocy w indywidualnych sprawach podatnika, w tym dotyczących rodzaju 
formy opodatkowania, informowaniu o terminach wynikających z przepisów prawa 
podatkowego oraz zasadach korzystania z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych; 

4) udzielaniu ogólnych informacji o rodzajach spraw załatwianych przez inne organy 
podatkowe i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

4. W uzasadnionych przypadkach można przenieść zadania w następującym zakresie: 

1) czynności sprawdzających do komórki postępowań podatkowych; 

2) analiz i planowania, zarządzania kryzysowego, zarządzania bezpieczeństwem informacji, 
ochrony fizycznej osób i mienia oraz ochrony przeciwpożarowej do innych komórek 
organizacyjnych. 

5. Dokonując zmian organizacyjnych obejmujących zadania z zakresu analiz i planowania 
oraz kontroli podatkowej należy zachować jednolitość nadzoru, który nad komórkami 
realizującymi te zadania powinien być sprawowany przez naczelnika urzędu skarbowego albo 
przez zastępcę naczelnika urzędu skarbowego.  

6. W przypadku niewydzielenia komórki współpracy międzynarodowej, zadania określone 
w ust. 2 pkt 10, wykonuje komórka obsługi bezpośredniej lub komórka postępowań 
podatkowych. 

7. W przypadku niewydzielenia komórki kontroli wewnętrznej, zadania określone w ust. 2 
pkt 11, wykonuje sekretariat lub komórka obsługi bezpośredniej.  

§ 3. 1. Naczelnik urzędu skarbowego przedstawia dyrektorowi izby skarbowej wniosek 
o zatwierdzenie i nadanie regulaminu organizacyjnego urzędu skarbowego opracowanego na 
podstawie niniejszego Statutu. We wniosku naczelnik urzędu skarbowego przedstawia 
dyrektorowi izby skarbowej uzasadnienie proponowanych rozwiązań organizacyjnych. 

2. Regulamin organizacyjny urzędu skarbowego określa: 

1) strukturę organizacyjną urzędu skarbowego, w tym stałego punktu obsługi podatników; 
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2) zakres zadań komórek organizacyjnych; 

3) zasady organizacji pracy urzędu skarbowego; 

4) zakres nadzoru sprawowanego przez naczelnika urzędu skarbowego i jego zastępcę 
(zastępców); 

5) zakres stałych uprawnień zastępcy (zastępców) naczelnika urzędu skarbowego, 
kierowników komórek organizacyjnych i innych pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach samodzielnych – do wydawania decyzji, podpisywania pism i wyrażania 
stanowiska w określonych sprawach; 

6) zakres upoważnień naczelnika urzędu skarbowego do wykonywania zadań z zakresu spraw 
pracowniczych w stosunku do obsługujących go pracowników świadczących pracę 
w komórkach organizacyjnych urzędu skarbowego; 

7) zakres zadań stałego punktu obsługi podatników. 

§ 4. 1. Dyrektor izby skarbowej zatwierdza proponowaną przez naczelnika urzędu 
skarbowego treść regulaminu organizacyjnego urzędu skarbowego i nadaje regulamin w drodze 
zarządzenia.  

2. Zmiany regulaminu organizacyjnego następują w trybie właściwym dla jego nadania. 

3. W przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 2–4 i ust. 7, ust. 8 pkt 2, ust. 9 i § 2 ust. 3 
stosuje się tryb, o którym mowa w § 3 ust. 1.  

§ 5. Regulamin organizacyjny urzędu skarbowego podlega udostępnieniu w siedzibie 
urzędu skarbowego oraz na stronach BIP urzędu skarbowego na zasadach określonych 
w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 
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ZAŁĄCZNIK nr 4  
STATUT BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ 

 
§ 1. 1. W skład Biura Krajowej Informacji Podatkowej wchodzą następujące komórki 

organizacyjne, funkcjonujące w ramach pionów organizacyjnych: 

1) pion zarządzania (DBKIP): 

a) wsparcia zarządzania (WZ), 

b) komunikacji (KO), 

c) obsługi prawnej (OP), 

d) audytu wewnętrznego (AW); 

2) pion finansowo-księgowy (GK): 

a) rachunkowości budżetowej (RB), 

b) płac (RW), 

c) planowania i kontroli finansowej (RK); 

3) pion organizacji i logistyki: 

a) bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), 

b) logistyki (LO), 

c) informatyki (IF), 

d) ochrony (IN), 

e) obsługi kadr (KA); 

4) pion kontroli: 

a) zarządzania ryzykiem zewnętrznym (ZR), 

b) kontroli wewnętrznej (KW); 

5) pion informacji podatkowej: 

a) interpretacji indywidualnych (II), 

b) interpretacji ogólnych (IO), 

c) conctact center (CC), 

d) materiałów edukacyjnych i informacyjnych (EI), 

e) Bazy Wiedzy Administracji Podatkowej (BWAP), 

f) Portalu Podatkowego (PP); 

6) pion nadzoru nad jednolitością i jakością informacji podatkowej: 

a) nadzór nad jednolitością (JI), 

b) nadzór nad jakością (KJ). 

2. Jeżeli przemawiają za tym szczególne względy organizacyjne, Dyrektor Krajowej 
Informacji Podatkowej, za zgodą Ministra Finansów, może przesunąć komórkę obsługi kadr do 
pionu zarządzania. 
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3. Dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej, za zgodą Ministra Finansów, może łączyć 
albo dzielić piony organizacyjne, o których mowa w ust. 1. 

4. W obrębie pionów organizacyjnych wymienionych w ust. 1 lub utworzonych na 
podstawie ust. 2, Dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej, za zgodą Ministra Finansów, może 
łączyć komórki organizacyjne, wymienione w ust. 1, a także, jeżeli przemawia za tym zakres 
i rozmiar zadań lub inne szczególne względy, utworzyć komórkę organizacyjną niewymienioną 
w ust. 1, określając jej zadania. 

5. Dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej, w zależności od zakresu i rozmiaru 
realizowanych zadań, za zgodą Ministra Finansów, tworzy niezbędną liczbę komórek 
organizacyjnych, o których mowa w ust. 1. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Krajowej 
Informacji Podatkowej może określić zróżnicowany zakres zadań tych komórek. 

6. Do realizacji stałych lub okresowych zadań Dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej 
może wyznaczać pełnomocników i tworzyć zespoły lub komisje, określając odpowiednio osobę 
lub skład, cel wyznaczenia lub utworzenia, zakres zadań i tryb pracy. 

7. Dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej sprawuje bezpośredni nadzór nad zadaniami 
realizowanymi przez: 

1) pełnomocnika ochrony informacji niejawnych;  

2) administratora bezpieczeństwa informacji; 

3) komórkę audytu wewnętrznego; 

4) komórkę bezpieczeństwa i higieny pracy. 

§ 2. 1. Do zadań wszystkich komórek organizacyjnych Biura Krajowej Informacji 
Podatkowej, zgodnie z ich właściwością merytoryczną, należy w szczególności: 

1) podejmowanie działań dla zapewnienia adekwatnej, skutecznej, efektywnej kontroli 
zarządczej w zakresie właściwości komórki; 

2) wdrażanie i koordynowanie stosowania jednolitych standardów w komórkach 
organizacyjnych; 

3) współdziałanie przy realizacji zadań z innymi podmiotami na podstawie i w granicach 
prawa; 

4) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania i podejmowanie działań 
antykorupcyjnych; 

5) ochrona informacji prawnie chronionych; 

6) rozpatrywanie wniosków w sprawie wyłączeń pracowników Biura Krajowej Informacji 
Podatkowej na podstawie art.130 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.4)); 

7) sporządzanie informacji, analiz i sprawozdań w zakresie realizowanych zadań; 
8) prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów; 

9) archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Do zadań: 

                                                      
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 848, 1101, 1342 i 1529, 

z 2013 r. poz. 35, 985, 1027, 1036, 1145, 1149, 1289 i 1313 oraz z 2014 r. poz. 183, 567, 915, 1171, 1215, 1328, 
1644 i 1662. 
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1) komórki wsparcia zarządzania należy w szczególności: 

a) kształtowanie i realizowanie procesów zarządczych w Biurze Krajowej Informacji 
Podatkowej w szczególności w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania 
procesami, zarządzania zmianą oraz procesami wspomagającymi zarządzanie: 
kontroli zarządczej, budżetu zadaniowego,  

b) prowadzenie spraw dotyczących planowania, monitorowania, analizowania 
i raportowania zadań realizowanych w oparciu o system zarządzania poprzez cele na 
poziomie regionalnym i lokalnym, 

c) integrowanie systemów zarządzania funkcjonujących w Biurze Krajowej Informacji 
Podatkowej, 

d) prowadzenie spraw dotyczących struktury Biura Krajowej Informacji Podatkowej, 
w tym projektu regulaminu organizacyjnego Biura lub jego zmiany, 

e) prowadzenie spraw dotyczących tworzenia i nadzorowania systemu prawa 
wewnętrznego, w tym opracowywanie i opiniowanie projektów wewnętrznych aktów 
prawnych, 

f) sporządzanie zbiorczych informacji i sprawozdań w zakresie funkcjonowania Biura 
Krajowej Informacji Podatkowej, z wyłączeniem sporządzania sprawozdań 
budżetowych i finansowych, w tym sprawozdawczość, z wyjątkiem sprawozdań 
budżetowych i finansowych, 

g) przygotowywanie, ewidencjonowanie i przechowywanie upoważnień Dyrektora dla 
pracowników Biura Krajowej Informacji Podatkowej do wydawania w jego imieniu 
indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego i załatwiania spraw, 

h) koordynowanie działań dotyczących narad kadry kierowniczej, 

i) współpraca z: 

− urzędami kontroli skarbowej, izbami skarbowymi i celnymi, 

− organami samorządu terytorialnego, 

− organami administracji zespolonej i niezespolonej; 
2) komórki komunikacji należy w szczególności: 

a) kreowanie wizerunku Biura Krajowej Informacji Podatkowej, w szczególności przez 
upowszechnianie przepisów podatkowych wśród podatników, prowadzenie 
i koordynowanie akcji edukacyjno-informacyjnych, 

b) wykonywanie zadań rzecznika prasowego, 

c) udostępnianie informacji publicznej, 

d) współpraca z: 

− urzędami kontroli skarbowej, izbami skarbowymi i urzędami skarbowymi, izbami 
celnymi, 

− organami samorządu terytorialnego, 

− organami administracji zespolonej i niezespolonej, 

w zakresie informacji podatkowej, 

e) prowadzenie stron internetowych biuletynu informacji publicznej (BIP) Biura 
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Krajowej Informacji Podatkowej, 

f) współpraca z organizacjami zrzeszającymi podatników, 

g) koordynowanie zadań w zakresie komunikacji wewnętrznej, 

h) nadzorowanie wdrażania procedur i standardów obsługi podatnika, 

i) monitorowanie jakości obsługi podatnika, 

j) prowadzenie badań ankietowych dotyczących oceny jakości obsługi w Biurze oraz 
oczekiwań podatnika; 

3) komórki obsługi prawnej należy w szczególności: 

a) opracowywanie opinii i udzielanie porad prawnych w zakresie związanym 
z realizacją zadań Dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej oraz udzielanie 
wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, 

b) opiniowanie projektów aktów prawnych i odpowiedzi na skargi do sądów 
administracyjnych, 

c) informowanie Dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej o zmianach 
w obowiązującym stanie prawnym, 

d) wykonywanie zadań w zakresie reprezentowania Dyrektora Biura Krajowej 
Informacji Podatkowej w postępowaniu sądowym, administracyjnym, egzekucyjnym 
oraz przed komornikiem sądowym w postępowaniu egzekucyjnym, 

e) sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego; 

4) komórki audytu wewnętrznego należy w szczególności: 

a) przeprowadzanie zadań zapewniających w celu dostarczenia dyrektorowi niezależnej 
i obiektywnej oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej, 

b) wykonywanie czynności doradczych, mających na celu usprawnienie 
funkcjonowania izby skarbowej, których charakter i zakres uzgodniony jest 
z Dyrektorem, 

c) przeprowadzanie czynności sprawdzających polegających na ocenie dostosowania 
działań jednostki organizacyjnej do zaleceń zawartych w sprawozdaniu z audytu, 

d) prowadzenie akt stałych i akt bieżących audytu wewnętrznego, 

e) opracowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego, 

f) sporządzanie sprawozdań z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 
poprzedni, 

g) sporządzanie informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego, 

h) współpraca z Dyrektorem oraz kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie 
gromadzenia materiałów i informacji istotnych dla planowania oraz realizacji zadań 
audytowych, 

i) współpraca z audytorami zewnętrznymi, kontrolą wewnętrzną, NIK i innymi 
instytucjami kontrolnymi; 

5) komórki rachunkowości budżetowej należy w szczególności: 

a) prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej, 

b) realizacja planu finansowego, 
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c) sporządzanie obowiązujących sprawozdań budżetowych i finansowych jednostki 
budżetowej, 

d) prowadzenie wymaganych ewidencji i dokumentacji księgowych, 

e) obsługa rachunków bankowych jednostki budżetowej, 

f) dokonywanie rozliczeń jednostki budżetowej jako podatnika, 

g) rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych, 

h) obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

i) obsługa finansowa Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, 

j) dokonywanie rozliczeń związanych z obowiązkami Biura Krajowej Informacji 
Podatkowej, jako płatnika, 

k) prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania; 

6) komórki płac należy w szczególności: 

a) dokonywanie rozliczeń związanych z wynagrodzeniami, 

b) dokonywanie rozliczeń jednostki budżetowej jako płatnika, 

c) prowadzenie wymaganych ewidencji i dokumentacji księgowych w zakresie 
wynagrodzeń; 

7) komórki planowania i kontroli finansowej należy w szczególności: 

a) planowanie budżetowe w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym, 

b) monitorowanie i analiza budżetowa w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym, 

c) koordynowanie kontroli finansowej w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej, 

d) wykonywanie zadań wierzyciela dla należności jednostki budżetowej, 

e) wykonywanie wyroków w zakresie zasądzonych kosztów postępowania sądowego, 

f) sporządzanie łącznych sprawozdań budżetowych; 

8) komórki bezpieczeństwa i higieny pracy należy w szczególności: 

a) wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, 

b) wykonywanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej, w tym kierowanie 
pracowników na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie oraz prowadzenie 
dokumentacji, 

c) prowadzenie spraw związanych z wypadkami przy pracy oraz w drodze do pracy  
i z pracy, w tym: 

− opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyny i okoliczności 
wypadków, 

− prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów, 
d) organizowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy, a w szczególności prowadzenie szkoleń wstępnych dla 
nowoprzyjętych pracowników, 

e) okresowe przeprowadzanie kontroli warunków pracy w Biurze Krajowej Informacji 
Podatkowej, w tym przeprowadzanie przeglądów stanu bezpieczeństwa i higieny 
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pracy na stanowiskach komputerowych, 

f) wykonywanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej Biurze Krajowej 
Informacji Podatkowej, 

g) sporządzanie co najmniej raz w roku analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

h) egzekwowanie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 

i) informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach i nieprawidłowościach  
w warunkach pracy oraz kierowanie wniosków o sposobie ich eliminowania, 

j) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem oceny ryzyka zawodowego; 
9) komórki logistyki należy w szczególności: 

a) prowadzenie spraw organizacyjnych, w tym obsługa sekretarska Biura Krajowej 
Informacji Podatkowej, 

b) obsługa administracyjno-kancelaryjna Biura Krajowej Informacji Podatkowej, 

c) prowadzenie spraw gospodarczo-zaopatrzeniowych, 

d) administrowanie składnikami majątkowymi, 

e) prowadzenie spraw eksploatacyjnych, remontowych i inwestycyjnych, 

f) prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych, w tym współpraca  
z innymi jednostkami podległymi Ministrowi Finansów przy realizacji wspólnych 
zamówień publicznych, 

g) prowadzenie archiwum zakładowego Biura Krajowej Informacji Podatkowej, 

h) prowadzenie biblioteki Biura, 

i) planowanie rzeczowo-finansowe wydatków budżetowych przeznaczonych na 
funkcjonowanie Biura Krajowej Informacji Podatkowej oraz wstępna ocena 
celowości zaciągania zobowiązań finansowych; 

10) komórki informatyki należy w szczególności: 

a) w zakresie wsparcia użytkownika: 

− obsługa zgłoszeń użytkowników systemów eksploatowanych w Biurze Krajowej 
Informacji Podatkowej, 

− wsparcie użytkowników w zakresie obsługi aplikacji, 

− realizacja szkoleń informatycznych, 

− realizacja procesów zarządzania incydentem, 

− zgłaszanie propozycji zmian w eksploatowanych aplikacjach, 

− udział w testach i odbiorach rozwiązań IT realizowanych terenowo i centralnie, 

b) w zakresie wdrożenia i eksploatacji systemów obsługi:  

− koordynacja i nadzór nad realizacją zadań wdrożeniowych w Biurze Krajowej 
Informacji Podatkowej w zakresie centralnych i regionalnych rozwiązań 
informatycznych, 

− obsługa wniosków o założenie kont, nadanie, modyfikację lub odbiór uprawnień 
użytkownikom, 
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− prowadzenie rejestru uprawnień oraz okresowa weryfikacja nadanych 
uprawnień, 

− obsługa zamówień na informacje z systemów informatycznych, tworzenie 
skryptów, 

− analiza potrzeb i rozwój usług informatycznych wspierających procesy 
pomocnicze, 

− określanie pozafunkcjonalnych wymagań dla systemów informatycznych 
i teleinformatycznych oraz udział w testach i odbiorach rozwiązań IT 
realizowanych terenowo i centralnie, 

c) w zakresie bezpieczeństwa IT i analizy ryzyka: 

− zarządzanie bezpieczeństwem teleinformatycznym w Biurze Krajowej 
Informacji Podatkowej, 

− projektowanie, wdrażanie oraz utrzymanie zabezpieczeń danych i systemów 
teleinformatycznych zgodnie z polityką bezpieczeństwa informacji, 

− udział w opracowywaniu dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, 

− nadzór nad realizacją kopii bezpieczeństwa danych zgromadzonych 
w systemach informatycznych Biura Krajowej Informacji Podatkowej, 

− zarządzanie ryzykiem technologicznym (w zakresie zadań komórki IF), 

− realizacja szkoleń w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, 
d) w zakresie infrastruktury teleinformatycznej, logistyki i rozwoju: 

− zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną jednostki, 

− administrowanie systemem informatycznym jednostki,  

− przygotowanie stanowisk informatycznych, nadzór i przegląd stacji roboczych, 

− instruktaż, szkolenie stanowiskowe oraz wsparcie użytkownika infrastruktury 
informatycznej jednostki w zakresie obsługi sprzętu i aplikacji, 

− obsługa zgłoszeń i usuwanie awarii lokalnego systemu informatycznego, 

− obsługa wniosków o założenie kont, nadanie, modyfikację lub odbiór uprawnień 
użytkownikom, 

− realizacja polityki zarządzania kopiami bezpieczeństwa, 

− zarządzanie infrastrukturą sieci LAN, 

− monitorowanie warunków środowiskowych w serwerowni, 

− zarządzanie urządzeniami wejścia/wyjścia (urządzenia drukujące, skanujące, 
itp.), 

− wykonywanie napraw, konserwacji i modernizacji sprzętu informatycznego, 
przekazywanie do serwisu, 

− analiza zapotrzebowania na sprzęt informatyczny i standardowe 
oprogramowanie, 
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− planowanie wydatków na utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej 
w regionie, 

− raportowanie wydatkowania środków przyznanych na zakupy informatyczne, 

− przygotowywanie projektów budowy i modernizacji okablowania strukturalnego 
lokalnych sieci komputerowych; 

11) komórki ochrony należy w szczególności: 

a) zapewnienie i kontrola ochrony informacji niejawnych, w tym: 

− prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych w Biurze Krajowej Informacji 
Podatkowej, 

− nadzór nad bezpieczeństwem systemu teleinformatycznego, służącego do 
przetwarzania informacji niejawnych, 

− prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz współpraca w tym 
zakresie z jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa, 

b) zapewnienie ochrony osób i mienia oraz prowadzenie na bieżąco nadzoru nad 
ochroną fizyczną Biura i oddziałów Krajowej Informacji Podatkowej, w tym 
współpraca z komórką właściwą do spraw logistyki w zakresie realizacji zadań 
związanych z ochroną osób i mienia oraz ochroną przeciwpożarową, 

c) prowadzenie spraw obronnych, obrony cywilnej i w zakresie zarządzania 
kryzysowego, w tym: 

− prowadzenie ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej oraz 
osób objętych reklamacją, 

− prowadzenie ewidencji magazynowej sprzętu obrony cywilnej oraz jego 
konserwacja, 

d) zapewnienie i kontrola ochrony danych osobowych, 

e) nadzór nad ochroną zasobów informatycznych (bazy sprzętowej i programowej), 

f) przechowywanie haseł oraz szyfrowanych kopii bezpieczeństwa z urzędów 
skarbowych, 

g) opracowywanie i kontrola przestrzegania procedur dotyczących bezpieczeństwa 
informacji, 

h) sprawowanie nadzoru w zakresie przestrzegania tajemnicy skarbowej w Biurze 
Krajowej Informacji Podatkowej, 

i) prowadzenie szkoleń w zakresie: 

− ochrony informacji niejawnych, 

− ochrony danych osobowych, 

− ochrony tajemnicy skarbowej, 

− obrony cywilnej i spraw obronnych, 

j) przyjmowanie, ewidencjonowanie oraz odpowiednie przechowywanie oświadczeń 
majątkowych pracowników Biura Krajowej Informacji Podatkowej; 

12) komórki obsługi kadr należy w szczególności: 
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a) prowadzenie spraw osobowych, 

b) prowadzenie spraw socjalnych, 

c) organizowanie szkoleń i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, 

d) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi przy opracowywaniu planów 
dokształcania i doskonalenia zawodowego, opracowywanie analiz w tym zakresie, 

e) współorganizowanie praktyk studenckich, uczniowskich i innych, 

f) prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem i szkoleniem organizowanym 
przez Ministerstwo Finansów, uczelnie i inne ośrodki szkoleniowe, 

g) organizowanie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu naboru 
pracowników, 

h) prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem, aktualizacją danych oraz 
wyrejestrowywaniem z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego 
pracowników oraz członków ich rodzin, 

i) nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pracy oraz rozliczanie czasu pracy 
pracowników, 

j) koordynowanie przebiegu procesu ocen, rozwoju zawodowego pracowników oraz 
opisywania i wartościowania stanowisk pracy, 

k) monitorowanie wykonania planu finansowego w zakresie wynagrodzeń, 

l) planowanie i podział etatów oraz nadzorowanie ich wykorzystania, 

m) obsługa organizacyjna i administracyjna spraw związanych z postępowaniami 
dyscyplinarnymi oraz wyjaśniającymi, 

n) rozpatrywanie wniosków w sprawie wyłączenia pracowników organów 
podatkowych na podstawie art. 130 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
– Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), 

o) rozpatrywanie wniosków w sprawie wyłączenia organów podatkowych na 
podstawie art. 131 Ordynacji podatkowej, 

p) nadzór nad realizacją w oddziałach BKIP powierzonych zadań z zakresu obsługi 
kadr; 

13) komórki zarządzania ryzykiem zewnętrznym należy w szczególności: 

a) identyfikowanie obszarów zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość 
wypełniania obowiązków podatkowych, 

b) ustalanie procedur działania przy zarządzaniu ryzykiem zewnętrznym oraz obiegu 
i trybu wymiany informacji, 

c) prowadzenie rejestru ryzyk; 

14) komórki kontroli wewnętrznej należy w szczególności: 
a) przeprowadzanie kontroli wewnętrznej, 

b) załatwianie oraz koordynowanie załatwiania skarg i wniosków, 

c) rozpatrywanie skarg na pracowników Biura Krajowej Informacji Podatkowej; 

15) komórki interpretacji indywidualnych należy w szczególności: 
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a) zarządzanie wnioskami o wydanie interpretacji wpływającymi do Biura, 

b) rozpatrywanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa 
podatkowego, 

c) rozpatrywanie środków zaskarżenia złożonych na rozstrzygnięcia wydane na skutek 
rozpatrzenia wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych, 

d) przygotowywanie odpowiedzi na skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych, 

e) przygotowywanie wniosków o wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, 

f) przygotowywanie interpretacji do umieszczenia w Bazie Wiedzy Administracji 
Podatkowej; 

16) komórki interpretacji ogólnych należy w szczególności: 

a) opracowywanie postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie 
interpretacji ogólnych w zakresie prawa podatkowego, 

b) współpraca z innymi jednostkami administracji podatkowej w sprawach związanych 
z rozpatrywaniem wniosków o wydanie interpretacji ogólnych w zakresie prawa 
podatkowego, 

c) przygotowywanie wydanych przez Ministra Finansów interpretacji ogólnych do 
publikacji w Bazie Wiedzy Administracji Podatkowej; 

17) komórki contact center należy w szczególności:  

a) zarządzanie w czasie rzeczywistym procesem udzielania ogólnej informacji 
podatkowej wszystkimi kanałami komunikacji, 

b) udzielanie ogólnej informacji podatkowej drogą telefoniczną oraz innymi kanałami 
komunikacji, 

c) udzielanie pomocy merytorycznej urzędom skarbowym w zakresie zadań 
związanych z funkcjonowaniem systemu wsparcia podatnika, 

d) opracowywanie materiałów informacyjnych i przygotowywanie ich do umieszczenia 
w Bazie Wiedzy Administracji Podatkowej; 

18) komórki materiałów edukacyjnych i informacyjnych należy w szczególności: 

a) przygotowywanie i udostępnianie broszur podatkowych oraz publikacji 
podatkowych, 

b) przygotowywanie programów edukacyjnych i przeprowadzanie szkoleń 
podatkowych dla podatników; 

19) komórki Bazy Wiedzy Administracji Podatkowej należy w szczególności: 

a) umieszczanie w Bazie Wiedzy Administracji Podatkowej przygotowanych 
materiałów informacyjnych, w szczególności interpretacji przepisów prawa 
podatkowego, 

b) zarządzanie zasobami umieszczonymi w Bazie Wiedzy Administracji Podatkowej, 
w tym aktualizowanie informacji dotyczących wydanych interpretacji przepisów 
prawa podatkowego; 

20) komórki Portalu Podatkowego należy w szczególności: 

a) zapewnienie bieżącej funkcjonalności i niezakłóconego działania Portalu, 
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b) publikacja treści na Portalu, 

c) aktualizacja treści ogólnodostępnych zamieszczonych na Portalu w uzgodnieniu 
i współpracy z upoważnionymi jednostkami, 

d) monitorowanie i obsługa profilu podatnika, 

e) obsługa zapytań telefonicznych i mailowych Service Desk Portalu Podatkowego 
i systemu e-Deklaracje; 

21) komórki nadzoru nad jednolitością należy w szczególności: 

a) współpraca w uzgadnianiu jednolitych stanowisk w sprawach wątpliwych 
dotyczących udzielanych ogólnych informacji podatkowych, wydawanych 
interpretacji podatkowych oraz materiałów umieszczanych w Bazie Wiedzy 
Administracji Podatkowej, w tym współpraca z Ministerstwem Finansów, 

b) czuwanie nad spójnością między wydanymi interpretacjami indywidualnymi  
a udzielanymi informacjami oraz stanowiskami zawartymi w materiałach 
publikowanych w Bazie Wiedzy Administracji Podatkowej, 

c) wyjaśnianie ujawnionych nieprawidłowości i rozbieżności, 

d) zatwierdzanie przygotowanych broszur podatkowych oraz publikacji podatkowych 
przed ich publikacją w Bazie Wiedzy Administracji Podatkowej, 

e) akceptowanie materiałów umieszczanych na Portalu Podatkowym, 

f) zatwierdzanie programów edukacyjnych, 

g) przygotowywanie komentarzy do przepisów ustaw podatkowych; 

22) komórki nadzoru nad jakością należy w szczególności: 

a) analizowanie i ocena odpowiedzi konsultantów udzielanych wszystkimi kanałami 
komunikacji pod kątem ich poprawności merytorycznej, sposobu komunikacji, 
precyzji odpowiedzi, sposobu sformułowania odpowiedzi e-mail, 

b) przeprowadzanie okresowych badań jakości udzielanych odpowiedzi, 

c) określanie indywidualnych potrzeb szkoleniowych konsultantów, 

d) coaching. 

§ 3. 1. Dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej nadaje regulamin organizacyjny 
Biura Krajowej Informacji Podatkowej po zatwierdzeniu projektu regulaminu przez Ministra 
Finansów. 

2. Regulamin organizacyjny Biura Krajowej Informacji Podatkowej określa: 

1) strukturę organizacyjną Biura Krajowej Informacji Podatkowej; 

2) zakres zadań komórek organizacyjnych; 

3) zasady organizacji pracy Biura Krajowej Informacji Podatkowej; 

4) zakres nadzoru sprawowanego przez Dyrektora i zastępców Dyrektora oraz głównego 
księgowego; 

5) zakres stałych uprawnień – zastępcy Dyrektora, głównego księgowego, naczelników 
wydziałów, kierowników komórek organizacyjnych i innych pracowników obsługujących 
zastępców Dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej zatrudnionych na 
stanowiskach samodzielnych – do wydawania decyzji, podpisywania pism i wyrażania 
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opinii w określonych sprawach. 

§ 4. 1. Zmiany regulaminu organizacyjnego następują w trybie właściwym dla jego 
nadania. 

2. W przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 2–5, Dyrektor Biura Krajowej Informacji 
Podatkowej składa wniosek o wyrażenie zgody przez Ministra Finansów, wraz z uzasadnieniem 
oraz projektem regulaminu organizacyjnego Biura Krajowej Informacji Podatkowej. 

§ 5. Dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej ustala zakresy czynności 
pracowników Biura Krajowej Informacji Podatkowej. 

§ 6. Regulamin organizacyjny Biura Krajowej Informacji Podatkowej podlega 
udostępnieniu w siedzibie oraz na stronach BIP Biura na zasadach określonych w przepisach 
o dostępie do informacji publicznej. 
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UZASADNIENIE 

 

Podstawę funkcjonowania i organizacji administracji podatkowej stanowi ustawa z dnia 

21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267, z późn. 

zm.), która z dniem 1 stycznia 2016 r. zostanie zastąpiona przez ustawę z dnia ... o administracji 

podatkowej (Dz. U. poz. ...). Przepisy projektowanej ustawy o administracji podatkowej 

upoważniają Ministra Finansów do uregulowania, w drodze aktów wykonawczych, określonego 

zakresu spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem organów administracji podatkowej, 

w tym również określenia, w drodze zarządzenia, organizacji izb skarbowych, urzędów 

skarbowych i Biura Krajowej Informacji Podatkowej oraz nadania im statutów, w których 

określa ich strukturę wewnętrzną, szczegółowe zadania oraz zakres i tryb ich działania (art. 11 

ust. 2). 

1. Zmiany wprowadzane przez ustawę o administracji podatkowej 

Celem projektowanego zarządzenia jest dostosowanie przepisów określających organizację oraz 

statuty izby skarbowej, urzędu skarbowego i Biura Krajowej Informacji Podatkowej do zmian, 

jakie przewiduje projekt ustawy o administracji podatkowej. 

Okres 19 lat, jaki upłynął od uchwalenia ustawy o urzędach i izbach skarbowych, a także zmiany 

społeczno-gospodarcze, jakie zaszły w tym czasie tworzą potrzebę wprowadzenia aktu 

prawnego, który będzie zawierał regulacje w zakresie usprawnienia i poprawy funkcjonowania 

obecnej administracji podatkowej, stworzenia najlepszych warunków do realizacji 

podstawowego celu, jakim jest zapewnienie prawidłowego wykonywania przez podatników 

obowiązków podatkowych.  

Administracja podatkowa w Polsce przechodzi proces zmian, których celem jest usprawnienie 

funkcjonowania organów podatkowych, wzmocnienie struktury obsługujących te organy 

jednostek oraz wdrożenie nowatorskiej formy interakcji z podatnikami, akcentującej funkcje 

usługowe, ukierunkowane na ułatwienie podatnikowi rzetelnego i prawidłowego wypełniania 

obowiązków przewidzianych w przepisach prawa podatkowego. Konieczność usprawnienia 

i wzmocnienia struktury organizacyjnej Administracji Podatkowej, oprócz rekomendacji Rady 

Unii Europejskiej dla Polski (tzw. CSR – Country specific recommendation) wprowadzonych 

także do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2014–2017, wynika także 

z realizowanego w resorcie finansów Programu e-Podatki, w ramach którego opracowywany jest 

nowoczesny system informatyczny i nowe formy komunikacji z podatnikami. 

W pierwszym etapie usprawnienia i poprawy funkcjonowania administracji podatkowej 

Ministerstwo Finansów podjęło działania mające na celu wzmocnienie organizacyjne izb 
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i urzędów poprzez przygotowanie tych jednostek do wdrożenia konsolidacji procesów 

pomocniczych realizowanych w tych jednostkach. W tym celu opracowano zarządzenie nr 5 

Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych 

oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 3), które weszło w życie z dniem 1 kwietnia 

2014 r.  

Drugim etapem działań było stworzenie prawnych warunków wzmocnienia organizacyjnego 

administracji podatkowej poprzez nowelizację ustawy o urzędach i izbach skarbowych 

zmienionej przez ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawie 

o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 211). Nowelizacja, 

która wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r. przewiduje m.in.: skonsolidowanie na 

poziomie województwa procesów pomocniczych realizowanych w izbach i urzędach 

skarbowych, przekształcenie izby i podległych urzędów skarbowych w jedną jednostkę 

budżetową stanowiącą także urząd w rozumieniu ustawy o służbie cywilnej oraz zapewnienie 

większej elastyczności wykorzystania zasobów kadrowych urzędów skarbowych i izb 

skarbowych oraz wzmocnienie obsługi i wsparcia podatników i wzmocnienie funkcji analizy 

ryzyka.  

Trzecim etapem podejmowanych działań nad usprawnieniem i poprawą funkcjonowania 

administracji podatkowej są prace nad projektem ustawy o administracji podatkowej (planowane 

wejście w życie – wrzesień 2015 r.), w której proponuje się m.in.: 

− wprowadzenie ustawowych regulacji odnośnie obsługi i wsparcia podatnika w zakresie 

samodzielnego, prawidłowego i dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych, 

w tym poprzez zapewnienie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej, 

w tym podejmowanie działań o charakterze informacyjnym i edukacyjnym; zapewnienie 

obsługi podatnika w centrum obsługi oraz za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, asystenta podatnika przysługującego mikroprzedsiębiorcom przez 

pierwszych 18 miesięcy prowadzenia działalności, 

− określenie w przepisach rozporządzenia katalogu kategorii podatników, którzy będą 

obsługiwani przez tzw. wyspecjalizowane urzędy skarbowe umożliwiając tym 

jednostkom skoncentrowanie się wyłącznie na obsłudze największych podmiotów 

budujących potencjał gospodarczy państwa, 

− wprowadzenie zmian organizacyjnych obejmujących m.in. wprowadzenie możliwości 

elastycznego reagowania na potrzeby podatników i płatników obsługiwanych przez 

wyspecjalizowane urzędy skarbowe, ustanowienie Biura Krajowej Informacji 

Podatkowej,  
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− stworzenie warunków prawnych umożliwiających wymianę informacji bezpośrednio 

pomiędzy jednostkami Administracji Podatkowej oraz administracji publicznej poprzez 

utworzony Centralny Rejestr Danych Podatkowych.  

Wprowadzenie powyższych rozwiązań pozwoli na osiągnięcie zasadniczych celów 

projektowanej ustawy o Administracji Podatkowej, tj.:  

1) zapewnienie poprawy jakości wydawanych indywidualnych interpretacji przepisów 

prawa podatkowego, 

2) prowadzenie zakrojonej na szeroką skalę działalności informacyjnej i edukacyjnej 

w zakresie prawa podatkowego, 

3) poszerzenie katalogu usług realizowanych przez Administrację Podatkową na rzecz 

podatników służących ułatwieniu w realizacji ich obowiązków podatkowych, np. centrum 

obsługi, asystent podatnika; zapewnienie kadry kierowniczej o wysokich kompetencjach 

zarządczych. 

Wdrożenie rozwiązań przewidzianych w ustawie pozwoli na maksymalizację stopnia orientacji 

na podatnika poprzez stworzenie obsługi i wsparcia podatnika, co w konsekwencji wpłynie na 

poprawę jakości świadczonych usług przez administrację podatkową oraz wzmocni jej rolę 

usługową. 

2. Organizacja administracji podatkowej  

Organizację administracji podatkowej określa rozdział 2 ustawy, który w art. 6 ust. 1 przewiduje, 

że ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych podlegają dyrektorzy izb 

skarbowych, dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej oraz naczelnicy urzędów 

skarbowych, natomiast ust. 2 stanowi, że Minister Finansów będzie kierował administracją 

podatkową przy pomocy Szefa Administracji Podatkowej – podsekretarza stanu w Ministerstwie 

Finansów. 

Katalog organów administracji podatkowej określa art. 7 projektu, zgodnie z którym organami 

administracji podatkowej są:  

1) minister właściwy ds. finansów publicznych, 

2) dyrektor izby skarbowej, 

3) dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej oraz  

4) naczelnik urzędu skarbowego. 

Organy podlegające Ministrowi Finansów wykonują swoja zadania odpowiednio przy pomocy: 

1) izby skarbowej, 

2) Biura Krajowej Informacji Podatkowej, 

3) urzędu skarbowego. 
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Jednocześnie, w art. 11 ust. 1 dookreślono, że w sprawach organizacyjno-finansowych, izba 

skarbowa wraz z podległymi urzędami skarbowymi stanowi jednostkę organizacyjną, której 

kierownikiem jest dyrektor izby skarbowej. 

Proponowane organy i jednostki administracji podatkowej stanowią powielenie obecnej 

struktury organizacyjnej wynikającej z ustawy o urzędach i izbach skarbowych, z wyjątkiem 

dotyczącym Dyrektora oraz Biura Krajowej Informacji Podatkowej.  

Wyodrębnienie dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej, jako organu podatkowego 

właściwego w sprawach dotyczących wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa 

podatkowego nastąpi na mocy nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa, która wprowadza 

ustawa o administracji podatkowej. Krajowa Informacja Podatkowa, jako podstawowe centrum 

kompetencyjne administracji podatkowej w zakresie udzielania informacji podatkowej powinna 

mieć strukturę organizacyjną przystosowaną do pełnienia funkcji głównego źródła wiedzy na 

temat stosowania przepisów prawa podatkowego, wskazującego pozostałym jednostkom 

organizacyjnym administracji podatkowej prawidłową wykładnię przepisów prawa 

podatkowego. Spójny system informacji podatkowej dla całej administracji podatkowej może 

powstać pod patronatem Krajowej Informacji Podatkowej tylko wtedy, kiedy będzie ona 

funkcjonować jako scentralizowana, niezależna instytucja, skutecznie i efektywnie zarządzająca 

swoimi zasobami. Stąd też wyodrębnienie w strukturze administracji podatkowej dyrektora 

Biura Krajowej Informacji Podatkowej pozwoli na wprowadzenie jednolitych zasad zarządzania 

i skutecznego nadzoru nad realizacją zadań Biura Krajowej Informacji Podatkowej. 

Ustanowienie zaś go dodatkowo organem podatkowym w w/w zakresie wpłynie na poprawę 

jakości i jednolitości wydawanych interpretacji podatkowych. Z powyższych względów 

niezbędne jest utworzenie w ramach administracji podatkowej Biura Krajowej Informacji 

Podatkowej. 

3. Ogólny zakres zadań administracji podatkowej  

Art. 3 ustawy o administracji podatkowej wymienia następujące zadania administracji 

podatkowej: 

1) realizacja dochodów z podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych, jak 

również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem podatków 

i należności budżetowych, w zakresie których właściwe są inne organy, 

2) zapewnienie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej, w tym 

podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, ukierunkowanych na podnoszenie 

świadomości podatkowej oraz dobrowolne wykonywanie obowiązków podatkowych, 
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3) zapewnienie obsługi i wsparcia w prawidłowym wykonywaniu obowiązków 

podatkowych, w tym przez asystenta podatnika, centrum obsługi, oraz za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, 

4) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych 

i wykroczeń skarbowych, 

5) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz z państwowymi 

i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wynikającym z odrębnych 

przepisów, 

6) współpraca z właściwymi organami i instytucjami innych państw oraz organizacjami 

międzynarodowymi w sprawach dotyczących wymiaru i poboru podatków, a także 

wymiana informacji w zakresie i na zasadach wynikających z ratyfikowanych umów 

i porozumień międzynarodowych oraz z odrębnych przepisów. 

Strukturę organizacyjną poszczególnych jednostek obsługujących organy administracji 

podatkowej oraz szczegółowe katalogi zadań realizowanych przez komórki organizacyjne 

określają statury izby skarbowej, urzędu skarbowego i Biura Krajowej Informacji Podatkowej 

stanowiące odpowiednie załączniki do zarządzenia. 

4. Struktura organizacyjna izby skarbowej 

Realizacja zadań z zakresu działania obsługiwanego organu podatkowego i egzekucyjnego oraz 

szeregu procesów pomocniczych (obsługowych) związanych z zadaniami dyrektora generalnego 

urzędu oraz kierownika jednostki budżetowej, wymaga tworzenia i utrzymywania w urzędach 

i izbach skarbowych odpowiednich struktur organizacyjnych, których modelowe kształty 

określają statuty urzędu skarbowego oraz izby skarbowej stanowiące załączniki do zarządzenia. 

Projekt zarządzenia przewiduje, że w skład izby skarbowej będą wchodziły następujące komórki 

organizacyjne, funkcjonujące w ramach pionów organizacyjnych: 

1) a)  pion prawno-doradczy (DIS): 

b) obsługi prawnej (OP), 

c) audytu wewnętrznego (AW), 

2) pion wsparcia (WDW): 

a) wsparcia zarządzania (WZ), 

b) obsługi kadr (KA), 

c) komunikacji (KO), 

3) pion finansowo-księgowy (GKI): 

a) rachunkowości budżetowej (RB), 

b) płac (RW), 
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c) planowania i kontroli finansowej (RK), 

4) pion logistyki (WDL):  

a) logistyki (LO), 

b) informatyki (IF), 

c) ochrony (IN), 

d) bezpieczeństwa i higieny pracy (BH), 

5) pion kontroli (WDK): 

a) zarządzania ryzykiem zewnętrznym (ZR), 

b) kontroli wewnętrznej (KW), 

c) spraw kontroli podatkowej i czynności sprawdzających (KP), 

d) współpracy międzynarodowej (WM), 

e) spraw karnych skarbowych (KS), 

6) pion poboru i egzekucji (WDE): 

a) spraw wierzycielskich (SW), 

b) egzekucji administracyjnej (EA), 

7) pion orzecznictwa (WDO): 

a) podatków dochodowych (PD), 

b) podatku od towarów i usług (PT), 

c) podatków majątkowych (PM). 

 

5. Zadania dyrektora izby skarbowej 

Zadania dyrektora izby skarbowej, zgodnie z art. 8 ustawy o administracji podatkowej obejmuje, 

w szczególności: 

1) sprawowanie nadzoru nad działalnością naczelników urzędów skarbowych, 

2) rozstrzyganie w II instancji w sprawach należących w I instancji do naczelnika urzędu 

skarbowego i dyrektora urzędu kontroli skarbowej, 

3) rozstrzyganie w I instancji w sprawach określonych w odrębnych przepisach, 

4) realizacja polityki kadrowej i szkoleniowej w izbie skarbowej, 

5) podejmowanie działań w celu stymulowania, zgodnego z prawem, postępowania 

podatników oraz zapobiegania nieprawidłowemu wypełnianiu obowiązków 

podatkowych, 

6) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach. 

Dyrektor izby skarbowej wykonuje swoje zadania przy pomocy izby skarbowej. 
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Część z wymienionych w tym przepisie zadań stanowi powtórzenie dotychczasowych zadań 

zawartych w ustawie o urzędach i izbach skarbowych. Do nich należą zadania w zakresie 

sprawowania nadzoru nad działalnością naczelników urzędów skarbowych oraz rozstrzyganie 

w II instancji w sprawach należących w I instancji do naczelnika urzędu skarbowego i dyrektora 

urzędu kontroli skarbowej. Ponadto art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy wprowadził zadanie polegające na 

rozstrzyganiu w I instancji w sprawach określonych w odrębnych przepisach. Zadanie to wynika 

wprost z przepisu art. 13 § 1 pkt 2 lit. b ustawy – Ordynacja podatkowa. Do zadań dyrektora izby 

skarbowej będzie również należała realizacja polityki kadrowej i szkoleniowej w izbie 

skarbowej. W stosunku do postanowień ustawy o urzędach i izbach skarbowych jest to nowe 

zadanie, które będzie odnosiło się także do pracowników izby skarbowej realizujących zadania 

w urzędzie skarbowym. 

6. Struktura organizacyjna urzędu skarbowego 

Katalog podstawowych komórek organizacyjnych urzędu skarbowego ujęty w projekcie 

zarządzenia obejmuje następujące komórki organizacyjne: 

11) centrum obsługi (CO), 

12) obsługi bezpośredniej (OB), 

13) postępowań podatkowych (PP), 

14) analiz i planowania (AP), 

15) kontroli podatkowej (KP), 

16) rachunkowości (RP), 

17) spraw wierzycielskich (SW), 

18) egzekucji administracyjnej (EA), 

19) spraw karnych skarbowych (KS), 

20) sekretariat (SN). 

Nowym elementem struktury organizacyjnej urzędu skarbowego będzie centrum obsługi. 

Zgodnie z harmonogramem określonym przez Ministra Finansów, dyrektor izby skarbowej, 

w porozumieniu z naczelnikiem wybranego urzędu skarbowego, tworzy centrum obsługi, które 

realizuje zadania określone w art. 16 ust. 1 ustawy o administracji podatkowej i przejmuje 

zadania należące do komórki obsługi bezpośredniej realizowane na sali obsługi. Zadania 

centrum obsługi polegające na przyjmowaniu podań, deklaracji i zgłoszeń, wydawaniu 

zaświadczeń oraz udzielaniu wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego są 

wykonywane w każdym centrum obsługi, niezależnie od terytorialnego zasięgu działania 

naczelnika urzędu skarbowego. 
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Jeżeli będzie uzasadniał to zakres i rozmiar realizowanych zadań, można w urzędzie skarbowym 

wydzielić, w ramach komórki obsługi bezpośredniej albo komórki postępowań podatkowych, 

komórkę do spraw współpracy międzynarodowej (WM). 

Statuty dają dyrektorom i naczelnikom urzędów skarbowych możliwość dostosowania struktury 

organizacyjnej oraz zadań komórek organizacyjnych do lokalnych potrzeb, wymagań 

i możliwości danej jednostki. 

7. Zadania naczelnika urzędu skarbowego 

Katalog zadań naczelnika urzędu skarbowego określa art. 10 ustawy o administracji podatkowej, 

w którym ujęto zarówno zadania wymienione w obowiązującej ustawie o urzędach i izbach 

skarbowych jak i te realizowane przez naczelnika urzędu skarbowego wynikające z przepisów 

innych ustaw. Zakres zadań naczelnika urzędu skarbowego obejmuje, w szczególności: 

1) ustalanie, określanie i pobór podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych, 

jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem 

podatków i należności budżetowych, których ustalanie, określanie i pobór należy do 

innych organów, 

2) pobór należności stanowiących dochód budżetu państwa, ustalanych lub określanych 

przez inne organy, w przypadkach wskazanych w odrębnych przepisach, 

3) wspieranie podatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych, w tym 

przez asystenta podatnika, 

4) zapewnienie obsługi podatnika, w tym przez centrum obsługi oraz za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, 

5) dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych 

urzędu obsługującego naczelnika urzędu skarbowego, 

6) ewidencja podatników i płatników, 

7) wykonywanie kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających, 

8) wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, 

9) prowadzenie postępowań karnych skarbowych w sprawach o przestępstwa skarbowe 

i wykroczenia skarbowe, w zakresie określonym w ustawie z dnia 10 września 1999 r.  

– Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.) oraz postępowań 

karnych w sprawach o przestępstwa określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.), 

10) wydawanie zaświadczeń, 
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11) wykonywanie kar majątkowych, w zakresie określonym w ustawie z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) oraz 

w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, 

12) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach. 

Naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu skarbowego. 

Nowym zadaniem naczelnika urzędu skarbowego jest wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy 

o administracji podatkowej zadanie polegające na poborze należności stanowiących dochód 

budżetu państwa, ustalanych lub określanych przez inne organy, w przypadkach wskazanych 

w odrębnych przepisach. Zdanie to związane jest m.in. z przejęciem przez naczelnika urzędu 

skarbowego zadań wojewodów związanych z wykonywaniem funkcji wierzyciela należności 

z tytułu grzywien nakładanych przez funkcjonariuszy Policji oraz inne uprawnione organy, 

z wyłączeniem grzywien stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego oraz 

grzywien nakładanych przez organy Inspekcji Transportu Drogowego. 

Projekt rozbudowuje zadania przypisane naczelnikowi urzędu skarbowego związane z obsługą 

i wspieraniem podatników, którego realizacja będzie możliwa poprzez efektywny przepływ 

informacji podatkowej między podatnikiem a administracją podatkową oraz wewnątrz 

administracji podatkowej, a także dzięki obowiązującym w administracji podatkowej jednolitym 

standardom pracy w obsłudze bezpośredniej oraz przyjętemu sposobowi obsługi podatnika 

w jego indywidualnej sprawie.  

Zadania te będą realizowane na trzech płaszczyznach: 

1) w trakcie obsługi bezpośredniej, w urzędzie skarbowym, poprzez bezpośrednią relację 

z podatnikami od chwili powstania obowiązku podatkowego aż do momentu 

wypełnienia skonkretyzowanych zobowiązań podatkowych. W tym celu stworzone 

zostaną centra obsługi, 

2) poprzez utworzone w urzędzie skarbowym stanowisko do spraw wsparcia podatnika  

– asystenta podatnika, który we współpracy z właściwymi pracownikami prowadzącymi 

sprawy podatkowe, będzie służył pomocą, w zakresie określonym ustawą, 

mikroprzedsiębiorcom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej, 

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, które realizowane będzie głównie 

przez portal podatkowy, który stanie się podstawowym kanałem komunikacji 

z administracją podatkową.  

Wdrożenie zadań związanych z obsługą i wsparciem podatników będzie realizowane poprzez 

usprawnienie istniejących rozwiązań lub wdrożenie nowych, w trzech obszarach: 

1) informacja podatkowa (zarządzanie wiedzą podatkową), 
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2) standardy pracy administracji podatkowej w świadczeniu usług podatnikom, 

3) wsparcie podatnika w indywidualnej sprawie. 

Zgodnie z regulacją w art. 15 ustawy naczelnik urzędu skarbowego zapewni obsługę i wsparcie 

podatników m.in. poprzez prowadzenie centrów obsługi. Sale obsługi w urzędach skarbowych 

przekształcone zostaną w centra obsługi, które będą zestandaryzowane w skali kraju. Aktualny 

model obsługi bezpośredniej jest realizowany na rzecz podatników z uwzględnieniem przepisów 

o właściwości miejscowej i jest on ograniczony do zakresu zadań realizowanych przez 

administrację podatkową. Sytuacja taka jest niewygodna dla podatnika, który często występuje 

także jako klient innych organów administracji publicznej i stoi wobec konieczności załatwiania 

swoich spraw w różnych urzędach. Dlatego też centrach będą funkcjonować wyspecjalizowane 

stanowiska dedykowane konkretnym grupom podatników. Pracownicy administracji podatkowej 

będą w centrach obsługi przyjmować m.in.: podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia 

wydawane przez naczelnika urzędu skarbowego, udzielać wyjaśnień w zakresie przepisów prawa 

podatkowego, a także informować o danych kontaktowych właściwych organów do załatwienia 

indywidualnej sprawy podatnika wraz ze wskazaniem zakresu kompetencji tych organów.  

Obsługa i wsparcie podatnika będą realizowane także poprzez udostępnienie stanowiska 

komputerowego umożliwiającego podatnikom dostęp do portalu podatkowego. 

Istotną zmianą w stosunku do obowiązującego stanu prawnego będzie także wprowadzenie 

regulacji umożliwiającej wykonywanie przez centrum obsługi zadań wykonywanych dzisiaj 

przez inne organy, spoza administracji podatkowej (art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy). Będą to 

czynności polegające na przyjmowaniu podań, deklaracji i zgłoszeń należących do zakresu 

właściwości innych organów władzy publicznej, tj.: organów podatkowych właściwych 

w zakresie akcyzy, a także Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo, podatnik podatku 

akcyzowego będzie mógł złożyć deklaracje podatkowe z zakresu podatku akcyzowego 

w każdym urzędzie skarbowym, zaś ten przekaże je do właściwego naczelnika urzędu celnego. 

Podobne rozwiązania będą odnosiły się do zadań realizowanych przez ZUS, tzn. płatnik składek 

na ubezpieczenie społeczne będzie mógł złożyć w dowolnym urzędzie skarbowym dokumenty 

zgłoszeniowe i rozliczeniowe związane z ubezpieczeniem społecznym. 

Aktualnie podatnik chcąc uzyskać np. zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem, musi wystąpić 

o takie zaświadczenie do właściwego dla siebie naczelnika urzędu skarbowego. Tą znaczną 

niedogodność zmieni możliwość składania w każdym centrum obsługi, niezależnie od 

terytorialnego zasięgu działania naczelnika urzędu skarbowego, podań i deklaracji podatkowych, 

otrzymywać zaświadczenia oraz wyjaśnienia w zakresie przepisów prawa podatkowego. 
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Dla podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej jako mikro-

przedsiębiorcy przewidziane zostało wprowadzenie obsługi i wsparcia poprzez instytucję 

asystenta podatnika. Korzystanie przez podatnika z pomocy asystenta podatnika będzie możliwe 

przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od dnia wydania podatnikowi potwierdzenia nadania 

numeru identyfikacji podatkowej. Asystent podatnika w ramach swoich zadań, w pierwszej 

kolejności będzie zobowiązany do nawiązania kontaktu z podatnikiem, któremu ma udzielać 

pomocy, z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji. Rolą asystenta będzie także 

inicjowanie kontaktu z podatnikiem w celu zaoferowania swojej pomocy a następnie udzielanie, 

w zależności od potrzeb, różnego rodzaju ogólnych informacji podatkowych odnoszących się do 

podatnika, np. o zbliżających się terminach składania deklaracji, płatności podatku, sposobu 

wypełniania zeznań i deklaracji podatkowych, rodzaju formy opodatkowania, zasadach 

korzystania z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Udzielana przez asystenta podatnika 

pomoc nie będzie ograniczać się tylko do spraw dotyczących poprawnego wywiązywania się 

podatnika ze swoich obowiązków podatkowych wobec organów podatkowych (naczelnika 

urzędu skarbowego). Będzie ona polegać także na udzielaniu podatnikowi ogólnych informacji 

o rodzajach spraw załatwianych przez inne organy podatkowe i Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych.  

Asystent podatnika będzie zatrudniony na stanowisku urzędniczym podobnie jak wszyscy inni 

pracownicy merytoryczni realizujący zadania w urzędzie skarbowym. Osoba zatrudniona na tym 

stanowisku posiadała ugruntowaną wiedzę z zakresu prawa podatkowego. 

Celem zadań z zakresu obsługi i wsparcia będzie zatem udzielanie pomocy podatnikom 

w samodzielnym, prawidłowym i dobrowolnym wypełnianiu obowiązków podatkowych. 

Czynności wykonywane przez administrację podatkową nie będą jednakże stanowiły doradztwa 

podatkowego. Dlatego też ww. obsługa i wsparcie nie będzie obejmować m.in. sporządzania 

pism i opinii, prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowych i innych ewidencji do celów 

podatkowych, sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych, a także reprezentowania podatnika 

w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, 

postanowień i innych aktów administracyjnych. 

8. Struktura organizacyjna Biura Krajowej Informacji Podatkowej. 

Na mocy nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa, wprowadzanej niniejszą ustawą, nastąpi 

wyodrębnienie dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej, jako organu podatkowego 

właściwego w sprawach dotyczących wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa 

podatkowego. Projekt zarządzenia przewiduje, że Biuro Krajowej Informacji Podatkowej 
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prowadzić będzie gospodarkę finansową, jako samodzielnie bilansująca się jednostka 

budżetowa, która będzie kierował Dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej. 

Dyrektor będzie kierował Biurem, w skład którego wejdą oddziały kontynuujące działalność 

dotychczasowych Biur działających przy izbach skarbowych zlokalizowane w: 

1) Bielsku-Białej, 

2) Będzinie, 

3) Lesznie, 

4) Piotrkowie Trybunalskim, 

5) Płocku, 

6) Toruniu. 

W skład Biura Krajowej Informacji Podatkowej będą wchodzić następujące komórki 

organizacyjne, funkcjonujące w ramach pionów organizacyjnych: 

1) pion zarządzania (DBKIP): 

a) wsparcia zarządzania (WZ), 

b) komunikacji (KO), 

c) obsługi prawnej (OP), 

d) audytu wewnętrznego (AW), 

2) pion finansowo-księgowy (GK): 

a) rachunkowości budżetowej (RB), 

b) płac (RW), 

c) planowania i kontroli finansowej (RK), 

3) pion organizacji i logistyki: 

a) bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), 

b) logistyki (LO), 

c) informatyki (IF), 

d) ochrony (IN), 

e) obsługi kadr (KA), 

4) pion kontroli: 

a) zarządzania ryzykiem zewnętrznym (ZR), 

b) kontroli wewnętrznej (KW), 

5) pion informacji podatkowej: 

a) interpretacji indywidualnych (II), 

b) interpretacji ogólnych (IO), 

c) conctact center (CC), 
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d) materiałów edukacyjnych i informacyjnych (EI), 

e) Bazy Wiedzy Administracji Podatkowej (BWAP), 

f) Portalu Podatkowego (PP), 

6) pion nadzoru nad jednolitością i jakością informacji podatkowej: 

a) nadzór nad jednolitością (JI), 

b) nadzór nad jakością (KJ). 

Proponowany podział komórek merytorycznych dostosowany jest do charakteru zadań 

nałożonych na Dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej w art. 9 ust. 1 oraz 15 projektu 

ustawy o administracji podatkowej.  

9. Zadania Dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej 

Do zadań Dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej należeć będzie: 

1) zapewnienie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej, w tym jej 

przetwarzanie i udostępnianie, 

2) prowadzenie spraw dotyczących wydawania interpretacji indywidualnych przepisów 

prawa podatkowego, 

3) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa 

podatkowego, 

4) realizacja polityki kadrowej i szkoleniowej w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej, 

5) identyfikowanie obszarów zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość 

wykonywania obowiązków podatkowych, 

6) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach. 

Ogólna informacja podatkowa udzielana będzie różnymi kanałami komunikacji, w szczególności 

przez telefon oraz w formie elektronicznej. Stąd niezbędne jest wyodrębnienie struktur, które 

w najbardziej optymalny sposób zapewnią realizację tej usługi, w szczególności umożliwią 

w czasie rzeczywistym zarządzanie zasobami ludzkimi niezbędnymi do obsługi poszczególnych 

kanałów komunikacji. Z uwagi na różnice w charakterze wykonywanych zadań w stosunku do 

czynności podejmowanych w ramach rozpatrywania wniosków o wydanie interpretacji, 

w szczególności konieczność obsługi klienta w czasie rzeczywistym oraz kompetencje, jakie 

powinni posiadać pracownicy świadczący ten rodzaj usług (przede wszystkim w obszarze 

komunikacji), uzasadnione jest wyodrębnienie komórek udzielających ogólnej informacji 

podatkowej od innych komórek wykonujących zadania merytoryczne (komórki contact center). 

Obowiązek zapewnienia jednolitości informacji uzasadnia natomiast powołanie komórek 

sprawujących nadzór nad jakością świadczonych przez Biuro usług oraz jednolitością 

prezentowanych stanowisk. Charakter zadań wykonywanych przez pracowników komórek 
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contact center, tj. bezpośrednia obsługa klienta, uzasadnia wyodrębnienie komórek, których 

zadaniem będzie nie tylko badanie poprawności merytorycznej udzielanych odpowiedzi, lecz 

także sposobu ich przekazywania, tj. precyzji wypowiedzi, sposobu komunikacji, czy też 

poprawności językowej (formułowanie krótkich odpowiedzi e-mail) – komórki nadzoru nad 

jakością. 

Natomiast czuwanie nad jednolitością stanowisk obejmować będzie weryfikację wszystkich 

rodzajów informacji udzielanych przez Biuro Krajowej Informacji Podatkowej i udostępnianych 

klientom (umieszczanych w Bazie Wiedzy Administracji Podatkowej), tj. zarówno wydawane 

interpretacje indywidualne, udzielane informacje ogólne, przygotowywane informacje, broszury, 

materiały edukacyjne. Zapewnienie jednolitości informacji podatkowej wymaga stworzenia 

sprawnego systemu uzgadniania stanowisk, weryfikacji informacji i wyjaśniania powstałych 

rozbieżności. Z uwagi na rozmiar i specyfikę działań niezbędnych do realizacji tego zadania 

niezbędnym jest wyodrębnienie struktur odpowiedzialnych za nadzór nad jednolitością 

informacji (komórki nadzoru nad jednolitością). 

Odrębną kwestią jest natomiast techniczna strona udostępniania informacji podatkowej za 

pośrednictwem Bazy Wiedzy Administracji Podatkowej, którą administrować ma Dyrektor 

Biura Krajowej Informacji Podatkowej, dostępnej poprzez Portal Podatkowy a także obsługa 

tego Portalu. Stąd też koniecznym wydaje się wyodrębnienie w ramach Biura komórek 

odpowiedzialnych za obsługę ww. narzędzi, tj. komórek Bazy Wiedzy Administracji Podatkowej 

oraz komórek Portalu Podatkowego. 

Realizacja zadania prowadzenia spraw dotyczących wydawania interpretacji indywidualnych 

przepisów prawa podatkowego wymaga wyodrębnienia struktur zapewniających sprawną 

i terminową obsługę wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych, w szczególności 

w kontekście skutków niewydania interpretacji w terminie (interpretacja milcząca) oraz 

planowanego skrócenia czasu wydawania interpretacji. Charakter procedury rozpatrywania ww. 

wniosków oraz zadań z tym związanych, całkowicie odrębne od zasad i zadań dotyczących 

udzielania ogólnej informacji podatkowej powoduje konieczność powołania komórek 

wyspecjalizowanych w obsłudze tego typu spraw (komórki interpretacji indywidualnych). 

Zauważyć także należy, że zasadność rozdzielenia komórek odpowiedzialnych za udzielanie 

ogólnej informacji podatkowej od komórek rozpatrujących wnioski o wydanie interpretacji 

potwierdzają dotychczasowe doświadczenia w funkcjonowaniu Krajowej Informacji 

Podatkowej. Oba te obszary działalności, oprócz wiedzy na temat przepisów prawa 

podatkowego, wymagają bowiem od pracowników różnych umiejętności i zdolności. 
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Kolejnym zadaniem nałożonym na Dyrektora Biura jest prowadzenie działalności informacyjnej 

i edukacyjnej. Charakter tego rodzaju działalności jest całkowicie odmienny od innych zadań 

realizowanych przez Biuro – udzielania ogólnej informacji podatkowej oraz wydawania 

interpretacji indywidualnych. Nie odbywa się bowiem w czasie rzeczywistym (relacja pytanie- 

-odpowiedź), nie odbywa się także w ramach uregulowanej w przepisach procedury, 

obwarowanej ustawowym terminem. Jednocześnie pracownicy realizujący te zadania musza 

odznaczać się – oprócz wiedzy merytorycznej – dodatkowymi kompetencjami, tj. jak 

umiejętność pracy z grupą, łatwego wyrażania myśli, przekazywania posiadanej wiedzy. Stąd 

też, sprawna realizacja ww. zadania nałożonego na Dyrektora Biura KIP powinna odbywać się 

w ramach wyspecjalizowanych do tego struktur (komórek materiałów edukacyjnych 

i informacyjnych). 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, do zadań Krajowej Informacji Podatkowej 

(Dyrektorów Izb Skarbowych, w strukturach których funkcjonują Biura KIP) należy także 

wstępne rozpatrywanie wniosków o wydanie interpretacji ogólnych. Upoważnienie do działania 

w tym zakresie udzielane jest w drodze rozporządzenia Ministra Finansów, wydawanego na 

podstawie art. 14a par. 10 Ordynacji podatkowej. Wyodrębnienie Krajowej Informacji 

Podatkowej ze struktur Izb Skarbowych i uczynienie z niej ogólnopolskiego ośrodka 

informacyjnego w obszarze podatków uzasadnia powierzenie Dyrektorowi Biura Krajowej 

Informacji Podatkowej także zadań związanych ze wstępnym rozpatrywaniem wniosków 

o wydanie interpretacji ogólnej i wydawaniem – jako organ pierwszej instancji – postanowień 

o pozostawieniu bez rozpatrzenia tych wniosków. W związku z tym niezbędnym jest utworzenie 

w strukturach Biura komórek odpowiedzialnych za obsługę ww. wniosków (komórki 

interpretacji ogólnych).  
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Projekt  

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E   

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W 1)  

z dnia 

w sprawie działań informacyjnych zmierzających do dobrowolnego wykonania 

obowiązku, składania oświadczeń o posiadanym majątku lub źródłach dochodu oraz 

trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności 

zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych  

Na podstawie art. 6 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:  
  

§ 1. Wierzyciel jest obowiązany do systematycznej kontroli terminowości zapłaty 

należności pieniężnych.  

§ 2. W przypadku gdy zachodzi konieczność wystawienia tytułu wykonawczego, na 

zobowiązanego i jego małżonka na podstawie art. 27c ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zwanej dalej „ustawą”, przepisy 

rozporządzenia dotyczące zobowiązanego mają również zastosowanie do małżonka 

zobowiązanego.  

§ 3. 1. Działania informacyjne wobec zobowiązanego zmierzające do dobrowolnego 

wykonania przez niego obowiązku wierzyciel może podejmować w szczególności poprzez 

internetowy portal informacyjny, krótką wiadomość tekstową (sms), e-mail, telefon, faks.  

2. Wierzyciel podejmuje działania, o których mowa w ust. 1, w przypadku, gdy nie jest 

prowadzone wobec zobowiązanego postępowanie egzekucyjne lub zabezpieczające wszczęte 

na jego wniosek.  

3. Działania, o których mowa w ust. 1, są ewidencjonowane w aktach sprawy, poprzez 

wskazanie w szczególności: 

1) formy działania informacyjnego;  

2) daty podjęcia działania informacyjnego. 
                                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 87, 211, 218 i 396. 
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§ 4. 1. W przypadku odstąpienia przez wierzyciela od czynności zmierzających do 

zastosowania środków egzekucyjnych na podstawie art. 6 § 1c ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji, przed wszczęciem postępowania o odpowiedzialności 

podatkowej osoby trzeciej, wierzyciel przesyła do zobowiązanego wezwanie do złożenia 

oświadczenia o posiadanym majątku lub źródłach dochodu zawierające w szczególności:  

1) podstawę prawną wezwania;  

2) nazwę wierzyciela i adres jego siedziby lub jego jednostki organizacyjnej;  

3) datę wystawienia wezwania;  

4) nazwę lub nazwisko i imię zobowiązanego, do którego jest kierowane, adres jego 

siedziby lub miejsca zamieszkania oraz inne dane identyfikacyjne, o ile są znane 

wierzycielowi; 

5) wezwanie do wskazania majątku lub źródeł dochodu mogącego podlegać ujawnieniu 

w oświadczeniu;  

6) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby upoważnionej do działania w imieniu 

wierzyciela.  

2. Oświadczenie o posiadanym majątku lub źródłach dochodu zawiera: 

1) datę oświadczenia;  

2) nazwę lub nazwisko i imię zobowiązanego składającego oświadczenie, adres jego 

siedziby lub miejsca zamieszkania lub inne dane identyfikacyjne;  

3) informację o: 

a) nieruchomościach zawierającą: miejsce położenia nieruchomości, powierzchnię, stan 

prawny, obciążenia, szacunkową wartość, numer księgi wieczystej lub numer zbioru 

dokumentów, oznaczenie sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej lub 

sądu, w którym znajduje się zbiór dokumentów,  

b) statku morskim lub statku w budowie wpisanym do rejestru okrętowego zawierającą: 

miejsce położenia statku, stan prawny, obciążenia, szacunkową wartość, numer 

rejestru okrętowego, 

c) rzeczach ruchomych zawierającą: rodzaj rzeczy ruchomych, stan prawny, 

obciążenia, szacunkową wartość, dane identyfikacyjne, 

d) zbywalnych praw majątkowych, w tym wierzytelności pieniężnych, zawierającą: 

rodzaj prawa majątkowego, stan prawny, obciążenia, szacunkową wartość, 

oznaczenie podmiotu obciążonego wobec zobowiązanego, oznaczenie właściwego 

rejestru, w którym zostało ujawnione prawo; 
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4) podpis zobowiązanego.  

§ 5. 1. Wierzyciel przesyła zobowiązanemu upomnienie zawierające w szczególności:  

1) nazwę wierzyciela i adres jego siedziby lub jego jednostki organizacyjnej;  

2) datę wystawienia upomnienia;  

3) nazwę lub nazwisko i imię zobowiązanego, do którego jest kierowane, adres jego 

siedziby lub miejsca zamieszkania oraz inne dane identyfikacyjne, o ile są znane 

wierzycielowi;  

4) wskazanie:  

a) wysokości i rodzaju należności pieniężnej, którą należy uiścić, oraz okresu, którego 

dotyczy,  

b) rodzaju i wysokości odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej 

naliczonych na dzień wystawienia upomnienia oraz stawki tych odsetek, według 

której należy obliczyć dalsze odsetki,  

c) sposobu zapłaty należności pieniężnej,  

d) wysokości należnych kosztów upomnienia;  

5) wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę 

postępowania egzekucyjnego po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia;  

6) pouczenie, że w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego 

powstaje obowiązek uiszczenia kosztów egzekucyjnych, które są zaspokajane 

w pierwszej kolejności;  

7) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby upoważnionej do działania w imieniu 

wierzyciela.  

2. Upomnienie może dotyczyć więcej niż jednej należności pieniężnej, jeżeli są one 

należne od tego samego zobowiązanego.  

§ 6. Wierzyciel niezwłocznie doręcza zobowiązanemu upomnienie, w przypadku gdy 

łączna wysokość należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie 

należności pieniężnej przekroczy dziesięciokrotność kosztów upomnienia albo gdy okres do 

upływu terminu przedawnienia należności pieniężnej jest krótszy niż 6 miesięcy.  

§ 7. Wierzyciel niezwłocznie wystawia tytuł wykonawczy, w przypadku gdy łączna 

wysokość należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie 

należności pieniężnej przekroczy dziesięciokrotność kosztów upomnienia albo gdy okres do 

upływu terminu przedawnienia należności pieniężnej jest krótszy niż 6 miesięcy.  
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§ 8. 1. Wierzyciel niebędący jednocześnie organem egzekucyjnym przekazuje organowi 

egzekucyjnemu tytuł wykonawczy wraz z informacją zawierającą w szczególności:  

1) dane, na podstawie których ustalono właściwość miejscową organu egzekucyjnego 

w sposób określony zgodnie z art. 22 § 3 albo § 3a ustawy;  

2) znane wierzycielowi składniki majątkowe zobowiązanego, w tym znajdujące się na 

terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego;  

3) wskazanie daty uzupełnienia i wysłania przez centralne biuro łącznikowe wniosku 

o udzielenie informacji lub powiadomienie, o którym mowa w ustawie z dnia 

11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności 

celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1289), do państwa członkowskiego 

lub trzeciego oraz numerów wniosków organu wnioskującego i organu współpracującego 

zawartych w numerze referencyjnym tego wniosku o udzielenie informacji lub 

powiadomienie;  

4) numer i datę tytułu wykonawczego stanowiącego podstawę postępowania 

egzekucyjnego, które zostało umorzone zgodnie z art. 59 § 2 ustawy, oraz ujawnione 

składniki majątkowe lub źródła dochodu zobowiązanego przewyższające kwotę 

wydatków egzekucyjnych.  

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć więcej niż jednego tytułu 

wykonawczego w odniesieniu do tego samego zobowiązanego.  

§ 9. Jeżeli wierzyciel będący jednocześnie organem egzekucyjnym, o którym mowa 

w art. 19 § 2 ustawy, nie jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę 

zobowiązanego, przekazuje tytuł wykonawczy do właściwego miejscowo naczelnika urzędu 

skarbowego celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego.  

§ 10. 1. W przypadku wystawienia w formie papierowej tytułu wykonawczego 

stosowanego w egzekucji należności pieniężnych, wierzyciel może skorzystać z aplikacji do 

tworzenia formularza tytułu wykonawczego udostępnionej w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra do spraw finansów 

publicznych.  

2. Do tytułu wykonawczego przekazanego organowi egzekucyjnemu w formie 

papierowej wierzyciel dołącza jego odpisy w liczbie po jednym egzemplarzu dla każdego 

zobowiązanego. Jeden egzemplarz tytułu wykonawczego wierzyciel może pozostawić 

w aktach sprawy.  
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3. W przypadku wystawienia tytułów wykonawczych obejmujących należności 

pieniężne objęte jednym upomnieniem, koszty upomnienia uwzględnia się w jednym z tych 

tytułów wykonawczych.  

4. Wierzyciel w tytule wykonawczym może nie zamieszczać objaśnień dotyczących 

sposobu jego sporządzenia.  

§ 11. 1. Tytuły wykonawcze przekazywane w sposób, o którym mowa w art. 26 § 1c 

ustawy, wraz z informacją, o której mowa w § 8 ust. 1, wierzyciel przekazuje organowi 

egzekucyjnemu przez elektroniczną skrzynkę podawczą tego organu.  

2. W przypadku przekazania organowi egzekucyjnemu tytułów wykonawczych 

w sposób określony w ust. 1, doręczanie kolejnych pism w postępowaniu egzekucyjnym 

odbywa się przez elektroniczną skrzynkę podawczą wierzyciela i organu egzekucyjnego.  

3. Wierzyciel może wystąpić do organu egzekucyjnego z wnioskiem o doręczanie mu 

pism sporządzonych w postępowaniu egzekucyjnym przez elektroniczną skrzynkę podawczą, 

także w przypadku przekazania do organu egzekucyjnego tytułu wykonawczego w formie 

papierowej. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.  

§ 12. W przypadku gdy organem egzekucyjnym jest naczelnik urzędu skarbowego, 

tytuły wykonawcze przekazywane w sposób, o którym mowa w art. 26 § 1c ustawy, 

sporządza się w formacie danych wskazanym w instrukcji zamieszczonej w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Izby Skarbowej w Szczecinie.  

§ 13. 1. Wierzyciel niezwłocznie zawiadamia organ egzekucyjny o:  

1) zmianie wysokości należności pieniężnej objętej tytułem wykonawczym wynikającej 

z jej wygaśnięcia w całości lub w części, w szczególności gdy wygaśnięcie jest 

wynikiem:  

a) wyegzekwowania jej przez inny organ egzekucyjny,  

b) korekty dokumentu, o którym mowa w art. 3a § 1 ustawy, powodującej zmniejszenie 

wysokości należności pieniężnej,  

c) przedawnienia należności pieniężnej;  

2) zdarzeniu powodującym zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego;  

3) zdarzeniu powodującym ustanie przyczyny zawieszenia postępowania egzekucyjnego;  

4) okresie, za który nie nalicza się odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności 

pieniężnej w wyniku zdarzeń zaistniałych po dniu wystawienia tytułu wykonawczego;  
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5) uzyskanej informacji o zobowiązanym i jego majątku w zakresie niezbędnym do 

prowadzenia egzekucji administracyjnej.  

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:  

1) datę jego sporządzenia;  

2) nazwę wierzyciela i adres jego siedziby lub jego jednostki organizacyjnej;  

3) nazwę lub nazwisko, imię zobowiązanego oraz adres jego siedziby lub miejsca 

zamieszkania;  

4) numer i datę wystawienia tytułu wykonawczego;  

5) wskazanie okoliczności, o której mowa w ust. 1, i termin zaistnienia zdarzenia;  

6) imię i nazwisko osoby działającej z upoważnienia wierzyciela.  

§ 14. 1. Jeżeli zachodzi konieczność prowadzenia egzekucji przez więcej niż jeden 

administracyjny organ egzekucyjny, wierzyciel przekazuje dalszy tytuł wykonawczy do 

organu egzekucyjnego właściwego do zastosowania środków egzekucyjnych, do których 

organ egzekucyjny prowadzący postępowanie egzekucyjne nie jest właściwy, z wnioskiem 

o nadanie klauzuli o skierowaniu dalszego tytułu wykonawczego do egzekucji 

administracyjnej i zastosowanie środków egzekucyjnych wskazanych przez wierzyciela.  

2. Wierzyciel wraz z dalszym tytułem wykonawczym przekazuje jednocześnie organowi 

egzekucyjnemu właściwemu do zastosowania środków egzekucyjnych informację 

zawierającą:  

1) oznaczenie organu egzekucyjnego prowadzącego postępowanie egzekucyjne;  

2) dane zobowiązanego, jeżeli uległy zmianie po wystawieniu tytułu wykonawczego;  

3) aktualną wysokość dochodzonej należności pieniężnej, w tym odsetek z tytułu 

niezapłacenia w terminie należności pieniężnej i kosztów upomnienia, a jeżeli wierzyciel 

jest jednocześnie organem egzekucyjnym – kosztów egzekucyjnych.  

3. Wierzyciel informuje organ egzekucyjny prowadzący postępowanie egzekucyjne 

o skierowaniu dalszego tytułu wykonawczego do organu egzekucyjnego, o którym mowa 

w ust. 1.  

§ 15. 1. Jeżeli zachodzi konieczność prowadzenia egzekucji przez sądowy organ 

egzekucyjny, wierzyciel kieruje dalszy tytuł wykonawczy do administracyjnego organu 

egzekucyjnego, którego czynności egzekucyjne doprowadziły do zbiegu egzekucji, 

z wnioskiem o nadanie klauzuli o skierowaniu dalszego tytułu wykonawczego do egzekucji 

administracyjnej.  
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2. Przepis § 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.  

§ 16. W zmienionym tytule wykonawczym wierzyciel wskazuje wysokość należności 

pieniężnej oraz odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej naliczonych 

na dzień wystawienia tego tytułu wykonawczego. W zmienionym tytule wykonawczym 

wykazuje się również dane dotyczące pozostałych należności pieniężnych, które nie uległy 

zmianie.  

§ 17. Do zmienionego tytułu wykonawczego stosuje się odpowiednio przepisy § 10–15.  

§ 18. Do dalszego tytułu wykonawczego stosuje się odpowiednio przepisy § 8, § 10 

ust. 1, ust. 2 zdanie drugie i ust. 3 i 4, § 11–13 i § 16.  

§ 19. 1. W razie utraty tytułu wykonawczego przed wszczęciem egzekucji 

administracyjnej wierzyciel ponownie wystawia tytuł wykonawczy i przekazuje go do organu 

egzekucyjnego.  

2. W ponownie wystawionym tytule wykonawczym wierzyciel wpisuje numer 

utraconego tytułu wykonawczego oraz dzień, w którym ponownie wystawił tytuł 

wykonawczy.  

§ 20. Przepisy § 14 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku, w którym wierzyciel 

będący jednocześnie organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania środków 

egzekucyjnych w ograniczonym zakresie wystawił tytuł wykonawczy, na podstawie którego 

zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne przed dniem 21 listopada 2013 r. i nie zostało 

zakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, z tym że zamiast dalszego tytułu 

wykonawczego wierzyciel przekazuje do właściwego miejscowo naczelnika urzędu 

skarbowego odpis tytułu wykonawczego.  

§ 21. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.3)  

 
MINISTER FINANSÓW 

 

                                                           
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. 

w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności 
zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Dz. U. poz. 656), które traci moc z dniem wejścia 
w życie ustawy z dnia ... o administracji podatkowej (Dz. U. poz. ...). 
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UZASADNIENIE 

Projekt ustawy o administracji podatkowej w art. 39 pkt 3 przewiduje zmianę art. 6 

§ 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, stanowiącego upoważnienie do 

wydania przez Ministra Finansów rozporządzenia w sprawie formy działań informacyjnych 

zmierzających do dobrowolnego wykonania obowiązku, przypadki w których mogą być te 

działania podejmowane, oraz sposób ich ewidencjonowania, zapewniając efektywność tych 

działań, elementy, jakie zawiera wezwanie do złożenia oświadczenia oraz oświadczenie 

o posiadanym majątku lub źródłach dochodu, mając na względzie zapewnienie jednolitego 

i efektywnego działania wierzycieli oraz trybu postępowania wierzycieli należności 

pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków 

egzekucyjnych, zapewniając terminowość i prawidłowość przesyłania zobowiązanemu 

upomnienia, a także kierowania do organu egzekucyjnego wniosków egzekucyjnych i tytułów 

wykonawczych. 

Wydane na podstawie obowiązującej delegacji, zawartej w art. 6 § 2 ustawy 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 

20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy 

podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Dz. U. 

poz. 656) określa jedynie tryb postępowania wierzycieli przy podejmowaniu czynności 

zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych.  

W związku z powyższym zostały dodane regulacje w zakresie działań informacyjnych 

podejmowanych przez wierzyciela wobec zobowiązanego, zmierzające do dobrowolnego 

wykonania przez niego obowiązku oraz o oświadczeniu o posiadanym majątku lub źródłach 

dochodu składanym przez zobowiązanego w przypadku odstąpienia wierzyciela od czynności 

zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych przed wszczęciem postępowania 

o odpowiedzialności osoby trzeciej.  

W § 3 ust. 1 rozporządzenia zaproponowano otwarty katalog form kontaktów 

wierzyciela ze zobowiązanymi jak: internetowy portal informacyjny, krótką wiadomość 

tekstową (sms), e-mail, telefon, faks. W celu uniknięcia negatywnych skutków egzekucji 

administracyjnej w sprawach, w których nie wykonano obowiązku, np. na skutek 

przeoczenia, wprowadzono przepisy umożliwiające w ust. 2 zaproponowano regulację, na 

podstawie której wierzyciel będzie mógł podjąć działania informacyjnej w przypadku, gdy 

nie jest prowadzone wobec zobowiązanego postępowanie egzekucyjne lub zabezpieczające 

wszczęte na jego wniosek. Z uwagi natomiast na konieczność sprawowania nadzoru nad 



– 9 – 
 

podejmowaniem działań informacyjnych, wierzyciele będą te działania ewidencjonowali 

w aktach sprawy poprzez wskazanie daty i formy podjętego działania.  

Z uwagi na delegację zawartą w zmienianym art. 6 § 2 pkt 3 ustawy, w projekcie 

rozporządzenia określono elementy wezwania do złożenia przez zobowiązanego 

oświadczenia o posiadanym majątku lub źródłach dochodu, w przypadku odstąpienia przez 

wierzyciela od czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych. Wezwanie 

takie winno zawierać: podstawę prawną, nazwę wierzyciela i adres siedziby lub jego 

jednostki organizacyjnej, datę wystawienia wezwania, nazwa lub nazwisko i imię 

zobowiązanego, do którego jest kierowane wezwanie, adres jego siedziby lub miejsca 

zamieszkania, albo inne dane identyfikacyjne, wezwanie do wskazania majątku lub źródeł 

dochodu mogącego podlegać ujawnieniu w oświadczeniu oraz imię i nazwisko oraz 

stanowisko służbowe osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela.  

Określono także elementy oświadczenia o posiadanym majątku lub źródłach 

dochodów. Oświadczenie takie winno zawierać: podstawę prawną, datę oświadczenia, nazwa 

lub nazwisko i imię zobowiązanego, adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania, albo inne 

dane identyfikacyjne, informację o nieruchomościach (miejsce położenia, powierzchnię, stan 

prawny, obciążenia, szacunkową wartość, numer księgi wieczystej lub numer zbioru 

dokumentów, oznaczenia sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej lub sądu, 

w którym znajduje się zbiór dokumentów), informację o statku morskim lub statku 

w budowie wpisanym do rejestru okrętowego (miejsca położenia statku, stan prawny, 

obciążenia, szacunkową wartość, numeru rejestru okrętowego), dane dotyczące rzeczy 

ruchomych (rodzaj rzeczy ruchomych, stan prawny, obciążenia, szacunkową wartość, dane 

identyfikacyjne), dane dotyczące zbywalnych praw majątkowych, w tym wierzytelności 

pieniężnych (rodzaj prawa majątkowego, stan prawny, obciążenia, szacunkowa wartość, 

oznaczenie podmiotu obciążonego wobec zobowiązanego, oznaczenia właściwego rejestru, 

w którym zostało ujawnione prawo) oraz podpis zobowiązanego. 

W rozporządzeniu zrezygnowano z regulacji umożliwiającej wierzycielowi 

aktualizację tytułów wykonawczych w przypadku wydania przed dniem 7 listopada 2014 r. 

orzeczenia określającego lub ustalającego inną wysokość należności pieniężnej niż objęta 

tytułem wykonawczym. Z uwagi na upływ czasu regulacja ta jest zbędna, bowiem § 19 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania 

wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do 

zastosowania środków egzekucyjnych zobowiązywał wierzyciela do niezwłocznego podjęcia 

działań w ww. przypadku.  
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Pozostałe regulacje (§ 5–20) zostały przeniesione z dotychczas obowiązującego 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania 

wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do 

zastosowania środków egzekucyjnych.  

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi notyfikacji zgodnie z trybem 

przewidzianym w przepisach dotyczących funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych. 
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie działań informacyjnych 
zmierzających do dobrowolnego wykonania obowiązku, składania 
oświadczeń o posiadanym majątku lub źródłach dochodu oraz trybu 
postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu 
czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące: 
Ministerstwo Finansów 
 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 
lub Podsekretarza Stanu  
Jacek Kapica 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Grzegorz Mróz, Z-ca Dyrektora Departamentu Administracji 
Podatkowej 
Tel. 22 694 40-34 

Data sporządzenia: 
23.03.2015 r. 
 
Źródło:  
upoważnienie ustawowe – art. 6 § 2 ustawy 
o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji. 
 

Nr w wykazie prac:  

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
Projekt ustawy o administracji podatkowej w art. 39 pkt 3 przewiduje zmianę art. 6 § 2 ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji, stanowiącego upoważnienie do wydania przez Ministra Finansów rozporządzenia 
w sprawie formy działań informacyjnych zmierzających do dobrowolnego wykonania obowiązku, przypadki w których 
mogą być te działania podejmowane, oraz sposób ich ewidencjonowania, zapewniając efektywność tych działań, 
elementy, jakie zawiera wezwanie do złożenia oświadczenia oraz oświadczenie o posiadanym majątku lub źródłach 
dochodu, mając na względzie zapewnienie jednolitego i efektywnego działania wierzycieli oraz trybu postępowania 
wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków 
egzekucyjnych, zapewniając terminowość i prawidłowość przesyłania zobowiązanemu upomnienia, a także kierowania 
do organu egzekucyjnego wniosków egzekucyjnych i tytułów wykonawczych. 
Wydane na podstawie obowiązującej delegacji zawartej w art. 6 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli 
należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 656) określa jedynie tryb postępowania wierzycieli przy podejmowaniu czynności zmierzających do 
zastosowania środków egzekucyjnych.  
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
W porównaniu do obowiązującego stanu prawnego w projektowanym rozporządzeniu, obok regulacji określających 
sposób postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania 
środków egzekucyjnych, przewiduje się wprowadzenie regulacji określających formy działań informacyjnych 
podejmowanych wobec zobowiązanych zmierzających do dobrowolnego wykonania obowiązku, przypadki w których te 
działania mogą być podejmowane oraz sposób ich ewidencjonowania. Ponadto w rozporządzeniu tym określone zostaną 
elementy, jakie zawiera wezwanie do złożenia oświadczenia oraz oświadczenie o posiadanym majątku lub źródłach 
dochodu, którego obowiązek składania zostanie wprowadzony w art. 6 § 1d ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji (art. 39 pkt 3 projektu ustawy o administracji podatkowej) w przypadku odstąpienia przez wierzyciela od 
czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych przed wszczęciem postępowania o odpowiedzialności 
podatkowej osoby trzeciej.  
Powyższe rozwiązanie może wpłynąć na zmniejszenie liczby nieefektywnych postępowań egzekucyjnych.  
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
Brak danych. 
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
Wierzyciele Brak danych  Reguluje tryb postępowania 

wierzycieli przed skierowaniem 
sprawy na drogę 
przymusowego dochodzenia 
należności pieniężnej, jak też 
w toku administracyjnego 
postępowania egzekucyjnego.  
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Administracyjne organy 
egzekucyjne 

Brak danych  Może wpłynąć na zmniejszenie 
liczby spraw kierowanych do 
egzekucji administracyjnej oraz 
jej usprawnienie.  

Zobowiązani Brak danych  Może wpłynąć na 
motywowanie zobowiązanych 
do dobrowolnego regulowania 
obowiązków poprzez 
zintensyfikowanie 
bezpośrednich form 
komunikacji pomiędzy 
wierzycielami 
a zobowiązanymi. Możliwe 
jest zmniejszenie uciążliwości 
egzekucji poprzez sprawniejsze 
jej przeprowadzenie.  

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem konsultacji społecznych. 
Stosownie do treści art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 
Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum 
Legislacji. 
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 
Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  
 
 
 

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych 
i przyjętych do obliczeń 
założeń 

Nie przewiduje się wpływu projektowanego rozporządzenia na sektor finansów publicznych, 
w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 
na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  

duże przedsiębiorstwa        
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 
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ceny stałe 
z … r.) 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   
Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych 
i przyjętych do obliczeń 
założeń  

Nie przewiduje się wpływu projektowanego rozporządzenia na konkurencyjność 
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli 
i gospodarstwa domowe.  
 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 
Komentarz: 
aktualnie wierzyciele korzystają z elektronicznych form komunikacji ze zobowiązanymi i organami egzekucyjnymi. 
Celem rozporządzenia jest intensyfikacja takich form kontaktów. 

9. Wpływ na rynek pracy  
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na wymienione obszary. 

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.  
12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
Nie przewiduje się mechanizmów ewaluacji efektów projektu. 
13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
 

 
 
 
 
08/03/EP 



Projekt 

 

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E   

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W 1) 

z dnia 

w sprawie właściwości miejscowej naczelników urzędów skarbowych uprawnionych do 

poboru grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego 

Na podstawie art. 100 § 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania 

w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.2)) zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa właściwość miejscową naczelników urzędów skarbowych 

uprawnionych do poboru grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych. 

§ 2. W sprawach poboru grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego właściwi 

miejscowo są w województwie: 

1) dolnośląskim – Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Stare Miasto; 

2) kujawsko-pomorskim – Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy; 

3) lubelskim – Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie; 

4) lubuskim – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim; 

5) łódzkim – Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty; 

6) małopolskim – Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta; 

7) mazowieckim – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie; 

8) opolskim – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie; 

9) podkarpackim – Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie; 

10) podlaskim – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży; 

11) pomorskim – Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku; 

12) śląskim – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej; 

                                                 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 765, z 2014 r. 
poz. 486, 579, 786 i 969 oraz z 2015 r. poz. 21 i 396. 
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13) świętokrzyskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach; 

14) warmińsko-mazurskim – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie; 

15) wielkopolskim – Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady; 

16) zachodniopomorskim – Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

 

 

MINISTER FINANSÓW 

 

W porozumieniu:  

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI 
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UZASADNIENIE 

 
Ustawą z dnia  … o administracji podatkowej (Dz. U. poz. …), w art. 48 przyznano 

naczelnikom urzędów skarbowych kompetencje w zakresie poboru grzywien nakładanych 

w drodze mandatu karnego. Dotychczas zadania te były wykonywane przez wojewodów 

stosownie do § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie sposobu 

dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia, ściganych w postępowaniu 

mandatowym, oraz organów właściwych w sprawach rozprowadzania i rozliczania bloczków 

mandatowych (Dz. U. Nr 131, poz. 663, z późn. zm.).  

W art. 100 § 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach 

o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.) wprowadzono przepis upoważniający 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych (w porozumieniu z Ministrem 

Sprawiedliwości) do wydania rozporządzenia określającego właściwość miejscową 

naczelników urzędów skarbowych w zakresie poboru grzywien nałożonych w drodze 

mandatu karnego, poprzez zmianę przepisów.  

W związku z powyższym zaistniała konieczność wydania rozporządzenia w zakresie 

właściwości miejscowej naczelników urzędów skarbowych do celów poboru należności 

pieniężnych z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego.  

Stosownie do art. 5 ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 

oraz § 80 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy 

Rady Ministrów (M.P. poz. 979) projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie 

Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.  

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi notyfikacji zgodnie z trybem 

przewidzianym w przepisach dotyczących funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 

 

  



Nazwa projektu: 
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie właściwości miejscowej 
naczelników urzędów skarbowych uprawnionych do poboru grzywien 
nałożonych w drodze mandatu karnego. 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące: 
Ministerstwo Finansów 
 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 
Stanu lub Podsekretarza Stanu  
Jacek Kapica 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Grzegorz Mróz, Z-ca Dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej 
Tel. 22 694 40-34 

Data sporządzenia: 
23.03.2015 r. 
 
Źródło:  
upoważnienie ustawowe – 100 § 10 ustawy 
z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia. 

Nr w wykazie prac: 
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
Ustawą z dnia  … o administracji podatkowej (Dz. U. poz. …), w art. 48 przyznano naczelnikom urzędów skarbowych 

kompetencje w zakresie poboru grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego. W art. 100 § 10 ustawy z dnia 

24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.) 

wprowadzono przepis upoważniający ministra właściwego do spraw finansów publicznych (w porozumieniu z Ministrem 

Sprawiedliwości) do wydania rozporządzenia określającego właściwość miejscową naczelników urzędów skarbowych 

w zakresie poboru grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
Projektowane rozporządzenia umożliwi wykonanie delegacji ustawowej w zakresie właściwości miejscowej naczelników 

urzędów skarbowych do celów poboru należności pieniężnych z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
Brak danych. 
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
Wierzyciele – naczelnicy 
urzędów skarbowych 

16   

Organy uprawnione do 
nakładania grzywien 
w drodze mandatu karnego 
(Policja, Inspekcja 
Weterynaryjna, itp.). 

   

    
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem konsultacji społecznych. 
Stosownie do treści art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 
Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum 
Legislacji. 
Konsultacje będą trwały 30 dni i będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. 
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 
Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             
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budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  
 
 
 

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń 

Nie przewiduje się wpływu projektowanego rozporządzenia na sektor finansów publicznych, 

w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.  

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 
na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 
z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

       

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe  

 

Niemierzalne   
Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń  

Nie przewiduje się wpływu projektowanego rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki 
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli 
i gospodarstwa domowe. 
 
 
 
 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 
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 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 
Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu  

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
1 stycznia 2016 r. – wejście w życie ustawy z dnia ... o administracji podatkowej. 
12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
Nie przewiduje się mechanizmów ewaluacji efektów projektu. 
13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/03/BS 



Projekt  

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E   

R A D Y  M I N I S T R Ó W  

z dnia 

w sprawie sposobu zaopatrywania, dystrybucji i rozliczania formularzy mandatu 

karnego, przydziału i rozliczania serii i numerów mandatów generowanych przy 

wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, podmiotów nabywających formularze 

mandatu karnego odpłatnie oraz wymiany informacji dotyczących formularzy mandatu 

karnego i grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego 

Na podstawie art. 100 § 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania 

w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.1)) zarządza się, co 

następuje: 

 § 1. Rozporządzenie określa: 

1) sposób zaopatrywania, dystrybucji i rozliczania formularzy mandatu karnego oraz 

przydziału i rozliczania serii i numerów mandatów karnych generowanych przy 

wykorzystaniu systemu teleinformatycznego; 

2) podmioty, które nabywają formularze mandatu karnego odpłatnie; 

3) sposób, tryb, i terminy przekazania oraz zakres i wzór informacji, o której mowa 

w art. 100 § 9 ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. 

§ 2. 1. Organ uprawniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, zwany 

dalej „organem uprawnionym”, z zastrzeżeniem ust. 2, zaopatruje się w formularze mandatu 

karnego, zwane dalej „formularzami”, lub serie i numery mandatów generowanych przy 

wykorzystaniu systemu teleinformatycznego u właściwego miejscowo dyrektora izby 

skarbowej. 

 2. Organ Inspekcji Transportu Drogowego uprawniony do nakładania grzywien 

w drodze mandatu karnego, zaopatruje się w formularze lub serie i numery mandatów 

generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego u Generalnego Inspektora 

Transportu Drogowego.  

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 765, z 2014 r. 

poz. 486, 579, 786 i 969 oraz z 2015 r. poz. 21 i 396. 
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§ 3. 1. Formularze są drukami ścisłego zarachowania i podlegają wpisowi do księgi 

druków ścisłego zarachowania. 

2. Ponumerowane formularze wydaje się na podstawie zapotrzebowania złożonego przez 

organ uprawniony w dwóch egzemplarzach. Zapotrzebowanie sporządza się oddzielnie na 

formularze mandatów karnych gotówkowych i kredytowanych. 

3. Na każdym egzemplarzu zapotrzebowania umieszcza się klauzulę stwierdzającą 

liczbę wydanych formularzy, numerację początkową i końcową, czytelne podpisy osoby 

wydającej i pobierającej formularze oraz miejscowość, datę i pieczęć właściwego dyrektora 

izby skarbowej. 

4. Jeden egzemplarz zapotrzebowania pozostawia się we właściwej izbie skarbowej jako 

dowód rozchodu formularzy, a drugi otrzymuje organ uprawniony jako dowód przychodu 

tych formularzy. 

5. Na pierwszej stronie wszystkich wydanych formularzy umieszcza się pieczęć 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego. 

§ 4. 1. Organ uprawniony, z wyjątkiem organów Inspekcji Transportu Drogowego, 

stosujący mandaty generowane przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego składa do 

właściwego dyrektora izby skarbowej zapotrzebowanie na przydział serii i numerów 

mandatów nakładanych w ten sposób. Zapotrzebowanie organ uprawniony składa w dwóch 

egzemplarzach.  

2. Na każdym egzemplarzu zapotrzebowania umieszcza się klauzulę stwierdzającą 

numerację początkową i końcową przydzielonych serii i numerów mandatów, czytelne 

podpisy osoby wydającej i pobierającej serie i numery mandatów oraz miejscowość, datę 

i pieczęć właściwego dyrektora izby skarbowej.  

3. Jeden egzemplarz zapotrzebowania pozostawia się w izbie skarbowej jako dowód 

rozdysponowania serii oraz numerów mandatów, a drugi otrzymuje organ uprawniony jako 

dowód ich przydziału.  

4. Mandaty wygenerowane przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego są 

drukami ścisłego zarachowania i podlegają wpisowi do księgi druków ścisłego zarachowania.  

§ 5. Straż gminna (miejska) zaopatruje się w formularze odpłatnie.  

§ 6. 1. Organ uprawniony, za wyjątkiem organów Inspekcji Transportu Drogowego oraz 

określonych w § 5, nie rzadziej niż raz w miesiącu, sporządza w dwóch egzemplarzach, 
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według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, zbiorczą informację 

dotyczącą liczby otrzymanych i wykorzystanych formularzy i przedstawia ją właściwemu 

dyrektorowi izby skarbowej, w celu dokonania rozliczenia. Informacja zawiera 

w szczególności stan niewykorzystanych formularzy przed dokonaniem rozliczenia. 

2. Organ uprawniony, za wyjątkiem organów Inspekcji Transportu Drogowego oraz 

określonych w § 5, nie rzadziej niż raz w miesiącu, sporządza w dwóch egzemplarzach, 

według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, zbiorczą informację 

dotyczącą liczby otrzymanych i wykorzystanych serii i numerów mandatów karnych 

generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego i przedstawia ją właściwemu 

dyrektorowi izby skarbowej, w celu dokonania rozliczenia. Informacja zawiera 

w szczególności liczbę niewykorzystanych i anulowanych numerów mandatów. 

3. Po dokonaniu rozliczenia i potwierdzeniu zgodności przedstawionej informacji, 

o której mowa w ust. 1 lub 2:  

1) pierwszy egzemplarz informacji pozostawia się we właściwej izbie skarbowej;  

2) drugi egzemplarz przekazuje się organowi, który złożył informację. 

§ 7. 1. Organ uprawniony, za wyjątkiem organów Inspekcji Transportu Drogowego oraz 

określonych w § 5, nie rzadziej niż raz w miesiącu, sporządza w dwóch egzemplarzach, 

według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, zbiorczą informację 

dotyczącą nałożonych i uiszczonych grzywien i przedstawia ją właściwemu naczelnikowi 

urzędu skarbowego, w celu dokonania rozliczenia. Informacja zawiera w szczególności 

wysokość nałożonych grzywien. 

2. Po dokonaniu rozliczenia i potwierdzeniu zgodności przedstawionej informacji, 

o której mowa w ust. 1:  

1) pierwszy egzemplarz informacji pozostawia się we urzędzie skarbowym,  

2) drugi egzemplarz przekazuje się organowi, który złożył informację.  

§ 8. 1. Rozliczenia z funkcjonariuszami (pracownikami) nakładającymi grzywny 

w drodze mandatu karnego z wykorzystanych formularzy i dokonanych wpłat przeprowadza 

organ uprawniony. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do mandatów generowanych przy 

wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.  
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§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.2) 

 

PREZES 

RADY MINISTRÓW 

 

 

                                                 
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1994 r. 

w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia, ściąganych w postępowaniu 
mandatowym, oraz organów właściwych w sprawach rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych 
(Dz. U. Nr 131, poz. 663 oraz z 2011 r. Nr 193, poz. 1143), które utraciło moc w dniu 31 grudnia 2015 r. 
zgodnie z art. 41 ustawy z dnia … o administracji podatkowej (Dz. U. poz. …). 
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Załączniki 
do rozporządzenia 
Rady Ministrów 
z dnia ... (poz. ...) 

Załącznik nr 1 
 
……………………………… 
Oznaczenie organu uprawnionego 
do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTRZYMANYCH I WYKORZYSTANYCH 
FORMULARZY MANDATU KARNEGO 

 
L.p. Wyszczególnienie Liczba formularzy mandatu karnego 

1. Stan niewykorzystanych formularzy mandatu 
karnego przed rozliczeniem (z ostatniego 
rozliczenia) 

 

2. Pobrano z Izby Skarbowej w   

3. Razem (1+2)  

4.  Wykorzystane w 100% formularze mandatu 
karnego 

 

5. Liczba anulowanych mandatów karnych  

6. Liczba formularzy mandatu karnego 
pozostających do rozliczenia 

 

 
Załączniki: 
1) Zestawianie formularzy mandatu karnego z seriami i numeracją  
 
 
…………………… ……………………… 

Sporządził Zatwierdził 
 

Sprawdzono i przyjęto 
w Izbie Skarbowej 

w … 
 
 

………………………. 
Przyjął 
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Załącznik nr 2 
 
……………………………… 
Oznaczenie organu uprawnionego 
do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA POBRANYCH I WYKORZYSTANYCH 
SERII I NUMERÓW MANDATÓW KARNYCH GENEROWANYCH PRZY 

WYKORZYSTANIU SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO 
 

L.p. Wyszczególnienie Liczba serii i numerów mandatów 
karnych 

1. Stan przed rozliczeniem (z ostatniego rozliczenia)  

2. Pobrano z Izby Skarbowej w   

3. Razem (1+2)  

4.  Wykorzystane   

5. Anulowane  

6. Liczba serii i numerów mandatów pozostających do 
rozliczenia 

 

 
 
 
 
…………………… ……………………… 

Sporządził Zatwierdził 
 

Sprawdzono i przyjęto 
w Izbie Skarbowej 

w … 
 
 

………………………. 
Przyjął 
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Załącznik nr 3 
 
……………………………… 
Oznaczenie organu uprawnionego 
do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego 
 
 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA GRZYWIEN, UISZCZONYCH I NIEUISZCZONYCH, 

NAŁOŻONYCH W DRODZE MANDATU KARNEGO 
 

L.p. Wyszczególnienie 

Grzywny 

Liczba 
grzywien 

Wysokość 
grzywien 

nałożonych 

Wysokość 
uiszczonych 

grzywien 

1. 

 
Mandaty gotówkowe    

2. Mandaty kredytowane    

3. Mandaty karne zaoczne    

4. Suma    

 
 
 
…………………… ……………………… 

Sporządził Zatwierdził 
 

Sprawdzono i przyjęto 
w Izbie Skarbowej 

w … 
 
 

………………………. 
Przyjął 
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UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia został opracowany ze względu na uchylenie w art. 41 projektu ustawy 

o administracji podatkowej przepisu art. 8 ustawy z dnia 28 lutego 1992 r. o zmianie 

niektórych przepisów prawa karnego, prawa o wykroczeniach i o postępowaniu w sprawach 

nieletnich (Dz. U. Nr 24, poz. 101). Na podstawie powyższego przepisu art. 8 ustawy 

o zmianie niektórych przepisów prawa karnego, prawa o wykroczeniach i o postępowaniu 

w sprawach nieletnich wydane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 

1994 r. w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenie, ściąganych 

w postępowaniu mandatowym, oraz organów właściwych w sprawach rozprowadzania 

i rozliczania bloczków mandatowych (Dz. U. Nr 131, poz. 663, z późn. zm.).  

Propozycja uchylenia ww. art. 8 ustawy o zmianie niektórych przepisów prawa karnego, 

prawa o wykroczeniach i o postępowaniu w sprawach nieletnich jest wynikiem 

proponowanego przeniesienia kompetencji w zakresie poboru należności wynikających 

z grzywien nakładanych mandatami karnymi z wojewodów na naczelników urzędów 

skarbowych oraz wiążącego się z tym przeniesieniem przejęcia przez izby skarbowe 

pracowników urzędów wojewódzkich realizujących sprawy mandatowe. Zgodnie 

z projektowanym brzmieniem art. 100 § 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks 

postępowania w sprawach o wykroczenia, wprowadzanym przepisami art. 48 ustawy 

o administracji podatkowej, zadania w zakresie dystrybucji i rozliczania formularzy mandatu 

karnego oraz serii i numerów mandatów karnych zostaną przeniesione z wojewody na 

właściwego miejscowo dyrektora izby skarbowej. Z zastrzeżeniem, iż do dystrybucji 

i rozliczania formularzy oraz serii i numerów mandatów generowanych przy wykorzystaniu 

systemu teleinformatycznego, nakładanych przez organy Inspekcji Transportu Drogowego, 

właściwy będzie Generalny Inspektor Transportu Drogowego.  

Biorąc pod uwagę powyższe, opracowany został projekt rozporządzenia. W projekcie 

przewidziano, iż organy uprawnione do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego będą 

się zaopatrywały w formularze mandatu karnego oraz serie i numery mandatów 

generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego u właściwego dyrektora izby 

skarbowej, za wyjątkiem organów Inspekcji Transportu Drogowego, które będą zaopatrywane 

przez Generalnego Inspektora Transportu Drogowego.  

Organy uprawnione do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego będą się 

zaopatrywały w formularze mandatu karnego oraz serie i numery mandatów generowanych 

przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego na podstawie pisemnego, składanego 
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w dwóch egzemplarzach, zapotrzebowania obejmującego m.in. liczbę wydanych formularzy, 

numerację początkową i końcową formularzy mandatu karnego oraz serii i numerów 

mandatów generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. W przypadku 

formularzy mandatu karnego zapotrzebowanie będzie sporządzane oddzielnie dla formularzy 

mandatów gotówkowych i kredytowanych. Jeden z egzemplarzy zapotrzebowania będzie 

pozostawiany w izbie skarbowej, drugi zaś otrzyma organ uprawniony do nakładania 

grzywien, jako dowód przychodu formularzy, bądź przydziału serii i numerów mandatów 

generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.  

Tak jak w obowiązującym stanie prawnym, zarówno formularze mandatu karnego, jak 

i mandaty wygenerowane przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego będą drukami 

ścisłego zarachowania i będą podlegały wpisowi do księgi druków ścisłego zarachowania.  

W projekcie rozporządzenia przyjęto, analogicznie jak w obowiązującym stanie prawnym, iż 

formularze mandatu karnego odpłatnie nabywane będą przez straże gminne (miejskie).  

Organy uprawnione do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, za wyjątkiem 

organów Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży gminnych (miejskich), będą 

zobowiązane do sporządzania, nie rzadziej niż raz w miesiącu, informacji o otrzymanych 

i wykorzystanych formularzach mandatu karnego oraz seriach i numerach mandatów karnych 

generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Informacje sporządzane 

będą według wzorów określonych w załącznikach odpowiednio nr 1 i 2 do rozporządzenia 

i będą obejmowały dane dotyczące m.in. liczby wykorzystanych formularzy, czy serii 

i numerów mandatów. Powyższa informacja będzie przekazywana właściwemu miejscowo 

dyrektorowi izby skarbowej w celu dokonania rozliczenia.  

Ponadto organy uprawnione do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, za 

wyjątkiem organów Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży gminnych (miejskich), 

zobowiązane będą do sporządzania nie rzadziej niż raz w miesiącu informacji o nałożonych 

w drodze mandatu karnego grzywnach, w tym uiszczonych. Informacja sporządzana będzie 

według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia i będzie obejmowała dane 

dotyczące m. in. wysokości nałożonych grzywien. Powyższa informacja będzie przekazywana 

właściwemu miejscowo naczelnikowi urzędu skarbowego w celu dokonania rozliczenia 

należności wynikających z grzywien.  

Analogicznie jak w obowiązującym stanie prawnym, rozliczenia z funkcjonariuszami 

(pracownikami) nakładającymi grzywny w drodze mandatu karnego, z wykorzystanych 

formularzy mandatu oraz serii i numerów mandatów generowanych przy wykorzystaniu 
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systemu teleinformatycznego, a także dokonanych wpłat, przeprowadzać będzie organ 

uprawniony do nakładania grzywien.  

Stosownie do art. 5 ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa oraz 

§ 80 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. poz. 979) projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie 

Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.  

Projekt rozporządzenia nie dotyczy funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz nie 

podlega obowiązkowi notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. 
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Nazwa projektu: 
rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie w sprawie sposobu 
zaopatrywania, dystrybucji i rozliczania formularzy mandatu karnego, 
przydziału i rozliczania serii i numerów mandatów generowanych przy 
wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, podmiotów nabywających 
formularze mandatu karnego odpłatnie oraz wymianie informacji 
dotyczących formularzy mandatu karnego i grzywien nakładanych 
w drodze mandatu karnego. 
 
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące: 

Ministerstwo Finansów 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 
Stanu lub Podsekretarza Stanu 
Jacek Kapica 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Grzegorz Mróz, Z-ca Dyrektora Departamentu Administracji 
Podatkowej 
Tel. 22 694 40-34 

Data sporządzenia: 
24.03.2015 r. 
 
Źródło:  
zmiany kompetencyjne w zakresie obsługi 
spraw mandatowych, wprowadzane ustawą 
o administracji podatkowej. 

Nr w Wykazie prac legislacyjnych Rady 
Ministrów:  

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
Projekt rozporządzenia został opracowany ze względu na uchylenie w art. 41 projektu ustawy o administracji 
podatkowej przepisu art. 8 ustawy z dnia 28 lutego 1992 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego, prawa 
o wykroczeniach i o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 24, poz. 101). Na podstawie powyższego przepisu 
art. 8 ustawy o zmianie niektórych przepisów prawa karnego, prawa o wykroczeniach i o postępowaniu w sprawach 
nieletnich wydane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie sposobu dokumentacji 
i ewidencji grzywien za wykroczenie, ściąganych w postępowaniu mandatowym, oraz organów właściwych 
w sprawach rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych (Dz. U. Nr 131, poz. 663, z późn. zm.).  
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
W projekcie przewidziano, iż organy uprawnione do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego będą się 
zaopatrywały w formularze mandatu karnego oraz serie i numery mandatów generowanych przy wykorzystaniu 
systemu teleinformatycznego u właściwego dyrektora izby skarbowej, za wyjątkiem organów Inspekcji Transportu 
Drogowego, które będą zaopatrywane przez Generalnego Inspektora Transportu Drogowego.  
Powyższe organy będą zaopatrywane na podstawie pisemnego zapotrzebowania obejmującego m.in. liczbę wydanych 
formularzy, numeracje początkową i końcową formularzy mandatu karnego oraz serii i numerów mandatów 
generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.  
Zarówno formularze mandatu karnego jak i mandaty wygenerowane przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego 
będą drukami ścisłego zarachowania i będą podlegały wpisowi do księgi druków ścisłego zarachowania.  
Formularze mandatu karnego będą nabywane odpłatnie przez straże gminne (miejskie).  
W celu rozliczenia organy uprawnione do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, za wyjątkiem organów 
Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży gminnych (miejskich) będą zobowiązane do sporządzania, nie rzadziej niż 
raz w miesiącu, informacji o: 
– otrzymanych i wykorzystanych formularzach mandatu karnego oraz seriach i numerach mandatów karnych 
generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, 
– nałożonych w drodze mandatu karnego grzywnach, w tym uiszczonych.  
Powyższe informacje będą przekazywane odpowiednio właściwemu miejscowo dyrektorowi izby skarbowej bądź 
właściwemu miejscowo naczelnikowi urzędu skarbowego. 
Rozliczenia z funkcjonariuszami (pracownikami) nakładającymi grzywny drodze mandatu karnego z wykorzystanych 
formularzy mandatu oraz serii i numerów mandatów generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, 
a także dokonanych wpłat przeprowadzać będzie organ uprawniony do nakładania grzywien.  
 
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
Brak danych. 
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4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 
Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Organy uprawnione do 
nakładania grzywien 
w drodze mandatu karnego 

Brak danych  Pozytywne – usprawnienie 
dystrybucji i rozliczania 
formularzy mandatu karnego 
oraz serii i numerów mandatów 
generowanych przy 
wykorzystaniu systemu 
teleinformatycznego, a także 
usprawnienie poboru grzywien 
nakładanych w drodze mandatu 
karnego  

Dyrektorzy izb skarbowych 16  Pozytywne – usprawnienie 
dystrybucji i rozliczania 
formularzy mandatu karnego 
oraz serii i numerów mandatów 
generowanych przy 
wykorzystaniu systemu 
teleinformatycznego 

Naczelnicy urzędów 
skarbowych 

16  Pozytywne – usprawnienie 
poboru grzywien nakładanych 
w drodze mandatu karnego 

Urzędy wojewódzkie 16  Pozytywne – usprawnienie 
dystrybucji i rozliczania 
formularzy mandatu karnego 
oraz serii i numerów mandatów 
generowanych przy 
wykorzystaniu systemu 
teleinformatycznego, a także 
usprawnienie poboru grzywien 
nakładanych w drodze mandatu 
karnego 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem konsultacji społecznych. 
Stosownie do treści art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 
Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum 
Legislacji. 
Konsultacje będą trwały 30 dni i będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. 
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 
Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             
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pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  
 
 
 

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych 
i przyjętych do obliczeń 
założeń 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na sektor finansów publicznych, 
w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.  
 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 
na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe 
z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   
Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych 
i przyjętych do obliczeń 
założeń  

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, 
obywateli i gospodarstwa domowe. 
 
 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 
Komentarz 

9. Wpływ na rynek pracy  
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 
10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 demografia 
 mienie państwowe 

 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu  
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11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
 
 
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
Nie przewiduje się mechanizmów ewaluacji efektów projektu. 
 
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48/03/KC 



Projekt 
R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W
1)

 

z dnia  

w sprawie właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb 

celnych oraz wyznaczonych naczelników urzędów celnych do wykonywania zadań 

określonych w Kodeksie karnym skarbowym 

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1404, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa właściwość miejscową: 

1) naczelników urzędów celnych oraz dyrektorów izb celnych do wykonywania zadań 

określonych w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.3)), zwanej dalej „Kodeksem karnym skarbowym”; 

2) wyznaczonych naczelników urzędów celnych do prowadzenia postępowań 

przygotowawczych w sprawach o niektóre przestępstwa skarbowe i wykroczenia 

skarbowe określone w art. 133 § 1 pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego. 

§ 2. 1. Właściwość miejscową naczelnika urzędu celnego dotyczącą prowadzenia 

postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia 

skarbowe określone w art. 63–73a, art. 75–75c, art. 85–95, art. 96 § 1, art. 106h,  

art. 107–110b i art. 111 § 1 oraz w sprawach ujawnionych w zakresie swojego działania 

z art. 106e, art. 106f i art. 106k, a także w sprawach w zakresie swojego działania z art. 54, 

art. 56, art. 57 § 1, art. 60, art. 61, art. 76, art. 80, art. 83 i art. 84 § 1 Kodeksu karnego 

skarbowego, ustala się według miejsca popełnienia przestępstwa skarbowego albo 

wykroczenia skarbowego. 

2. Do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa 

skarbowe i wykroczenia skarbowe popełnione za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub 

                                                 
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 1055, 1215, 
1395 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211. 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1036, 1149, 1247 
i 1304 oraz z 2014 r. poz. 312, 1215 i 1328. 
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telekomunikacyjnej właściwy jest naczelnik urzędu celnego, na którego obszarze właściwości 

miejscowej nastąpiło zachowanie sprawcy, albo gdzie skutek stanowiący znamię czynu 

zabronionego nastąpił lub według zamiaru sprawcy miał nastąpić. 

3. Jeżeli nie można ustalić miejsca popełnienia przestępstwa skarbowego albo 

wykroczenia skarbowego, właściwy jest naczelnik urzędu celnego, na którego obszarze 

właściwości miejscowej ujawniono przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe. 

4. Jeżeli przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe popełniono na obszarze 

właściwości miejscowej więcej niż jednego naczelnika urzędu celnego, właściwym do 

prowadzenia postępowania przygotowawczego jest ten naczelnik urzędu celnego, który 

pierwszy wszczął postępowanie przygotowawcze. 

§ 3. Naczelnik urzędu celnego właściwy dla sprawców przestępstw skarbowych 

i wykroczeń skarbowych jest również właściwy dla pomocników, podżegaczy oraz innych 

osób, których przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe pozostaje w ścisłym 

związku z przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym sprawcy, jeżeli 

postępowanie przeciwko nim toczy się jednocześnie. 

§ 4. Właściwość miejscową naczelników urzędów celnych oraz dyrektorów izb celnych 

do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym, z zastrzeżeniem § 5, 

określa załącznik do rozporządzenia. 

§ 5. 1. W sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe określone 

w art. 110a Kodeksu karnego skarbowego, popełnione za pośrednictwem sieci Internet, 

właściwy jest Naczelnik Urzędu Celnego w Opolu. 

2. W sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe określone w art. 107 

§ 1, 3 i 4 Kodeksu karnego skarbowego w zakresie zagranicznych gier losowych lub 

zagranicznych zakładów wzajemnych urządzanych lub prowadzonych dla usługobiorców 

uczestniczących w grze hazardowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

kierowanych do usługobiorców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, popełnione za 

pośrednictwem sieci Internet, właściwy jest Naczelnik Urzędu Celnego w Szczecinie. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.  

MINISTER FINANSÓW 
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Załącznik  
do rozporządzenia 
Ministra Finansów 
z dnia ... (poz. ...) 

  

Lp. 
Dyrektor Izby Celnej 

Właściwość miejscowa Naczelnik Urzędu 
Celnego 

I Dyrektor Izby Celnej 
w Białej Podlaskiej obszar województwa lubelskiego 

1 
Naczelnik Urzędu 
Celnego w Białej 
Podlaskiej 

powiaty: bialski, łukowski, parczewski, radzyński, włodawski 
oraz miasto Biała Podlaska 

2 Naczelnik Urzędu 
Celnego w Lublinie 

powiaty: chełmski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, 
lubelski, łęczyński, opolski, puławski, rycki, świdnicki oraz 
miasta: Chełm i Lublin 

3 Naczelnik Urzędu 
Celnego w Zamościu 

powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, janowski, tomaszowski, 
zamojski oraz miasto Zamość 

II Dyrektor Izby Celnej 
w Białymstoku obszar województwa podlaskiego 

1 
Naczelnik Urzędu 
Celnego w 
Białymstoku 

powiaty: białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, 
siemiatycki, sokólski oraz miasto Białystok 

2 Naczelnik Urzędu 
Celnego w Łomży 

powiaty: grajewski, kolneński, łomżyński, 
wysokomazowiecki, zambrowski oraz miasto Łomża 

3 Naczelnik Urzędu 
Celnego w Suwałkach 

powiaty: augustowski, sejneński, suwalski oraz miasto 
Suwałki 

III Dyrektor Izby Celnej 
w Gdyni 

obszar województwa pomorskiego oraz morskie wody 
wewnętrzne i morze terytorialne od wschodniej granicy 
Państwa do południka 16°42'00'' długości geograficznej 
wschodniej, z wyłączeniem części wód Zalewu Wiślanego 
niestanowiących obszaru powiatu nowodworskiego 

1 Naczelnik Urzędu 
Celnego w Gdyni 

powiaty: kartuski, kościerski, pucki, wejherowski oraz miasta: 
Gdynia i Sopot  

2 Naczelnik Urzędu 
Celnego w Gdańsku 

powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, 
starogardzki, sztumski, tczewski, miasto Gdańsk oraz morskie 
wody wewnętrzne i morze terytorialne od wschodniej granicy 
Państwa do południka 16°42'00'' długości geograficznej 
wschodniej, z wyłączeniem części wód Zalewu Wiślanego 
niestanowiących obszaru powiatu nowodworskiego 

3 Naczelnik Urzędu 
Celnego w Słupsku 

powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, lęborski, słupski 
oraz miasto Słupsk 
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IV Dyrektor Izby Celnej 
w Katowicach obszar województwa śląskiego 

1 Naczelnik Urzędu 
Celnego w Katowicach 

powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, mikołowski, gmina 
Ożarowice z powiatu tarnogórskiego oraz miasta: Bytom, 
Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, 
Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice 
Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice i Tychy 

2 Naczelnik Urzędu 
Celnego w Rybniku 

powiaty: gliwicki, gmina Pawłowice z powiatu pszczyńskiego, 
raciborski, rybnicki, tarnogórski, z wyłączeniem gminy 
Ożarowice, wodzisławski oraz miasta: Gliwice, Jastrzębie- 
-Zdrój, Rybnik, Zabrze i Żory 

3 
Naczelnik Urzędu 
Celnego w 
Częstochowie 

powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, 
zawierciański oraz miasto Częstochowa 

4 
Naczelnik Urzędu 
Celnego w Bielsku- 
-Białej 

powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, z wyłączeniem gminy 
Pawłowice, żywiecki oraz miasto Bielsko-Biała 

V Dyrektor Izby Celnej 
w Kielcach obszar województwa świętokrzyskiego 

1 Naczelnik Urzędu 
Celnego w Kielcach obszar województwa świętokrzyskiego 

VI Dyrektor Izby Celnej 
w Krakowie obszar województwa małopolskiego 

1 Naczelnik Urzędu 
Celnego w Krakowie 

powiaty: bocheński, chrzanowski, krakowski, miechowski, 
olkuski, proszowicki, wielicki oraz miasto Kraków 

2 
Naczelnik Urzędu 
Celnego w Nowym 
Targu 

powiaty: myślenicki, nowotarski, oświęcimski, suski, 
tatrzański, wadowicki oraz gminy: Mszana Dolna 
i Niedźwiedź z powiatu limanowskiego 

3 
Naczelnik Urzędu 
Celnego w Nowym 
Sączu 

powiaty: brzeski, dąbrowski, gorlicki, limanowski 
z wyłączeniem gmin: Mszana Dolna i Niedźwiedź, 
nowosądecki, tarnowski oraz miasta: Nowy Sącz i Tarnów 

VII Dyrektor Izby Celnej 
w Łodzi obszar województwa łódzkiego 

1 Naczelnik Urzędu 
Celnego I w Łodzi 

powiaty: brzeziński, łaski, łódzki wschodni, pabianicki, 
rawski, sieradzki, skierniewicki, wieluński, wieruszowski, 
zduńskowolski, części miasta Łodzi: część miasta pod nazwą 
Górna, część miasta pod nazwą Widzew oraz miasto 
Skierniewice 

2 Naczelnik Urzędu 
Celnego II w Łodzi 

powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, poddębicki, zgierski 
oraz części miasta Łodzi: część miasta pod nazwą Bałuty, 
część miasta pod nazwą Polesie i część miasta pod nazwą 
Śródmieście 
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3 
Naczelnik Urzędu 
Celnego w Piotrkowie 
Trybunalskim 

powiaty: bełchatowski, opoczyński, pajęczański, piotrkowski, 
radomszczański, tomaszowski oraz miasto Piotrków 
Trybunalski 

VIII Dyrektor Izby Celnej 
w Olsztynie obszar województwa warmińsko-mazurskiego 

1 Naczelnik Urzędu 
Celnego w Olsztynie 

powiaty: bartoszycki, ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, 
lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, 
szczycieński, węgorzewski oraz miasto Olsztyn 

2 Naczelnik Urzędu 
Celnego w Elblągu 

powiaty: braniewski, działdowski, elbląski, iławski, 
nowomiejski, ostródzki oraz miasto Elbląg 

IX Dyrektor Izby Celnej 
w Opolu obszar województwa opolskiego 

1 Naczelnik Urzędu 
Celnego w Opolu obszar województwa opolskiego 

X Dyrektor Izby Celnej 
w Poznaniu obszar województwa wielkopolskiego 

1 Naczelnik Urzędu 
Celnego w Poznaniu 

powiaty: gnieźnieński, obornicki, poznański, średzki, 
szamotulski, wrzesiński oraz miasto Poznań 

2 Naczelnik Urzędu 
Celnego w Pile 

powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, 
wągrowiecki, złotowski 

3 Naczelnik Urzędu 
Celnego w Lesznie 

powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, 
międzychodzki, nowotomyski, rawicki, śremski, wolsztyński 
oraz miasto Leszno 

4 Naczelnik Urzędu 
Celnego w Kaliszu 

powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, kolski, koniński, 
krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, słupecki, 
turecki oraz miasta: Kalisz i Konin 

XI Dyrektor Izby Celnej 
w Przemyślu obszar województwa podkarpackiego 

1 Naczelnik Urzędu 
Celnego w Przemyślu 

powiaty: jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski 
oraz miasto Przemyśl 

2 Naczelnik Urzędu 
Celnego w Rzeszowie 

powiaty: dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, 
niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, 
strzyżowski, tarnobrzeski oraz miasta: Rzeszów i Tarnobrzeg 

3 Naczelnik Urzędu 
Celnego w Krośnie 

powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, 
leski, sanocki oraz miasto Krosno 

XII Dyrektor Izby Celnej 
w Rzepinie obszar województwa lubuskiego 

1 
Naczelnik Urzędu 
Celnego w Zielonej 
Górze 

powiaty: krośnieński, nowosolski, wschowski, żagański, 
żarski, zielonogórski oraz miasto Zielona Góra 
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2 
Naczelnik Urzędu 
Celnego w Gorzowie 
Wielkopolskim 

powiaty: gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko- 
-drezdenecki, sulęciński, świebodziński oraz miasto Gorzów 
Wielkopolski 

XIII Dyrektor Izby Celnej 
w Szczecinie 

obszar województwa zachodniopomorskiego oraz morskie 
wody wewnętrzne i morze terytorialne od południka 
16°42'00'' długości geograficznej wschodniej do zachodniej 
granicy Państwa 

1 Naczelnik Urzędu 
Celnego w Szczecinie 

powiaty: policki, choszczeński, goleniowski, gryfiński, 
kamieński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki, miasta: 
Szczecin i Świnoujście oraz morskie wody wewnętrzne 
i morze terytorialne od południka 16°42'00'' długości 
geograficznej wschodniej do zachodniej granicy Państwa 

2 Naczelnik Urzędu 
Celnego w Koszalinie 

powiaty: białogardzki, drawski, gryficki, kołobrzeski, 
koszaliński, łobeski, sławieński, szczecinecki, świdwiński, 
wałecki oraz miasto Koszalin 

XIV Dyrektor Izby Celnej 
w Toruniu obszar województwa kujawsko-pomorskiego 

1 
Naczelnik Urzędu 
Celnego 
w Bydgoszczy 

powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, 
sępoleński, świecki, tucholski, żniński oraz miasto Bydgoszcz 

2 Naczelnik Urzędu 
Celnego w Toruniu 

powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko- 
-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński, 
toruński, wąbrzeski, włocławski oraz miasta: Grudziądz, 
Toruń i Włocławek 

XV Dyrektor Izby Celnej 
w Warszawie obszar województwa mazowieckiego 

1 
Naczelnik Urzędu 
Celnego I 
w Warszawie 

powiat piaseczyński oraz dzielnice m.st. Warszawy: Bemowo, 
Bielany, Mokotów, Ochota, Śródmieście, Ursus, Ursynów, 
Wilanów, Wola, Włochy i Żoliborz 

2 
Naczelnik Urzędu 
Celnego II 
w Warszawie 

powiaty: legionowski, nowodworski z wyłączeniem terenu 
Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, otwocki, wołomiński, 
gminy: Dębe Wielkie, Halinów i Sulejówek z powiatu 
mińskiego oraz dzielnice m.st. Warszawy: Białołęka, Praga- 
-Południe, Praga-Północ, Rembertów, Targówek, Wawer 
i Wesoła 

3 

Naczelnik Urzędu 
Celnego III „Port 
Lotniczy” 
w Warszawie 

teren Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie oraz teren Portu 
Lotniczego Warszawa-Modlin 

4 Naczelnik Urzędu 
Celnego w Radomiu 

powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, 
radomski, szydłowiecki, zwoleński oraz miasto Radom 

5 Naczelnik Urzędu 
Celnego w Pruszkowie 

powiaty: gostyniński, grodziski, płocki, pruszkowski, 
sierpecki, sochaczewski, warszawski zachodni, żyrardowski 
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oraz miasto Płock 

6 Naczelnik Urzędu 
Celnego w Siedlcach 

powiaty: garwoliński, łosicki, siedlecki, sokołowski, 
węgrowski, miński z wyłączeniem gmin: Dębe Wielkie, 
Halinów i Sulejówek oraz miasto Siedlce 

7 
Naczelnik Urzędu 
Celnego 
w Ciechanowie 

powiaty: ciechanowski, makowski, mławski, ostrołęcki, 
ostrowski, płoński, przasnyski, pułtuski, wyszkowski, 
żuromiński oraz miasto Ostrołęka 

XVI Dyrektor Izby Celnej 
we Wrocławiu obszar województwa dolnośląskiego 

1 
Naczelnik Urzędu 
Celnego we 
Wrocławiu 

powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, 
trzebnicki, wołowski, wrocławski oraz miasto Wrocław 

2 Naczelnik Urzędu 
Celnego w Legnicy 

powiaty: bolesławiecki, głogowski, górowski, jaworski, 
legnicki, lubański, lubiński, polkowicki, zgorzelecki, 
złotoryjski oraz miasto Legnica 

3 
Naczelnik Urzędu 
Celnego 
w Wałbrzychu 

powiaty: dzierżoniowski, jeleniogórski, kamiennogórski, 
kłodzki, lwówecki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki oraz 
miasta: Jelenia Góra i Wałbrzych 
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UZASADNIENIE 

Niniejszy projekt rozporządzenia stanowi efekt zmiany art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, z późn. zm.), wprowadzonej 

ustawą z dnia ... o administracji podatkowej (Dz. U. poz. …). 

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia … o administracji podatkowej w ustawie z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej w art. 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) właściwość miejscową naczelników urzędów celnych oraz dyrektorów izb celnych do 

wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym, 

2) właściwość miejscową wyznaczonych naczelników urzędów celnych do prowadzenia 

postępowań przygotowawczych w sprawach o niektóre przestępstwa skarbowe 

i wykroczenia skarbowe, określone w art. 133 § 1 pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego 

– mając na uwadze zapewnienie sprawnego wykonywania zadań Służby Celnej.”. 

Zmiana rozporządzenia wynika ze zmiany określenia finansowego organu postępowania 

przygotowawczego – naczelnika urzędu celnego oraz zmiany organu nadrzędnego nad 

finansowym organem postępowania przygotowawczego – dyrektora izby celnej. 

W przepisie końcowym określono termin wejścia w życie rozporządzenia, tj. z dniem 

1 stycznia 2016 r. 

W załączniku do rozporządzenia określono właściwość miejscową naczelników 

urzędów celnych oraz dyrektorów izb celnych do wykonywania zadań określonych 

w Kodeksie karnym skarbowym.  

Projekt rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.  

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega 

notyfikacji, zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia go właściwym instytucjom i organom 

Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, 

dokonania konsultacji lub uzgodnienia. 

Stosownie do postanowień § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979), projekt 
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rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl). 
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