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ZARZĄDZENIE NR 45/2022 
DYREKTORA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OLSZTYNIE 

z dnia 31 października 2022 r.  
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego 

Urzędu Skarbowego w Ełku 
 

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn. zm.) oraz § 4 i § 5 Statutu Urzędu Skarbowego, stanowiącego 
załącznik nr 8 do Zarządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie organizacji 
Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-
skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów (t.j. Dz. Urz. MFFiPR z 2020 
r. poz. 16, z późn. zm. oraz Dz. Urz. MF z 2022 r. poz. 90), zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

W regulaminie organizacyjnym Urzędu Skarbowego w Ełku, stanowiącym załącznik 
do Zarządzenia Nr 10/2022 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie z dnia 28 lutego 
2022 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Ełku, wprowadza 
się następujące zmiany: 
1) w § 2: 

a) w pkt 2 wyrazy „(t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 422, z późn. zm.)” zastępuje się wyrazami 
„(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn. zm.)”,  

b) w pkt 16 wyrazy „(t.j. Dz. Urz. Min. Fin. Fun. i Pol. Reg. z 2020 r. poz. 16 z późn. zm. oraz 
Dz. Urz. MF z 2021 r. poz. 13)” zastępuje się wyrazami „(t.j. Dz. Urz. MFFiPR z 2020 r. 
poz. 16, z późn. zm.)”, 

c) w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17 w brzmieniu: 
„17)  centrum obsługi – należy przez to rozumieć zespół zadań z zakresu obsługi 

i wsparcia podatnika określonych w art. 29 ustawy o KAS, który jest realizowany 
przez komórkę obsługi bezpośredniej w zakresie obsługi bieżącej, niezależnie od 
terytorialnego zasięgu działania Naczelnika Urzędu.”; 

2) w § 4: 
a) w ust. 1 w pkt 13 wyrazy „(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 z późn. zm.)” zastępuje się 

wyrazami „(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, z późn. zm.)”, 
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„5. Do zakresu zadań komórek organizacyjnych urzędu, wchodzących w skład pionu 
orzecznictwa i pionu kontroli należy: 
1) współpraca z Szefem KAS przy realizacji zadań w ramach współdziałania, 

o którym mowa w dziale IIB Ordynacji podatkowej; 
2) współpraca z konsultantem w obszarze klasyfikacji do spraw podatku od 

towarów i usług.”; 
3) w § 8: 

a) w pkt 15 wyrazy „(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 408, z późn. zm.)” zastępuje się wyrazami 
„(t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 859, z późn. zm.)”, 

b) w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17 w brzmieniu:  
„17) ujawnianie, aktualizacja i usuwanie informacji w Krajowym Rejestrze 

Zadłużonych.”; 
4) w § 10 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Referat Obsługi Bezpośredniej w zakresie obsługi bieżącej realizuje również, niezależnie 
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od terytorialnego zasięgu działania Naczelnika Urzędu, zadania Centrum Obsługi 
obejmujące: 
1) zadania, o których mowa w art. 29 ust 1 ustawy o KAS; 
2) ewidencjonowanie i wprowadzanie do systemów informatycznych podań 

i deklaracji.”; 
5) w § 14 w pkt 1 wyrazy „(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 534, z późn. zm)” zastępuje się wyrazami 

„(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1375)”; 
6) w § 16: 

a) w pkt 3 wyrazy „(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.)” zastępuje się wyrazami 
„(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.)”,   

b) w pkt 4 wyrazy „(Dz. U. z 2017 r., poz. 393, z późn. zm.)” zastępuje się wyrazami 
„(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 361)”, 

c) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 
„4a) rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zadań 

Krajowej Administracji Skarbowej, które mogą być wykonywane przez 
naczelników urzędów skarbowych na obszarze całego kraju lub jego części, 
niezależnie od terytorialnego zasięgu ich działania (Dz.U. z 2021 r. poz. 1999);”; 

d) w pkt 5 skreśla się wyrazy „(t.j. Dz. Urz. MFFIPR z 2020 r. poz. 16, z późn. zm. oraz Dz. Urz. 
MF z 2021 r. poz. 13)”, 

e) w pkt 6 wyrazy „(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2371” zastępuje się wyrazami „(t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 565)”; 

7) w § 17 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu: 
„2. Naczelnik Urzędu współpracuje z koordynatorem realizacji wsparcia do spraw 

klasyfikacji, wyznaczonym przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i do realizacji 
zadania w tym zakresie wyznacza konsultanta w obszarze klasyfikacji do spraw podatku 
od towarów i usług.”; 

8) w § 22 w ust. 2 wyrazy „(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1233, z późn. zm.)” zastępuje się wyrazami 
„(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1691)”; 

9) w § 38 w pkt 3 wyrazy „(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, z późn. zm.)” zastępuje się wyrazami 
„(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 623)”. 

§ 2 
Regulamin podlega udostępnieniu w siedzibie Urzędu Skarbowego w Ełku oraz na stronach 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Skarbowego w Ełku na zasadach określonych 
w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Na oryginale podpis i pieczęć: 
w zastępstwie Dyrektora 

Izby Administracji Skarbowej 
w Olsztynie 

Z-ca Dyrektora 
Izby Administracji Skarbowej 

w Olsztynie 
Małgorzata Król 


