
ZARZĄDZENIE NR 131/2022 

DYREKTORA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ŁODZI 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego  

Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli 

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 i ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1691 z późn. zm.) oraz § 51 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Izby Administracji 

Skarbowej w Łodzi, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 49/2022 Dyrektora Izby Skarbowej w 

Łodzi z dnia 28 kwietnia 2022 r., zarządza się, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie organizacyjnym Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli, stanowiącym 

załącznik do zarządzenia Nr 122/2021 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi z dnia 24 

listopada 2021 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Zduńskiej 

Woli, zmienionym zarządzeniem Nr 20/2022 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi z dnia 4 

lutego 2022 r. oraz zarządzeniem Nr 104/2022 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi z dnia 

13 października 2022 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 6: 

  a) po pkt 6 dodaje się 6a w brzmieniu 

  ,,6a) dokonywanie nabycia sprawdzającego;”, 

  b) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu: 

  ,,11a) współdziałanie z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej przy realizacji zadań w ramach 

współdziałania, o którym mowa w dziale IIB Ordynacji podatkowej;”; 

2) w § 8 w ust. 2 pkt 5 uchyla się lit. c; 

3) w § 10: 

a) w ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

„12) sporządzanie wniosków do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wyznaczonego do 

prowadzenia postępowań przygotowawczych lub właściwego naczelnika urzędu celno-

skarbowego o wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie o przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo oraz o wykroczenie skarbowe, jeżeli sprawa podlega rozpoznaniu 

na zasadach ogólnych;”, 

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

  „2. Z wyjątkiem pionu wsparcia, do zakresu zadań komórek organizacyjnych urzędu, należy: 

1) prowadzenie postępowań mandatowych w sprawach o wykroczenia skarbowe; 



2) współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zadań 

określonych w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu.”; 

4) w § 15 uchyla się pkt 3; 

5) w § 29 w ust. 2 w pkt 5 średnik zastępuje się kropką i uchyla pkt 6. 

§ 2. Schemat organizacyjny Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli stanowiący załącznik do 

Regulaminu organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli, otrzymuje brzmienie określone w 

załączniku do niniejszego zarządzenia.  

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

Dyrektor 
Izby Administracji Skarbowej w Łodzi 

Monika Majk-Tomczak 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 


