
 1 

Zmiana Regulaminu organizacyjnego Izby Administracji Skarbowej w Łodzi 

załącznik do zarządzenia Nr 75/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej 

w Łodzi z dnia 2 grudnia 2019 r.  

§ 1. 

W Regulaminie organizacyjnym Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, stanowiącym 

załącznik do zarządzenia Nr 61/2017 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi z dnia 

3 marca 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Izby Administracji Skarbowej 

w Łodzi zmieniony zarządzeniem Nr 77/2018 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi 

z dnia 21 sierpnia 2018 r., Nr 99/2018 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi z dnia 

26 listopada 2018 r. i Nr 41/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi z dnia 

12 lipca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 po pkt 20 dodaje się pkt 21 w brzmieniu: 

„21) Ministrze Finansów – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych.”; 

2) w § 10: 

a) w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) V Zastępca Dyrektora (ZD5) – Pion Wsparcia Usług Elektronicznych (IZPU)”, 

b) w ust. 2: 

 w pkt 1 uchyla się lit. h, 

 w pkt 3 uchyla się lit. e; 

 po pkt 7 dodaje się pkt 7a o brzmieniu: 

„7a) Pion Wsparcia Usług Elektronicznych (IZPU): 

a) Wydział Centrum Kompetencyjne Wsparcia Systemu Informacyjnego Skarbowo-

Celnego (IUCKWS), w skład którego wchodzą: 

 Referat Wsparcia Obsługi Tranzytu i Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych 

(IUCKWS-1), 

 Referat Wsparcia Systemów Informatycznych (IUCKWS-2), 

 Wieloosobowe Stanowisko Centralnego Biura Tranzytu (IUCKWS-3), 

b) Wydział Centrum Kompetencyjne Usług Elektronicznych (IUCKUE), w skład którego 

wchodzą: 

 Referat Obsługi Portalu Podatkowego (IUCKUE-1), 

 Referat e-Deklaracji (IUCKUE-2), 

 Referat Portalu Podatkowego (IUCKUE-3);”; 

6) w rozdziale 2 uchyla się § 21; 

7) w rozdziale 4 uchyla się § 27; 
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8) po rozdziale 8, po § 41 dodaje się rozdział 9 w brzmieniu: 

„Rozdział 9  

Pion Wsparcia Usług Elektronicznych 

§ 41a 

1. Na zakres działania Wydziału Centrum Kompetencyjne Wsparcia Systemu 

Informacyjnego Skarbowo-Celnego składają się zadania wykonywane przez wewnętrzne 

komórki organizacyjne Wydziału oraz: 

1) wsparcie Właścicieli Biznesowych w zakresie utrzymania, rozwoju i wdrażania zmian 

w obszarze biznesowym obsługi tranzytu, taryfy celnej oraz przemieszczania wyrobów 

akcyzowych (w ramach systemów NCTS2, EMCS PL2, MCA, ISZTAR4, SIN); 

2) wsparcie merytoryczne służb informatycznych Resortu Finansów w zakresie utrzymania, 

rozwoju i wdrażania rozwiązań informatycznych w obszarze obsługi tranzytu, taryfy 

celnej oraz przemieszczania wyrobów akcyzowych (w ramach systemów NCTS2, EMCS 

PL2, MCA, ISZTAR4); 

3) współudział w projektowaniu rozwiązań biznesowych dotyczących tranzytu, taryfy celnej 

oraz przemieszczania wyrobów akcyzowych; 

4) prowadzenie bieżących działań analitycznych, w tym analiz obsługiwanych w systemach 

procesów oraz definiowanie wniosków dotyczących optymalizacji systemów i integracji 

danych; 

5) współudział w procesie wdrażania zmian w systemach wspierających obsługę procesów 

celnych i akcyzowych (NCTS2/EMCSPL2/MCA/ISZTAR4/SIN), w tym także testowanie 

systemów pod względem funkcjonalnym po wprowadzeniu zmian; 

6) analiza funkcjonalna systemów NCTS2/EMCSPL2/MCA/ISZTAR4/SIN oparta na: 

a) przepisach prawnych i ich zmianach w zakresie merytorycznym realizowanym 

przez te systemy, 

b) zmieniających się potrzebach biznesowych, 

c) błędach zdiagnozowanych w trakcie ich eksploatacji zarówno na poziomie 

krajowym jak i międzynarodowym; 

7) wsparcie Właścicieli Biznesowych w tworzeniu, pielęgnowaniu, utrzymywaniu 

aktualności i publikowaniu modeli danych w ramach określonej domeny biznesowej 

w zakresie tranzytu, taryfy celnej i przemieszczania wyrobów akcyzowych;  

8) realizacja zadań drugiej linii wsparcia systemów NCTS2/EMCSPL2/ MCA/ISZTAR4/SIN. 

Wsparcie dla użytkowników wewnętrznych  zewnętrznych, organizacja i zarządzanie 

krajową komórką wsparcia, współpraca z innymi II Liniami Wsparcia Systemu 

Informacyjnego Skarbowo-Celnego, z III Linią Wsparcia, z wykonawcami umów na 

wsparcie systemów oraz komórkami wsparcia innych krajów, w tym w szczególności: 
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a) świadczenie usług eksperckiego wsparcia w zakresie bieżących potrzeb 

użytkowników, udzielanie pomocy w zakresie wykraczającym poza dostępną 

bazę wiedzy i ustalone procedury, wymagające podjęcia działań analitycznych,  

b) obsługa zgłoszeń od użytkowników,  

c) bieżąca parametryzacja i konfiguracja w zakresie parametrów biznesowych, 

d) zarządzanie kontami i uprawnieniami użytkowników – w zakresie ról 

biznesowych, 

e) weryfikowanie i rozwiązywanie zgłoszeń oraz udzielanie konsultacji 

użytkownikom,  

f) przekazywanie nierozwiązanych zgłoszeń do kolejnych linii wsparcia,  

g) informowanie użytkowników o stanie realizacji zgłoszenia, 

h) identyfikowanie złożonych problemów wymagających rozwiązań, we współpracy 

z komórkami wewnętrznymi, komórkami organizacyjnymi oraz wykonawcami 

zewnętrznymi, 

i) monitorowanie postępów prac nad zgłoszeniami,  

j) opracowywanie rozwiązań zastępczych dla problemów, dla których nie 

opracowano rozwiązań standardowych/informatycznych;  

9) udzielanie wsparcia dla struktur regionalnych zarządzania systemami 

NCTS2/EMCSPL2/MCA/ISZTAR4/SIN oraz udzielanie pomocy w zakresie 

wykraczającym poza dostępną bazę wiedzy i ustalone procedury, wymagającej podjęcia 

działań analitycznych oraz tworzenie nowych procedur; 

10) testowanie zmian funkcjonalnych systemów NCTS2/EMCSPL2/MCA/ISZTAR4/ SIN 

z uwzględnieniem zmian komponentów informatycznych współpracujących z tymi 

systemami w ramach Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego; 

11) koordynacja dostępu użytkowników Eurobramki CCN/CSI do unijnych systemów 

informatycznych; 

12) prowadzenie analizy danych w obszarze związanym z wykrywaniem przestępczości 

celno-skarbowej, w tym współpraca z innymi instytucjami (np. organami policji, 

prokuratury, sądami, ABW), przekazywanie informacji na podstawie danych zawartych 

w centralnych systemach tranzytu, taryfy celnej i przemieszczanie wyrobów 

akcyzowych;  

13) współudział w procesie monitorowania działania rozwiązań i aplikacji wdrażanych 

centralnie w zakresie tranzytu, taryfy celnej i przemieszczania wyrobów akcyzowych; 

14) współudział w tworzeniu porozumień SLA (Service Level Agreement) oraz OLA 

(Operational Level Agreement); 
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15) współudział w określaniu zasad utrzymania ciągłości działania dla systemów i procesów 

na możliwie najwyższym poziomie, związanych ze świadczeniem usług w tym wymagań 

biznesowych SLA;  

16) eskalowanie/alarmowanie przypadków niedotrzymania parametrów SLA dla systemów 

NCTS2, EMCS PL2, ISZTAR4, MCA;  

17) wsparcie Właścicieli Biznesowych w opracowywaniu w ramach postępowań 

o zamówienie publiczne projektów umów dot. rozwoju i utrzymania systemów w zakresie 

przygotowania opisów przedmiotów zamówienia, określania funkcjonalności systemów 

oraz wsparcie służb informatycznych Resortu Finansów i Właścicieli Biznesowych w 

nadzorze nad realizacją w/w umów; 

18) wsparcie Właścicieli Biznesowych i służb informatycznych Resortu Finansów w zakresie 

opracowywania i aktualizacji dokumentacji bezpieczeństwa informacji w zakresie 

właściwych systemów oraz dokumentacji związanej z zasadami przetwarzania danych 

(w tym danych osobowych); 

19) przegląd i weryfikacja dokumentacji projektowej oraz powykonawczej systemów, 

aktualizowanej wraz z kolejnymi wersjami dostarczanych produktów; 

20) współudział w analizie wpływu regulacji prawnych, w tym unijnych na systemy NCTS2, 

EMCS PL2, ISZTAR4, MCA oraz prowadzone projekty (współpraca z Komisją 

Europejską, DG TAXUD); 

21) analiza i opiniowanie dokumentacji opracowanych na zlecenie Właścicieli Biznesowych 

systemów oraz Komisji Europejskiej; 

22) reprezentowanie Właściciela Biznesowego na wskazanych przez niego spotkaniach, 

konferencjach, seminariach w kraju i zagranicą, w tym także udział w pracach zespołów 

powołanych przez Komisję Europejską; 

23) planowanie i realizacja wydatków rzeczowych dotyczących sprzętu, oprogramowania, 

podzespołów i usług informatycznych w zakresie właściwości komórki; 

24) wsparcie Właścicieli Biznesowych oraz zespołów kompetencyjnych SISC w zakresie 

prowadzonych prac związanych z utrzymaniem i rozwojem komponentów SISC na 

platformie sprzętowo-programowej udostępnianej w środowisku CIRF. 

2. Do zadań Referatu Wsparcia Obsługi Tranzytu i Przemieszczania Wyrobów 

Akcyzowych należy w szczególności: 

1) wsparcie Właścicieli Biznesowych w zakresie utrzymania, rozwoju i wdrażania zmian 

w obszarze biznesowym obsługi tranzytu oraz przemieszczania wyrobów akcyzowych 

(w ramach systemów NCTS2, EMCS PL2, MCA); 

2) opracowywanie koncepcji realizacji zmian biznesowych w systemach informatycznych 

oraz rekomendowanie sposobu realizacji funkcjonalności w zakresie wymagań 

biznesowych; 
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3) rekomendowanie Właścicielom Biznesowym kierunków rozwoju funkcjonalności 

systemów (projektowanie nowych funkcjonalności biznesowych, uzgadnianie procesów 

oraz ich modyfikacja i opisywanie); 

4) nadzór nad aktualnością, kompletnością i jakością danych wprowadzanych do systemów 

NCTS2/EMCSPL2/MCA, a także monitorowanie terminowości wprowadzania danych; 

5) wsparcie Właścicieli Biznesowych w budowaniu, rozbudowywaniu, pielęgnowaniu 

i publikowaniu mapy procesów w ramach domeny biznesowej celnej i akcyzowej;  

6) realizacja zadań pierwszej linii wsparcia dla systemów NCTS2/EMCSPL2 

(dla użytkowników zewnętrznych i wewnętrznych), w tym w szczególności: 

a) obsługa zgłoszeń od użytkowników,  

b) weryfikowanie i rozwiązywanie zgłoszeń oraz udzielanie konsultacji użytkownikom,  

c) przekazywanie nierozwiązanych zgłoszeń do kolejnych linii wsparcia,  

d) informowanie użytkowników o stanie realizacji zgłoszenia, 

e) monitorowanie postępów prac nad zgłoszeniami; 

7) realizacja zadań drugiej linii wsparcia systemów NCTS2/EMCSPL2/MCA. Wsparcie dla 

użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych, organizacja i zarządzanie krajową 

komórką wsparcia, współpraca z innymi II Liniami Wsparcia Systemu Informacyjnego 

Skarbowo-Celnego, z III Linią Wsparcia, z wykonawcami umów na wsparcie systemów 

oraz komórkami wsparcia innych krajów, w tym w szczególności: 

a) świadczenie usług eksperckiego wsparcia w zakresie bieżących potrzeb 

użytkowników, udzielanie pomocy w zakresie wykraczającym poza dostępną bazę 

wiedzy i ustalone procedury, wymagające podjęcia działań analitycznych,  

b) obsługa zgłoszeń od użytkowników,  

c) weryfikowanie i rozwiązywanie zgłoszeń oraz udzielanie konsultacji użytkownikom,  

d) przekazywanie nierozwiązanych zgłoszeń do kolejnych linii wsparcia,  

e) informowanie użytkowników o stanie realizacji zgłoszenia, 

f) identyfikowanie złożonych problemów wymagających rozwiązań, we współpracy 

z komórkami wewnętrznymi, komórkami organizacyjnymi oraz wykonawcami 

zewnętrznymi, 

g) monitorowanie postępów prac nad zgłoszeniami,  

h) opracowywanie rozwiązań zastępczych dla problemów, dla których nie opracowano 

rozwiązań standardowych/informatycznych;  

8) udział w przygotowywaniu planów i scenariuszy testowych oraz przeprowadzanie testów 

produktów, w szczególności wykonywanie testów funkcjonalnych, akceptacyjnych, 

testów gotowości operacyjnej;  
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9) aktualizacja instrukcji dla użytkowników wewnętrznych (po stronie KAS) oraz dla 

użytkowników zewnętrznych (podmioty gospodarcze), składających dokumenty 

elektronicznie za pośrednictwem w/w systemów; 

10) organizowanie i prowadzenie szkoleń i zajęć warsztatowych w obszarze wsparcia 

merytorycznego aplikacji, centralnych rozwiązań (zgodnie ze zgłaszanym 

zapotrzebowaniem użytkowników systemów na rzecz wszystkich Izb KAS) oraz 

cykliczne spotkania z trenerami, koordynatorami, liderami i administratorami 

biznesowymi zarządzanych systemów;  

11) przegląd i weryfikacja dokumentacji projektowej oraz powykonawczej systemów, 

aktualizowanej wraz z kolejnymi wersjami dostarczanych produktów; 

12) wsparcie Właścicieli Biznesowych oraz zespołów kompetencyjnych SISC w zakresie 

prowadzonych prac związanych z utrzymaniem i rozwojem komponentów SISC na 

platformie sprzętowo-programowej udostępnianej w środowisku CIRF. 

3. Do zadań Referatu Wsparcia Systemów Informatycznych należy w szczególności: 

1) wsparcie Właścicieli Biznesowych w zakresie utrzymania zmian w obszarze biznesowym 

obsługi tranzytu, taryfy celnej oraz przemieszczania wyrobów akcyzowych (w ramach 

systemów NCTS2, EMCS PL2, MCA, ISZTAR4, SIN); 

2) wsparcie merytoryczne służb informatycznych Resortu Finansów w zakresie utrzymania 

rozwiązań informatycznych w obszarze obsługi tranzytu, taryfy celnej oraz 

przemieszczania wyrobów akcyzowych (w ramach systemów NCTS2, EMCS PL2, MCA, 

ISZTAR4, SIN);  

3) współudział w procesie wdrażania zmian w systemach wspierających obsługę procesów 

celnych i akcyzowych (NCTS2/EMCSPL2/MCA/ISZTAR4/SIN), w tym także testowanie 

systemów pod względem funkcjonalnym po wprowadzeniu zmian; 

4) realizacja zadań pierwszej linii wsparcia dla systemów NCTS2/EMCSPL2 

(dla użytkowników zewnętrznych i wewnętrznych), w trybie ciągłym (24 godziny na 

dobę), w tym w szczególności: 

a) obsługa zgłoszeń od użytkowników,  

b) weryfikowanie i rozwiązywanie zgłoszeń oraz udzielanie konsultacji 

użytkownikom,  

c) przekazywanie nierozwiązanych zgłoszeń do kolejnych linii wsparcia,  

d) informowanie użytkowników o stanie realizacji zgłoszenia, 

e) monitorowanie postępów prac nad zgłoszeniami; 

5) realizacja zadań drugiej linii wsparcia systemów NCTS2/EMCSPL2/MCA/ ISZTAR4/SIN. 

Wsparcie dla użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych, organizacja i zarządzanie 

krajową komórką wsparcia, współpraca z innymi II Liniami Wsparcia Systemu 
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Informacyjnego Skarbowo-Celnego, z III Linią Wsparcia, z wykonawcami umów na 

wsparcie systemów oraz komórkami wsparcia innych krajów, w tym w szczególności: 

a) obsługa zgłoszeń od użytkowników,  

b) bieżąca parametryzacja i konfiguracja w zakresie parametrów biznesowych, 

c) zarządzanie kontami i uprawnieniami użytkowników – w zakresie ról 

biznesowych, 

d) weryfikowanie i rozwiązywanie zgłoszeń oraz udzielanie konsultacji 

użytkownikom,  

e) przekazywanie nierozwiązanych zgłoszeń do kolejnych linii wsparcia,  

f) informowanie użytkowników o stanie realizacji zgłoszenia, 

g) identyfikowanie złożonych problemów wymagających rozwiązań, we współpracy 

z komórkami wewnętrznymi, komórkami organizacyjnymi oraz wykonawcami 

zewnętrznymi, 

h) monitorowanie postępów prac nad zgłoszeniami, 

i)  opracowywanie rozwiązań zastępczych dla problemów, dla których nie 

opracowano rozwiązań standardowych/informatycznych; 

6) udzielanie wsparcia dla struktur regionalnych zarządzania systemami 

NCTS2/EMCSPL2/MCA/ISZTAR4/SIN; 

7) testowanie zmian funkcjonalnych systemów NCTS2/EMCSPL2/MCA/ISZTAR4/ SIN 

z uwzględnieniem zmian komponentów informatycznych współpracujących z tymi 

systemami w ramach Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego; 

8) współudział w procesie monitorowania działania rozwiązań i aplikacji wdrażanych 

centralnie w zakresie tranzytu, taryfy celnej i przemieszczania wyrobów akcyzowych;  

9) eskalowanie/alarmowanie przypadków niedotrzymania parametrów SLA dla systemów 

NCTS2, EMCS PL2, ISZTAR4, MCA;  

10) przegląd i weryfikacja dokumentacji projektowej oraz powykonawczej systemów, 

aktualizowanej wraz z kolejnymi wersjami dostarczanych produktów; 

11) utrzymanie i administrowanie w trybie ciągłym systemów NCTS2 / EMCSPL2 / MCA/ 

ISZTAR4 / SIN; 

12) utrzymanie platformy sprzętowo-programowej Systemu ARI@DNA2 – hurtowni danych 

celno-skarbowych; 

13) współpraca z kontrahentami zewnętrznymi związanymi z umowami na wsparcie i rozwój 

systemów zgodnie z określonymi na mocy tych umów procedurami w niezbędnym 

zakresie; 

14) konfiguracja i bieżące utrzymanie infrastruktury technicznej wraz z platformą 

programową zlokalizowaną w budynku zajmowanym przez Wydział w zakresie: 

a) administrowania siecią lokalną LAN, 
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b) administrowania węzłem sieci rozległej WAN, w tym nadzór informatyczny nad 

funkcjonowaniem poczty elektronicznej, 

c) administracji systemami budynkowymi oraz instalacjami zabezpieczającymi 

infrastrukturę techniczną, 

d) kontrolowania prawidłowości użytkowania sprzętu i oprogramowania, 

związanego z obsługą utrzymywanych systemów informatycznych, 

e) zabezpieczanie nośników informacji, zgodnie z przepisami o ochronie danych 

osobowych i informacji niejawnych. 

15) wsparcie Właścicieli Biznesowych oraz zespołów kompetencyjnych SISC w zakresie 

prowadzonych prac związanych z utrzymaniem i rozwojem komponentów SISC na 

platformie sprzętowo-programowej udostępnianej w środowisku CIRF, w szczególności 

realizacja zadań związanych z: 

a) reprezentowaniem zespołów kompetencyjnych SISC, które realizują prace 

związane z wdrożeniem systemów/e-usług w środowisku technicznym CIRF 

(w tym: uzgadnianie i planowanie dostępności zasobów informatycznych 

niezbędnych do przeprowadzenia procesu instalacji, testów, uruchomienia 

i wdrożenia nowych oraz modernizowanych komponentów/e-usług SISC), 

b) monitorowaniem zmian środowiska technicznego CIRF udostępnianego dla 

SISC, 

c) koordynacją wdrożenia zmiany w środowisku technicznym CIRF udostępnianym 

dla SISC, 

d) inwentaryzacją planów zapotrzebowania na infrastrukturę techniczną niezbędną 

do rozwoju komponentów SISC; 

16) koordynacja stosowania standardów oraz wytycznych definiowanych przez Departament 

Informatyzacji MF oraz CI RF w zakresie procesu wytwórczego systemów 

informatycznych, w tym: 

a) prowadzenie bieżącej analizy zmian w Technicznej Architekturze Referencyjnej 

utrzymywanej przez CIRF,  

b) weryfikacji spójność komponentów SISC z Techniczną Architekturą 

Referencyjną, 

c) wsparcie w procesie klasyfikacji komponentów SISC zgodnie z obowiązującymi 

standardami dot. zasad określania klasy systemu oraz klasy bezpieczeństwa 

systemu; 

17) monitorowanie wykorzystania platformy sprzętowo-programowej udostępnianej w CIRF 

na potrzeby komponentów SISC, w tym: 

 gromadzenie informacji o aktualnej konfiguracji platformy sprzętowo-programowej 

oraz jej skali wykorzystywanej przez poszczególne komponentu SISC; 
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18) wsparcie w monitorowaniu ciągłości działania komponentów i usług SISC, 

w szczególności świadczenie wsparcia dla pozostałych CK w zakresie identyfikacji 

incydentów mających wpływ na dostępność e-sług SISC, w tym: 

 wsparcie w planowaniu niedostępności e-usług SISC związanych z procesem 

rozwoju SISC i wdrażaniem zmian w komponentach SISC; 

19) wsparcie Właścicieli Biznesowych oraz zespołów kompetencyjnych SISC w utrzymaniu 

komponentów SISC objętych usługą Odtworzenia po Katastrofie (Disaster Recowery), 

w tym: 

 koordynacja testów biznesowych oraz procesu przełączania komponentów 

między ośrodkami przetwarzania danych CIRF; 

20) wsparcie Departamentu Ceł w procesie tworzenia i utrzymania Centr Kompetencyjnych 

SISC, w szczególności w zakresie standaryzacji opisu zadań dot. utrzymania i rozwoju 

komponentów SISC w poszczególnych domenach biznesowych. 

4. Do zadań Wieloosobowego Stanowiska Centralnego Biura Tranzytu należy 

w szczególności: 

1) pośredniczenie w przekazywaniu dokumentów Wspólnotowej/Wspólnej Procedury 

Tranzytowej w obrębie KAS oraz między KAS a pozostałymi krajami – stronami 

Konwencji WPT; 

2) pośredniczenie w przekazywaniu dokumentów TIR i ATA w obrębie KAS oraz między 

KAS, a innymi krajami; 

3) wypełnianie not poszukiwawczych, weryfikacyjnych i monitujących w niezbędnym 

zakresie; 

4) obsługa kancelaryjna przesyłek bezpośrednio przychodzących i wychodzących 

z Wydziału w zakresie Centralnego Biura Tranzytu. 

5. Wydział Centrum Kompetencyjne Wsparcia Systemu Informacyjnego Skarbowo-

Celnego wraz z podległymi komórkami organizacyjnymi realizuje zadania Centrum 

Kompetencyjnego wsparcia Departamentu Ceł i Departamentu Podatku Akcyzowego 

Ministerstwa Finansów w zakresie pełnienia roli Właściciela Biznesowego centralnych 

systemów informatycznych (NCTS2, EMCS PL2, MCA, ISZTAR4, SIN) oraz Centrum 

Kompetencyjnego Koordynacji Technicznej Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego. 

§ 41b. 

1. Na zakres działania Wydziału Centrum Kompetencyjne Usług Elektronicznych 

składają się zadania wykonywane przez wewnętrzne komórki organizacyjne Wydziału.  

2. Terytorialny zasięg działania Wydziału Centrum Kompetencyjne Usług 

Elektronicznych obejmuje cały kraj. 

3. Do zadań Referatu Obsługi Portalu Podatkowego należy w szczególności: 
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1) obsługa infolinii Krajowej Informacji Skarbowej w sprawach procedur składania 

deklaracji w wersji elektronicznej, korzystania z usług udostępnianych na Portalu 

Podatkowym i pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych przy korzystaniu 

z tego portalu; 

2) obsługa zapytań e-mail wpływających na konto info.e-deklaracje@mf.gov.pl 

i jpk.helpdesk@mf.gov.pl w zakresie pomocy technicznej dot. Portalu Podatkowego, 

w tym e-Deklaracji oraz JPK; 

3) monitorowanie i obsługa profilu podatnika. 

4. Do zadań Referatu e-Deklaracji należy w szczególności: 

1) przygotowywanie specyfikacji biznesowej dla formularzy i usług elektronicznych 

udostępnianych podatnikom i płatnikom; 

2) przygotowywanie instrukcji związanych ze składaniem deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej; 

3) testowanie systemu e-Deklaracje w zakresie wykonania formularzy interaktywnych 

zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami oraz regułami, w tym testowanie wszystkich 

zmian wprowadzonych w formularzach interaktywnych; 

4) testowanie aplikacji obsługujących wewnątrz KAS deklaracje składane drogą 

elektroniczną: Aplikację Urzędnika, SPED, Poltax, Bramkę e-Deklaracje; 

5) obsługa zapytań i zgłoszeń dotyczących systemu e-Deklaracje w ramach help desk; 

6) opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów dot. e-deklaracji i usług 

elektronicznych udostępnianych na Portalu Podatkowym; 

7) przygotowywanie opisów formularzy w aplikacji OPFOR; 

8) opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów w zakresie wpływu 

na słowniki, wzory dokumentów oraz ich obsługę w systemie informatycznym; 

9) opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów w zakresie wpływu 

na słowniki, wzory dokumentów oraz ich obsługę w systemie informatycznym; 

10) opracowanie zasad dotyczących utrzymania i zarządzania metadanymi, w tym 

wersjonowania i archiwizowania pojęć oraz wzorów dokumentów w SSP, Poltax, 

formularzy elektronicznych; 

11) dostosowanie i wdrażanie opracowanych standardów metadanych, wzorów 

dokumentów papierowych, zasad i reguł kontroli jakości definiowania metadanych, 

wzorów dokumentów oraz procedur realizacji zadań do zmieniających się przepisów 

prawa; 

12) nadzór nad stosowaniem standardów oraz procedur (weryfikacji, zatwierdzania 

i udostępniania) w procesie przygotowania wzorów dokumentów; 

13) tworzenie i aktualizacja rejestru wzorów dokumentów oraz udział w procesie zarządzania 

wzorami dokumentów; 

mailto:info.e-deklaracje@mf.gov.pl
mailto:jpk.helpdesk@mf.gov.pl
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14) opracowywanie propozycji ujednolicenia wzorów dla poszczególnych rodzajów 

dokumentów (w szczególności wzorów nowych dokumentów papierowych) 

w porozumieniu z departamentami właściwymi merytorycznie, z uwzględnieniem 

wymogu zachowania spójności informacyjnej i wizualnej wzorów; 

15) analiza obowiązujących i projektowanych wzorów dokumentów o podobnym zestawie 

informacji w celu wypracowania jednolitych szablonów dla poszczególnych rodzajów 

dokumentów; 

16) aktywny udział w procesie wdrażania standardów dotyczących wzorów dokumentów 

elektronicznych, w tym nad przestrzeganiem zasad przygotowania ich do publikacji 

na ePUAP; 

17) zarządzanie słownikami dziedzinowymi i ich wersjami; 

18) wykonywanie szczegółowych zadań związanych z administrowaniem metadanymi; 

19) zbieranie i analizowanie problemów, postulatów zmian zgłaszanych przez użytkowników 

systemu podatkowego; 

20) współpraca z innymi instytucjami w zakresie pozyskiwania danych dla słowników oraz 

udostępniania danych na potrzeby innych systemów lub instytucji. 

5. Do zadań Referatu Portalu Podatkowego należy w szczególności: 

1) weryfikacja informacji do zamieszczenia na Portalu Podatkowym pod kątem ich 

znaczenia dla wizerunku Ministerstwa Finansów i społecznego odbioru, oraz 

przydatności dla podatników, płatników i innych interesariuszy Krajowej Administracji 

Skarbowej i ich edukacji podatkowej; 

2) pozyskiwanie, przygotowywanie i redagowanie informacji, materiałów, komunikatów, 

opracowań własnych, powiadomień, etc. oraz ich aktualizacja i dbanie o merytoryczną 

poprawność, we współpracy z właściwymi departamentami Ministerstwa Finansów; 

3) dbanie o przejrzystość, jednolitość, czytelność oraz zachowanie spójnej wizualizacji 

graficznej i informacyjnej Portalu Podatkowego;  

4) współpraca z jednostkami Krajowej Administracji Skarbowej, w tym z Biurami Krajowej 

Informacji Skarbowej oraz wykonawcami zewnętrznymi systemów i aplikacji 

informatycznych KAS; 

5) zapewnienie bieżącej funkcjonalności i niezakłóconego działania Portalu Podatkowego 

oraz udostępnionych w nim usług; 

6) inicjowanie i udział w realizowaniu nowych rozwiązań dotyczących Portalu 

Podatkowego.”; 

 

9) w § 47 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. W czasie nieobecności Dyrektora oraz I, II, III i IV Zastępcy lub, gdy nie mogą 

oni pełnić swojej funkcji zastępstwo pełni V Zastępca.”; 
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10) w § 54 w ust. 3 pkt 3 uchyla się lit. i; 

11) w § 55 uchyla się pkt 5; 

12) po § 58 dodaje się § 58a w brzmieniu: 

„§ 58a 

V Zastępca Dyrektora (ZD5) sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi 

komórkami organizacyjnymi: 

1) Wydział Centrum Kompetencyjne Wsparcia Systemu Informacyjnego Skarbowo-

Celnego (IUCKWS); 

2) Wydział Centrum Kompetencyjne Usług Elektronicznych (IUCKUE).”. 

§ 2. 

Schemat organizacyjny Izby Administracji Skarbowej w Łodzi otrzymuje brzmienie 

określone w załączniku do niniejszej Zmiany. 

 


