
ZARZĄDZENIE NR 79/2020 

DYREKTORA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ŁODZI 

z dnia 21 lipca 2020 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego  

Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi 

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

cywilnej (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 265 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie organizacyjnym Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi, 

stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 45/2020 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej 

w Łodzi z dnia 4 maja 2020 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. f tiret piąte otrzymuje brzmienie: 

„– Wieloosobowe Stanowisko Ustalania i Odzyskiwania Mienia (CZM),”; 

2) w § 11 pkt 1-4 lit. e otrzymuje brzmienie: 

„e) prowadzenie depozytu urzędu i nadzór nad towarami tam przechowywanymi,”; 

3) w § 14: 

a) w pkt 8-14 lit. l w tiret dziewiątym średnik zastępuje się przecinkiem, i dodaje się 

tiret dziesiąte i jedenaste o brzmieniu: 

„–  przekazywanie do centralnej ewidencji pojazdów danych, o których mowa w art. 

80b ust. 1 pkt 15, 15a i 22 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, a w przypadku odczytu 

drogomierza pojazdu niezarejestrowanego także przekazywanie danych, o których 

mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 i 13 tej ustawy, 

– zatrzymywanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych, o których mowa w art. 132 

i 133 ustawy - Prawo o ruchu drogowym;”, 

b) w pkt 20 wyrazy „Wieloosobowego Stanowiska – Regionalnego Centrum ds. 

Ustalania i Odzyskiwania Mienia:” zastępuje się wyrazami „Wieloosobowego 

Stanowiska Ustalania i Odzyskiwania Mienia:”; 

4) w § 16: 

a) w ust. 1 pkt 1-2 w lit. aaa oraz w ust. 3 pkt 1 w lit. aaa kropkę zastępuje się 

przecinkiem, i dodaje się litery bbb – ccc o brzmieniu: 

„bbb) zabezpieczenie w obrębie oddziału celnego prawidłowego funkcjonowania 

systemów informatycznych wspomagających realizację pozostałych zadań 

statutowych oddziału, 



ccc) kontrola przesyłek pocztowych, o której mowa w rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie sposobu wykonywania 

kontroli przesyłek pocztowych (Dz. U. poz. 400);”, 

b) w ust. 2 pkt 1-3 w lit. aaa kropkę zastępuje się przecinkiem, i dodaje się litery bbb – 

ccc o brzmieniu: 

„bbb) zabezpieczenie w obrębie oddziału celnego prawidłowego funkcjonowania 

systemów informatycznych wspomagających realizację pozostałych zadań 

statutowych oddziału, 

ccc) kontrola przesyłek pocztowych, o której mowa w rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie sposobu wykonywania 

kontroli przesyłek pocztowych (Dz. U. poz. 400).”; 

5) w § 20: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku jednoczesnej nieobecności Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego 

i Zastępców Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego, zastępstwo pełni pracownik 

Urzędu Celno-Skarbowego wyznaczony przez Dyrektora Izby.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Nieobecnych Zastępców Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego kierujących 

pionami Kontroli Celno-Skarbowej zastępuje wyznaczony przez Naczelnika 

Zastępca Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego, a w przypadku ich łącznej 

nieobecności, ich obowiązki przejmuje Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego lub 

wyznaczony przez Dyrektora Izby pracownik.”, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Nieobecnych Zastępców Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego kierujących 

pionami: Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej, Pionu Kontroli Celno-

Skarbowej i Orzecznictwa oraz Kontroli Zgłoszeń Celnych i Orzecznictwa zastępują 

wyznaczeni przez Dyrektora Izby pracownicy.”; 

6) w § 30 ust. 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) Wieloosobowe Stanowisko Ustalania i Odzyskiwania Mienia (CZM).”. 

§ 2. Schemat organizacyjny Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi stanowiący 

załącznik do Regulaminu organizacyjnego Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi 

otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r. 


