
 

Załącznik do zarządzenia Nr 2/2021 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi  

z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu 

organizacyjnego Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi 

 

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

stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 148/2020 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej 

w Łodzi z dnia 16 listopada 2020 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 8 w ust. 2 w pkt 1 lit. b dodaje się tiret drugie w brzmieniu: 

 „- Referat Przeciwdziałania Wyłudzeniom Skarbowym (CAW),”: 

2) w § 11 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:  

 „5a) Referatu Przeciwdziałania Wyłudzeniom Skarbowym: 

a) realizacja zadań scentralizowanych związanych z przeciwdziałaniem 

wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych poprzez: 

- prowadzenie spraw z zakresie zadań o których mowa w § 1 pkt 1 

Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 sierpnia 2020 r. w sprawie 

upoważnienia innych organów Krajowej Administracji Skarbowej do 

wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu 

przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń 

skarbowych, 

- wymianę informacji z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Finansów 

właściwymi do spraw przeciwdziałania wykorzystywania sektora finansowego 

do wyłudzeń skarbowych oraz z komórkami organizacyjnymi Urzędu 

realizującymi działania wynikające z opracowanych analiz, 

- wykrywanie i definiowanie metod działania grup przestępczych dokonujących 

wyłudzeń skarbowych z wykorzystaniem sektora finansowego, 

- pozyskiwanie nowych źródeł informacji, w tym baz danych służących do 

realizacji zadań przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do 

wyłudzeń skarbowych, 

b) udział w działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej oraz analizy ryzyka 

dotyczącej zjawisk występujących w obszarze właściwości KAS, w szczególności: 

- gromadzenie, przetwarzanie, ocena i analiza informacji na podstawie danych 

dostępnych z wszelkich źródeł i baz danych dotyczących obszaru wyłudzeń 
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skarbowych z wykorzystaniem nierzetelnych faktur, w celu identyfikacji 

istniejących łańcuchów fikcyjnych dostaw i ich dezintegracji, 

- współdziałanie z organami KAS, organami administracji państwowej 

i samorządowej oraz innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi 

w zakresie pozyskiwania informacji umożliwiających wykonywanie zadań 

analitycznych w obszarze wyłudzeń skarbowych z wykorzystaniem 

nierzetelnych faktur oraz wykorzystaniem sektora finansowego, 

c) udział w typowaniu podmiotów, w szczególności : 

- przedkładanie propozycji wniosków o wszczęcie kontroli celno – skarbowej, 

- wnioskowanie o podjęcie czynności dochodzeniowo – śledczych oraz 

operacyjno – rozpoznawczych, 

d) koordynacja działań z zakresu zarządzania ryzykiem na poziomie urzędu, 

w szczególności: 

- wsparcie komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie ukierunkowania 

i koordynacji działań obejmujących zwalczanie przestępczości w obszarze 

wyłudzeń skarbowych z wykorzystaniem sektora finansowego i łańcuchów 

fikcyjnych dostaw, 

- organizacja spotkań roboczych i szkoleń poświęconych tematyce związanej 

z wykrywaniem i zwalczaniem wyłudzeń skarbowych z wykorzystaniem sektora 

finansowego i łańcuchów fikcyjnych dostaw.” 

3) w § 28 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Naczelnik Wydziału Analizy Ryzyka i Wymiany Informacji Międzynarodowej 

sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi: 

1) Referat Przeciwdziałania Wyłudzeniom Skarbowym (CAW), 

2) Referat Analiz, Prognoz i Sprawozdawczości (CAS).” 

 

§ 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. 


