
ZARZĄDZENIE NR 61/2021/A.3, C.11 

DYREKTORA IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ 

W BIAŁYMSTOKU 

z dnia 30 lipca 2021 r. 

zmieniające zarządzenie nr 76/2020 w sprawie nadania Regulaminu 

organizacyjnego Urzędowi Skarbowemu w Sokółce 

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 

Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422, z późn. zm.) w związku z § 4 ust. 2 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 (Dz. Urz. Min. Fin. Fun. i Pol. Reg. 

z 2020 r. poz. 16, z późn. zm.) oraz § 62 pkt 3 i 4 lit. b Regulaminu organizacyjnego 

Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, stanowiącego załącznik do zarządzenia 

nr 1/2021 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku z dnia 4 stycznia 

2021 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Izbie Administracji 

Skarbowej w Białymstoku, zmienionego zarządzeniem nr 8/2021 z dnia 25 stycznia 

2021 r., zarządzam, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie organizacyjnym Urzędu Skarbowego w Sokółce, stanowiącym 

załącznik do zarządzenia nr 76/2020 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej 

w Białymstoku z dnia 16 września 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu 

organizacyjnego Urzędowi Skarbowemu w Sokółce zmienionego zarządzeniem 

nr 90/2020 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku z dnia 

23 października 2020 r. oraz zarządzeniem nr 13/2021 Dyrektora Izby Administracji 

Skarbowej w Białymstoku z dnia 29 stycznia 2021 r., wprowadzam następujące 

zmiany: 

1) w § 7: 

a) w ust.1: 

− po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) współdziałanie z komórką organizacyjną Ministerstwa właściwą 

w sprawach zarządzania programami i projektami w zakresie zarządzania 

portfelem programów i projektów realizowanych w Ministerstwie lub 



w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego 

nadzorowanych;”,  

− po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu: 

„15a) współpraca z Komisją do rozpatrywania skarg na działania noszące 

znamiona zjawisk niepożądanych w zakresie realizacji zadań wynikających 

z Polityki zapobiegania zjawiskom niepożądanym w Krajowej Administracji 

Skarbowej;”, 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:  

„3. Do zakresu zadań komórek organizacyjnych urzędu, wchodzących w skład 

Pionu Orzecznictwa, Pionu Poboru i Egzekucji oraz Pionu Kontroli należy 

zapewnienie wsparcia podatnikom i płatnikom w prawidłowym wykonywaniu 

obowiązków podatkowych poprzez udzielanie wyjaśnień w zakresie prawa 

podatkowego związanego z zakresem zadań komórki.” 

2) w § 11: 

a) w ust.1 w pkt 2 lit. a i b otrzymują brzmienie: 

„a) prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń 

nadpłat z tytułu podatków i opłat,  

b) dokonywanie rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów 

podatków, opłat i ceł oraz wydawania postanowień w tym zakresie,”,  

b) w ust. 2 w pkt 9 skreśla się wyrazy „za pośrednictwem centralnego biura 

łącznikowego”. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie 1 sierpnia 2021 r. 

Dyrektor 

Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku 

Wojciech Orłowski 
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