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Warszawa, dnia 2 marca 2018 r.
Poz. 18
ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 1 marca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego
Ministerstwa Finansów
Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
(Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ustalenia
regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 46, 51, 92, 149,
170 i 200) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 4 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Pełnomocnikowi do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych podlega utworzony
w Ministerstwie pion do spraw ochrony informacji niejawnych, w skład którego wchodzą:
1)

komórka wewnętrzna do spraw kancelarii tajnych;

2)

komórka wewnętrzna do spraw ochrony informacji niejawnych;

3)

pracownicy wydziałów terenowych komórek organizacyjnych Ministerstwa, wyznaczeni do
realizacji zadań kancelarii tajnej.”;

2)

w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W posiedzeniach Kierownictwa Ministerstwa uczestniczy Główny Ekonomista
Ministerstwa, Pełnomocnik Ministra Finansów do spraw Kontaktów z Parlamentem
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Organizacjami Społecznymi oraz osoby zatrudnione na
Samodzielnym Stanowisku do Spraw Informatyzacji i Samodzielnym Stanowisku do Spraw
Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych.”;

3)

w § 26 w ust. 1 w pkt 12 po lit. b dodaje się lit. ba w brzmieniu:
„ba) Biurem Dyrektora Generalnego w zakresie spraw związanych ze Zintegrowanym Systemem
Kwalifikacji,”;
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4)

w § 27 w ust. 2 uchyla się pkt 7;

5)

w § 28 w ust. 1 w pkt 1 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „z wyłączeniem
zadań realizowanych przez Samodzielne Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego;”;

6)

w § 29 w ust. 2 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
„8a) współpraca

z

izbą

rozliczeniową

w

rozumieniu

działu

IIIB

ustawy z

dnia

29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa w zakresie:
a)

wprowadzania środków zabezpieczających proces przetwarzania i przechowywania
danych

osobowych

w

związku

z

dostępem

Szefa

KAS

do

systemu

teleinformatycznego izby rozliczeniowej (STIR),
b)

naruszenia zasad lub uchybień dotyczących bezpieczeństwa danych lub komunikacji
z systemem STIR, w tym obsługa we współpracy z Departamentem Informatyzacji,
powiadomień izby rozliczeniowej o naruszeniu zasad lub uchybień dotyczących
bezpieczeństwa danych lub komunikacji ze STIR;”;

7)

w § 30 w ust. 2:
a)

pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) prowadzenie spraw kadrowych funkcjonariuszy celno-skarbowych pełniących służbę
w Ministerstwie;”,

b)

po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:
„2a) prowadzenie

postępowań

celno-skarbowej

w

kwalifikacyjnych

komórkach

dla

organizacyjnych

kandydatów
realizujących

do

służby

czynności

operacyjno-rozpoznawcze, w jednostkach organizacyjnych KAS w Ministerstwie,
z wyłączeniem zadań realizowanych przez Departament Zwalczania Przestępczości
Ekonomicznej oraz Biuro Inspekcji Wewnętrznej;
2b) nadzorowanie pod względem formalnoprawnym i koordynowanie postępowań
kwalifikacyjnych dla kandydatów do służby celno-skarbowej w komórkach
organizacyjnych realizujących czynności operacyjno-rozpoznawcze, w jednostkach
organizacyjnych KAS, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Departament
Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej oraz Biuro Inspekcji Wewnętrznej;”;
8)

w § 32 w ust. 2:
a)

po pkt 4 dodaje się pkt 4a–4d w brzmieniu:
„4a) nadzór nad działalnością dyrektorów izb administracji skarbowej w zakresie
przeprowadzania czynności audytowych;
4b) nadzór nad działalnością dyrektorów izb administracji skarbowej i naczelników
urzędów celno-skarbowych przy realizacji obsługi i kontroli podróżnych i towarów na
przejściach granicznych;
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4c) prowadzenie spraw związanych z wnioskami o dokonanie wpisu do wykazu
cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany;
4d) przekazywanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji,
o których mowa w art. 15a ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1049);”,
b)

w pkt 5 w lit. b uchyla się tiret drugie,

c)

w pkt 11 kropkę zastępuję się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
„12) nadzór nad realizacją zadań z zakresu międzynarodowej pomocy administracyjnej
w sprawach

celnych,

wykonywanych

przez

komórkę

Izby

Administracji

Skarbowej we Wrocławiu, na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 515/97 z dnia
13 marca 1997 r. w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi
Państw Członkowskich i współpracy między Państwami Członkowskimi a Komisją
w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego
(Dz. Urz. UE. L. nr 82 z 22.03.1997 r., str. 1, z późn. zm.).”;
9)

w § 35:
a)

w pkt 2:
–

lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) agencji

wykonawczych

–

Agencji

Rezerw

Materiałowych,

Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa wraz z Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa, Centralnego
Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości,”,
–

w lit. c po wyrazach „Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej,” dodaje się wyrazy
„Krajowego Zasobu Nieruchomości Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie,”,

b)

pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) sprawowanie nadzoru nad działalnością Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, w zakresie gospodarki finansowej;”;

10) w § 40 w ust. 2 po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:
„11a) pełnienie roli administratora technicznego dla STIR;”;
11) w § 42 w ust. 2:
a)

w pkt 5 w lit. b po wyrazie „przeprowadzania” skreśla się wyrazy „czynności audytowych
oraz”,

b)

w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaję się pkt 7–12 w brzmieniu:
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„7) prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem wykorzystywania działalności
banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających
związek z wyłudzeniami skarbowymi;
8)

nadzór nad wykonywaniem przez izbę rozliczeniową w rozumieniu działu IIIB ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa obowiązków, o których mowa
w dziale IIIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;

9)

prowadzenie spraw w zakresie rozpoznawania wniosków, o których mowa w art. 16
ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
przeciwdziałania wykorzystaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych
(Dz. U. poz. 2491);

10) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kar pieniężnych, o których mowa
w art. 119 zzj § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;
11) udostępnianie:
a)

wskaźników ryzyka na podstawie art. 119 zo § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa,

b)

informacji, danych i dokumentów na podstawie art. 297 c ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;

12) pełnienie roli operatora biznesowego dla STIR we współpracy z Departamentem
Informatyzacji i Departamentem Poboru Podatków.”;
12) w § 44:
a)

w ust. 1:
–

po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) odzyskiwaniem mienia zagrożonego przepadkiem w związku z przestępstwami,
o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 13-16 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r.
o Krajowej Administracji Skarbowej albo art. 33 § 2 ustawy z dnia 10 września
1999 r. – Kodeks karny skarbowy;”,

–

po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
„6a) jednolitym stosowaniem przepisów w zakresie egzekucji i zabezpieczenia
należności pieniężnych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej;”,

b)

w ust. 2 uchyla się pkt 12,

c)

uchyla się ust. 3;

13) w § 51 w ust. 2 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:
„14) prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem należności przejętych po zlikwidowanym
Ministerstwie Skarbu Państwa.”;
14) w § 54 w ust. 2 w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:
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„16) prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem odwołań, o których mowa w art. 119 zzj
§ 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.”;
15) w § 55 w ust. 2 po pkt 11 dodaję się pkt 11a w brzmieniu:
„11a) prowadzenie spraw wynikających z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa;”;
16) w § 56a:
a)

w ust. 2 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu”
„10) wykonywanie zadań i uprawnień Ministra w stosunku do spółki, o której mowa
w ustawie z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania
niektórych zadań z zakresu informatyzacji

działalności organów Krajowej

Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2192).”,
b)

po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Departament jest właściwy w sprawach regulowanych ustawą z dnia 29 kwietnia
2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji
działalności organów Krajowej Administracji Skarbowej.”;

17) w § 58:
a)

w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) przestępstw określonych w art. 258, art. 270, art. 270a, art. 271, art. 271a, art. 273,
art. 277a, art. 286 § 1 oraz art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;”,

b)

w ust. 2:
–

pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) realizowanie zadań Szefa KAS w zakresie nadzorowania, koordynowania
i wykonywania czynności, o których mowa w art. 113–117, art. 118 ust. 1–17,
art. 119 ust. 1–10, art. 120 ust. 1–6, art. 122–126, art. 127 ust. 1–5, art. 127a
ust. 1, 2 i 6–12, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2 i 5, w celu wykonywania zadań
wskazanych w art. 2 ust. 1, pkt 1, 2, 13–15 i 16a1) ustawy z dnia 16 listopada
2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;”,

–

uchyla się pkt 4,

–

po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
„5a) realizowanie zadań Szefa KAS w zakresie ujawniania i odzyskiwania mienia
zagrożonego przepadkiem w związku z przestępstwami, o których mowa w art. 2
ust. 1 pkt 13–15 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji
Skarbowej albo art. 33 § 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny
skarbowy;”,

–
1)

pkt 6 otrzymuje brzmienie:

Dodany przez art. 22 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 768), która weszła w życie z dniem 27 kwietnia 2017 r.
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„6) realizowanie zadań Szefa KAS w zakresie rozpoznawania, wykrywania
i zwalczania przestępstw określonych w art. 258, art. 270, art. 270a, art. 271,
art. 271a, art. 273, art. 277a, art. 286 § 1 oraz art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny, w związku z którymi nastąpiło uszczuplenie lub narażenie
na uszczuplenie należności publicznoprawnej, zapobieganie tym przestępstwom
oraz ściganie ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez KAS;”,
–

uchyla się pkt 11,

–

po pkt 12 dodaje się pkt 12a i 12b w brzmieniu:
„12a) weryfikacja kandydatów do służby celno-skarbowej wykonujących czynności
operacyjno-rozpoznawcze w jednostkach organizacyjnych KAS, z wyłączeniem
zadań realizowanych przez Biuro Inspekcji Wewnętrznej;
12b) prowadzenie oraz koordynowanie spraw dotyczących badań psychologicznych
i psychofizjologicznych kandydatów do służby celno-skarbowej i funkcjonariuszy
służby celno-skarbowej w jednostkach organizacyjnych KAS, w których są
wykonywane czynności, o których mowa w art. 177 ust. 1 ustawy z dnia
16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, z wyłączeniem zadań
realizowanych przez Biuro Inspekcji Wewnętrznej;”,

–

uchyla się pkt 13–15 i 18,

–

pkt 22 otrzymuje brzmienie:
„22) administrowanie i gospodarowanie mieniem operacyjnym, wykorzystywanym na
potrzeby Departamentu, prowadzenie procedur zamówień publicznych w zakresie
wyposażenia Departamentu w sprzęt specjalistyczny;”,

–

pkt 24 otrzymuje brzmienie:
„24) wydawanie dokumentów legalizacyjnych.”;

18) w § 59:
a)

w ust. 1:
–

pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) oświadczeń o stanie majątkowym pracowników Ministerstwa, w tym członków
Kierownictwa oraz pracowników Gabinetu Politycznego Ministra;”,

–

w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:
„13) koordynacji w Ministerstwie spraw związanych ze Zintegrowanym Systemem
Kwalifikacji.”,

b)

uchyla się ust. 2;

19) w § 61 w ust. 2:
a)

pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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„1) wykonywanie oraz wsparcie czynności, o których mowa w art. 113–117, art. 118
ust. 1–17, art. 119 ust. 1–10, art. 120 ust. 1–6, art. 122–126, art. 127 ust. 1–5, art. 127a
ust. 1, 2 i 6–12, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2 i 5 w celu wykonywania zadań
wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 16, 16a1) oraz art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia
16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;”,
b)

po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) realizowanie zadań Szefa KAS w zakresie ujawniania i odzyskiwania mienia
zagrożonego przepadkiem w związku z przestępstwami, o których mowa w art. 2
ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;”,

c)

w pkt 3 po wyrazach „zadań realizowanych przez” skreśla się wyrazy „Biuro Ministra i”,

d)

pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) administrowanie i gospodarowanie mieniem operacyjnym wykorzystywanym na
potrzeby Biura, prowadzenie procedur zamówień publicznych w zakresie wyposażenia
Biura w sprzęt specjalistyczny;”,

e)

w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:
„10) weryfikacja kandydatów do służby celno-skarbowej wykonujących czynności
operacyjno-rozpoznawcze w Biurze;
11) koordynowanie spraw dotyczących badań psychologicznych i psychofizjologicznych
kandydatów do służby celno-skarbowej i funkcjonariuszy służby celno-skarbowej
w komórkach wewnętrznych Biura, w których są wykonywane czynności, o których
mowa w art. 177 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji
Skarbowej.”;

20) w § 62a w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) prowadzenie kontroli, o których mowa w art. 119 zv § 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa oraz przekazywanie ich wyników do Departamentu Zarządzania
Strategicznego;”;
21) w § 66 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Przeprowadzanie audytu środków pochodzących z UE dotyczących projektów,
w których beneficjentem jest Departament Audytu Środków Publicznych, we współpracy
z Departamentem Kontroli i Analiz Ekonomicznych.”;
22) użyte w § 2, w § 21 w ust. 4 w zdaniu wstępnym i w § 51 w ust. 2 w pkt 8 wyrazy „Ministra
Rozwoju i Finansów” zastępuje się wyrazami „Ministra Finansów”.
§ 2. W przypadku gdy wejście w życie niniejszego zarządzenia spowoduje konieczność zmiany
dotychczasowego wewnętrznego regulaminu organizacyjnego danej komórki organizacyjnej, dyrektor
tej komórki przedłoży Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Finansów do zatwierdzenia,
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w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, nowy wewnętrzny regulamin
organizacyjny komórki.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem:
1)

§ 1 pkt 6, pkt 10, pkt 11 lit. b, pkt 12 lit. a tiret pierwsze, pkt 14, pkt 17 lit. a i lit. b tiret
pierwsze, trzecie i czwarte, pkt 19 lit. a i lit. b, które wchodzą w życie z dniem podpisania,
z mocą od dnia 13 stycznia 2018 r.;

2)

§ 1 pkt 20, który wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2018 r.
Minister Finansów: T. Czerwińska

