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Wydział Budżetu i Księgowości

Skarbnik
Miasta Lublin SKR

Referat planowania budżetu

wsp. ds. podatku 
od towarów i usług

BK-VAT

Zastępca
Dyrektora ds.
planowania

finansowego
oraz księgowości
budżetu miasta

Dyrektor
Wydziału

kierownik referatu BK-PL BK-PL-I
wsp. ds.

planowania budżetu

BK

BK-ZI

Referat księgowości budżetu miasta

kierownik referatu BK-BM BK-BM-I
wsp. ds. księgowości

budżetu miasta

Referat księgowości dochodów jednostki budżetowej

kierownik referatu BK-DJ BK-DJ-I
wsp. ds. księgowości

dochodów budżetowych

Zastępca
Dyrektora ds.
księgowości
 jednostki 
budżetowej

BK-ZII

Referat księgowości wydatków bieżących jednostki budżetowej

kierownik referatu BK-WB

BK-WB-I

wsp. ds. księgowości
wydatków bieżących
jednostki budżetowej,

zakładowego
funduszu świadczeń

socjalnych i sum
depozytowych

Referat księgowości wydatków majątkowych oraz projektów
współfinansowanych ze środków bezzwrotnych

kierownik referatu BK-WM

BK-WM-II
sp. ds. ewidencji 

mienia

Referat wieloletniego planowania finansowego
 i zarządzania długiem

kierownik referatu BK-WP

BK-WP-I

wsp. ds.
wieloletniego planowania

finansowego
 i zarządzania długiem

wsp. ds. księgowości
wydatków

majątkowych oraz
projektów 

współfinansowanych
ze środków

bezzwrotnych

BK-WM-I

Dyrektor
Departamentu 

Finansów
DDF

kierownik referatu

wsp. ds. 
organizacyjnych

BK-OR



Wydział Podatków 
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Referat podatku od środków transportowych, 
opłat lokalnych i opłaty skarbowej

kierownik referatu PE-TS PE-TS-I
wsp. ds. podatku 

od środków
transportowych

PE-TS-IIwsp. ds. opłaty skarbowej

SKR
Skarbnik

Miasta Lublin

Referat podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
od osób fizycznych

wsp. ds.
organizacyjnych

PE-OR

Zastępca
Dyrektora Wydziału

Dyrektor
Wydziału

PE

PE-ZI

Referat podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
od osób prawnych

kierownik referatu PE-OF
PE-OF-I

wsp. ds. podatku
od nieruchomości,
rolnego i leśnego

PE-OF-II
sp. ds. podatku rolnego
od gospodarstw rolnych

PE-OF-III

sp. ds. wydawania 
zaświadczeń o stanie
majątkowym i zwrotu
 podatku akcyzowego

Referat rachunkowości podatków i opłat

kierownik referatu PE-RP

PE-RP-I

wsp. ds. podatku
od nieruchomości,
 rolnego i leśnego

od osób prawnych oraz 
podatku od środków

transportowych

PE-RP-II

wsp. ds. podatku
od nieruchomości,
 rolnego i leśnego

od osób fizycznych

PE-RP-III
sp. ds. opłaty  skarbowej 

i opłat lokalnych

PE-RP-IV
sp. ds. księgowości 

podatków i opłat

kierownik referatu PE-OP

PE-OP-I
wsp. ds. podatku 
od nieruchomości,
 rolnego i leśnego

wsp. ds. pomocy publicznej 
i udzielania ulg

wsp. ds. orzecznictwa 
i postępowań podatkowych PE-OP-III

Referat  spraw wierzycielskich

kierownik referatu PE-SW

wsp. ds. upomnień 
i tytułów wykonawczych

PE-SW-I

sp. ds. orzekania 
o odpowiedzialności

podatkowej
PE-SW-II

PE-OP-II

Dyrektor
Departamentu

Finansów
DDF

wsp. ds. kontroli
podatkowej

PE-KP



Wydział  Egzekucji

LEGENDA

Wydział lub biuro

Referat

Stanowisko
dyrektora wydziału

lub dyrektora
biura

sp. – stanowisko pracy

Stanowisko
kierownictwa

Urzędu

wsp. – wieloosobowe
stanowisko pracy

Stanowisko kierownika
referatu

symbol
st. pracy

symbol
st. pracy

symbol
st. pracy

symbol
st. pracy

symbol
st. pracy

SKR

Dyrektor
Wydziału

EG

Skarbnik
Miasta Lublin

Referat egzekucji administracyjnej należności pieniężnych

kierownik referatu EG-EA

EG-EA-I
wsp. ds. egzekucji
 administracyjnej

 należności pieniężnych

EG-EA-IIwsp. poborca

wsp. ds. organizacyjnych
i rozliczania poborców EG-OR

wsp. ds. zbiegów  
egzekucji

EG-EA-III
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kierownik referatu EG-WN wsp. ds. windykacji
należności

cywilnoprawnych

EG-EA-I

wsp. ds. windykacji
 należności

publicznoprawnych

EG-WN-I

EG-WN-II

wsp. ds. obsługi
rachunku bankowego

EG-RB

Zastępca Dyrektora 
ds. windykacji 

należności
cywilnoprawnych

EG-ZI
Referat windykacji należności cywilnoprawnych

 Dyrektor 
 Departamentu 

Finansów 
DDF

Stanowisko
dyrektora 

departamentu

symbol
st. pracy
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