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ZARZĄDZENIE Nr 3454/2018 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

z dnia  21.12.2018 r. 
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zmieniające zarządzenie Nr 3531/2015 w sprawie określenia szczegółowych zasad, 

sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy 

dokonywaniu wydatków z budżetu Gminy Miejskiej Kraków oraz miejskich jednostek 

organizacyjnych i osób prawnych a także zasad rozliczania płatności dokonywanych 

przy ich wykorzystaniu 

 
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 

1000, 1349, 1432), art. 247 ust. 3 w związku z art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r., poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245), zarządza się, co 

następuje: 

 

§1. W zarządzeniu nr 3531/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22.12.2015 r. w 

sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze 

służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Gminy Miejskiej 

Kraków oraz miejskich jednostek organizacyjnych i osób prawnych a także zasad rozliczania 

płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu, wprowadza się następujące zmiany: 

1)  W §2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Karta może być przyznana wyłącznie pracownikowi jednostki lub pracownikowi osoby 

prawnej, z zastrzeżeniem ust. 2a”. 

2) W §2 po ust. 2 dodaje się ust. 2a, który otrzymuje brzmienie: 

„2a: Karta może być przyznana osobie upoważnionej do administrowania Domem 

Krakowskim w Norymberdze, zwanej dalej pracownikiem na potrzeby niniejszego 

Zarządzenia”. 

3) W §2 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Użytkownikiem karty może być pracownik jednostki lub osoby prawnej, zatrudniony na 

podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, niepozostający w okresie wypowiedzenia 

umowy o pracę, w przypadku Urzędu Miasta Krakowa również pracownik zatrudniony na 

podstawie wyboru, powołania i mianowania, z zastrzeżeniem ust. 3a”. 

4) W §2 po ust. 3 dodaje się ust. 3a, który otrzymuje brzmienie: 

„3a: Użytkownikiem karty może być osoba upoważniona do administrowania Domem 

Krakowskim w Norymberdze, zwana dalej pracownikiem na potrzeby niniejszego 

Zarządzenia”. 

 

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


