
ZARZĄDZENIE Nr 3509/2018
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 27.12.2018 r.

w sprawie zasad postępowania dotyczących windykacji należności pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny naliczanych przez Urząd Miasta Krakowa i miejskie 
jednostki organizacyjne.

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 i 1432), zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się do stosowania zasady postępowania dotyczące windykacji 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny naliczanych przez Urząd Miasta 
Krakowa zgodnie z Instrukcją stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1 Windykację należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Miejskiej 
Kraków, naliczanych przez miejskie jednostki organizacyjne prowadzą miejskie jednostki 
organizacyjne.

2. Zasady postępowania dotyczące windykacji należności pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków naliczanych przez 
miejskie jednostki organizacyjne określają wewnętrzne procedury jednostek wprowadzone do 
stosowania aktem kierowania wewnętrznego właściwego kierownika miejskiej jednostki 
organizacyjnej.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 1474/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 
czerwca 2018 r. w sprawie zasad postępowania dotyczących windykacji należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny naliczanych przez Urząd Miasta Krakowa 
i miejskie jednostki organizacyjne.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się kierującym komórkami organizacyjnymi 
Urzędu Miasta Krakowa oraz kierującym miejskimi jednostkami organizacyjnymi. 
Koordynatorem jest Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



UZASADNIENIE

W dniu 11 czerwca 2018 r. wprowadzone zostało zarządzenie Nr 1474/2018 Prezydenta 
Miasta Krakowa w sprawie zasad postępowania dotyczących windykacji należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny naliczanych przez Urząd Miasta Krakowa 
i miejskie jednostki organizacyjne. Zapisy ww. zarządzenia w sposób szczegółowy określiły 
zasady realizacji zadania „windykacja należności cywilnoprawnych” doprecyzowując 
schemat działania w obszarze związanym z przymusowym dochodzeniem należności 
cywilnoprawnych naliczanych przez Urząd Miasta Krakowa na drodze postępowania 
sądowego i egzekucyjnego. 
Przygotowana zmiana powyższej regulacji ma  na celu dostosowanie ww. zarządzenia do 
Uchwały nr CVII/2767/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie 
niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających 
Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, z uwagi na niedochodzenie 
należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Miejskiej Kraków, których kwota wraz 
z odsetkami nie przekracza 100 zł. Uszczegółowiona została również regulacja związana 
z przymusowym dochodzeniem należności cywilnoprawnych na drodze postępowania 
egzekucyjnego. 
Przedmiotowa regulacja, nie wpłynie na zmniejszenie dochodów budżetu Miasta Krakowa,               
a wręcz odwrotnie będzie miała wpływ na zwiększenie skuteczności działań windykacyjnych. 
Powyższa zmiana nie wymaga również zwiększenia ilości zatrudnienia, a także poniesienia 
innych dodatkowych wydatków, w szczególności na sprzęt informatyczny i oprogramowanie.


