
ZARZĄDZENIE 1182/2020 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA NR  

Z DNIA 22.05.2020 r. 

 
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2519/2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji 

określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania  

i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miasta 

Krakowa. 
 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 

art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) oraz Zarządzenia Nr 

856/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie zawieszenia stosowania niektórych  

przepisów o charakterze wewnętrznym w Urzędzie Miasta Krakowa  zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w sposobie realizacji następujących regulacji  wewnętrznych 

określających zasady (politykę) rachunkowości Urzędu Miasta Krakowa: 

1) w zakresie stosowania Instrukcji określającej zasady sporządzania, opisywania, obiegu  

i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów finansowo-księgowych 

stanowiących dowody księgowe i prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakresie działania 

Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa stanowiącej załącznik do Zarządzenia 

Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1867/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. (zmienionego 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 345/2018 z dnia 09 lutego 2018 r.) 

wprowadza się możliwość: 

a) dokonywania kontroli merytorycznej oraz zatwierdzenia do wypłaty/ujęcia 

w ewidencji księgowej dokumentów finansowo-księgowych w drodze 

elektronicznej, tj. z wykorzystaniem służbowych adresów mailowych poczty 

wewnętrznej, wraz z załączeniem wymaganych dokumentów; zatwierdzenie do 

wypłaty/ujęcia w ewidencji księgowej winno zostać wysłane ze służbowego adresu 

e-mailowego Dyrektora komórki organizacyjnej lub innej osoby upoważnionej do 

zatwierdzania do wypłaty/ujęcia w ewidencji księgowej; 

b) dokonywania kontroli formalno-rachunkowej, kontroli wstępnej oraz akceptacji 

uruchomienia środków w celu zapłaty/akceptacji ujęcia w księgach rachunkowych 

przez upoważnionych pracowników Wydziału Finansowego w drodze 

elektronicznej, tj. z wykorzystaniem służbowych adresów mailowych poczty 

wewnętrznej, wraz z załączeniem wymaganych dokumentów. 

2) w zakresie stosowania Zakładowego Planu Kont dla Urzędu Miasta Krakowa 

stanowiącego załącznik Nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3465/2019 

z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont dopuszczalne jest 

dokonywanie zapisów w ewidencji księgowej prowadzonej przez Wydział Finansowy na 

podstawie dowodów księgowych w postaci dokumentu PK (polecenia księgowania) wraz 

z dołączonym wydrukiem zawierającym potwierdzenia dokonania w drodze elektronicznej 

wymaganych kontroli oraz złożonych akceptacji, o których mowa w pkt. 1). 

2. Oryginały dokumentów finansowo-księgowych zewnętrznych obcych i zewnętrznych 

własnych w postaci papierowej, przekazane pierwotnie w myśl ust. 1 pkt. 1 lit. a w formie np. 

skanu dokumentu, komórki organizacyjne UMK bez zbędnej zwłoki przekazują do Wydziału 



Finansowego za pośrednictwem poczty wewnętrznej wraz z adnotacją o dacie zatwierdzenia  

ich w formie elektronicznej.  

3. Wewnętrzne dokumenty finansowo-księgowe (zgodnie z § 3 ust. 2 Instrukcji, o której 

mowa w ust. 1 pkt. 1) uznaje się za oryginał w przypadku przekazania w formie elektronicznej 

(jako treść maila lub załącznik do maila) zatwierdzenia do zapłaty/ujęcia w ewidencji księgowej 

wysłanego ze służbowego adresu e-mailowego Dyrektora komórki organizacyjnej lub innej 

osoby upoważnionej do zatwierdzania wydatków/ujęcia w ewidencji księgowej. 

 

§ 2. 1. Zobowiązuje się Dyrektora Wydziału Finansowego do opracowania szczegółowych 

zasad elektronicznego obiegu dokumentów finansowo-księgowych tzw. ścieżek obiegu 

dokumentów, obowiązujących na czas ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego. 

2. Zasady, o których mowa w ust. 1 oraz inne wytyczne wynikające z obsługi finansowo-

księgowej prowadzonej przez Wydział Finansowy przekazywane są komórkom 

organizacyjnym Urzędu Miasta Krakowa na elektroniczne skrzynki wydziałowe oraz 

publikowane jako komunikaty na stronach Serwisu Informacyjnego Urzędu Miasta Krakowa. 

§ 3. 1. Wykonanie Zarządzenia powierza się kierującym komórkami organizacyjnymi 

Urzędu Miasta Krakowa. Koordynatorem realizacji zarządzenia jest Dyrektor Wydziału 

Finansowego. 

2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od  

16 marca 2020 r.  

 


