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ZARZĄDZENIE NR 2341/2012
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2012-08-27

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 203/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 lutego 
2007 r. w sprawie zasad podpisywania pism i dokumentów (tekst jednolity: zarządzenie 
Nr 572/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2008 r. z późniejszymi 
zmianami), zarządzenia Nr 325/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2008 
r. w sprawie krajowych wyjazdów służbowych (z późn. zm.), zarządzenia Nr 556/2011 
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zagranicznych 
wyjazdów służbowych (z późn. zm.) i zarządzenia Nr 603/2012 Prezydenta Miasta 
Krakowa z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie ustalenia szczególnych zasad realizacji 
budżetu Miasta Krakowa (z późn. zm.).

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3, art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami), § 11 uchwały Nr LXXIV/729/05 
Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków i zasad odbywania podróży 
służbowych oraz ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych miasta Krakowa, 
zarządza się co następuje:

§ 1
W zarządzeniu 203/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie zasad 
podpisywania pism i dokumentów (tekst jednolity: zarządzenie Nr 572/2008 Prezydenta 
Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2008 r. z późniejszymi zmianami) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 3: 
a) w ust. 1 wprowadza się pkt 10 w brzmieniu:
„10) polecenia zagranicznych wyjazdów służbowych dla kierujących 
nadzorowanymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi.”;
b) w ust. 2 pkt 3 skreśla się;

2) w § 5: 
a) w ust. 1 wprowadza się pkt 13 w brzmieniu:
„13) polecenia zagranicznych wyjazdów służbowych dla kierujących 
nadzorowanymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi.”;
b) w ust. 2 pkt 2 skreśla się;

3) w § 6: 
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) polecenia zagranicznych wyjazdów służbowych w odniesieniu do 
pracowników Urzędu Miasta Krakowa oraz kierujących komórkami 
organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa; 
b) w ust. 1 pkt 3a otrzymuje brzmienie:
 „3a) polecenia krajowych wyjazdów służbowych w odniesieniu do pracowników 
Urzędu Miasta Krakowa, kierujących komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta 
Krakowa oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Miejskiego Rzecznika 
Konsumentów, Koordynatora Obsługi Prawnej, Audytora Generalnego, 
Głównego Plastyka Miasta i Głównego Architekta Miasta.”;
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4) w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. h skreśla się.
§ 2

W zarządzeniu Nr 325/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie 
krajowych wyjazdów służbowych (z późn. zm.) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1: 
a) pkt 1 lit. b skreśla się;  
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) Sekretarz Miasta Krakowa parafuje polecenia krajowych wyjazdów 
służbowych w odniesieniu do dyrektorów nadzorowanych wydziałów”;

2) w ust. 2: 
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Dyrektor Magistratu podpisuje druk delegacji krajowych wyjazdów 
służbowych w odniesieniu do Prezydenta Miasta Krakowa oraz podpisuje 
polecenia krajowych wyjazdów służbowych w odniesieniu do:
a) pracowników Urzędu Miasta Krakowa;
b) kierujących komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa oraz 

Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Miejskiego Rzecznika Konsumentów, 
Koordynatora Obsługi Prawnej, Audytora Generalnego, Głównego Plastyka 
Miasta i Głównego Architekta Miasta.”;

b) pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4) Kierownicy pionów podpisują polecenia krajowych wyjazdów służbowych w 
odniesieniu do kierujących nadzorowanymi miejskimi jednostkami 
organizacyjnymi.”

§ 3
W zarządzeniu Nr 556/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 
zagranicznych wyjazdów służbowych (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 w ust. 5: 
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 „2) dla pracowników Urzędu Miasta Krakowa oraz kierujących komórkami 
organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa – podpisuje Dyrektor Magistratu”;
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) dla kierujących miejskimi jednostkami organizacyjnymi – podpisują 
kierownicy pionów.”;

2) Załącznik Nr 4 do ww. zarządzenia przyjmuje brzmienie załącznika Nr 1 do 
niniejszego zarządzenia.

§ 4
W zarządzeniu Nr 603/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie 
ustalenia szczególnych zasad realizacji budżetu Miasta Krakowa (z późn. zm.) wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Odstąpienie od zasad wprowadzonych niniejszym zarządzeniem, uzasadnione 
obiektywnymi okolicznościami może nastąpić po uprzednim uzyskaniu pisemnej 
zgody właściwego Kierującego Pionem.”;
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2) Załącznik Nr 6 do ww. zarządzenia przyjmuje brzmienie załącznika Nr 2 do 
niniejszego zarządzenia.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 9 sierpnia 
2012 r.


