
ZARZĄDZENIE 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

nr R.0211.30.2021 
z dnia 25 maja 2021 roku  

 

w sprawie 

likwidacji Kasy Głównej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie 

oraz określenia zasad gospodarki kasowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

 

 

Na podstawie art.23 ust.1 i ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j.Dz.U. z 2021r., poz. 478, z późn. zm.),§16 ust.1 i ust.7 pkt 10 Statutu 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w związku z ustawą z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (t.j. z 2021 r., poz. 217, z późń. zm.), Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać ochrona 

wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne 

jednostki organizacyjne (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 793), Rozporządzeniem Ministra Finansów 

z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. 2019 r., poz. 816, z późn. zm.) 

oraz Zarządzeniem Prezesa NBP z dnia 31 sierpnia 1989 r. w sprawie zatrzymania fałszywych 

znaków pieniężnych (M.P. z 1989 r., nr 32, poz. 255, z późń. zm.), zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Z dniem 25 maja 2021 roku ulega likwidacji Kasa Główna Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Krakowie. 

 

§ 2 

1. Wypłaty gotówkowe w zakresie: 

1) zaliczek jednorazowych i stałych, 

2) refundacji w złotych polskich poniesionych kosztów (delegacji krajowych 

i zagranicznych, zakupu towarów i usług, wypłat z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych), 

3) wypłaty dla studentów cudzoziemców np. w ramach programu CEEPUS i innych, 

przekazywane będą na konta osobiste pracowników, emerytów, doktorantów i studentów 

wskazane przez zainteresowanych lub będą wypłacane na podstawie dokumentu 

tożsamości  w dowolnym oddziale Alior Banku S.A.(wykaz i adresy oddziałów zawarte są 

w załączniku nr 1). 

2. Wypłaty gotówkowe zaliczek walutowych na delegacje zagraniczne będą realizowane 

w następujący sposób: 

a) w walutach EUR i USD przelew na konta osobiste walutowe zainteresowanych lub 

w oddziale Banku Pekao S.A. (wykaz w załączniku nr 2) na podstawie dowodu 

tożsamości i dyspozycji realizacji wypłaty gotówkowej w formie otwartej(załącznik 

nr 3), 

b) w przypadku zaliczek w pozostałych walutach (wykaz walut w załączniku nr 4) 

wypłata osobista w  oddziale Banku Pekao S.A. (wykaz w załączniku nr 2) na 

podstawie dowodu tożsamości i dyspozycji realizacji wypłaty gotówkowej w formie 

otwartej(załącznik nr 3), 

c) w przypadku braku konta walutowego istnieje możliwość przeliczenia należności  na 

złote polskie i realizacji przelewu na konto osobiste zainteresowanego lub wypłata 

w złotych polskich w dowolnym oddziale Alior Banku S.A. na podstawie dokumentu 

tożsamości. 



3. Wpłaty gotówkowe dotyczące rozliczenia delegacji, zaliczek jednorazowych i stałych 

w złotych polskich należy przekazywać na rachunek bieżący UEK, a udzielone w walucie 

EUR i USD na konta walutowe UEK.W pozostałych walutach z załącznika nr 4 wpłata 

gotówkowa jest dokonywana w oddziale Banku Pekao S.A. wpłacane mogą być tylko 

nominały papierowe. 

4. Pozostałych wpłat dotyczących działalności Uczelni dokonuje się na rachunek bieżący 

UEK lub w dowolnym oddziale Alior Banku na rachunek UEK. 

 

§4 

Wprowadza się instrukcję kasową, stanowiącą Załącznik nr 5 do Zarządzenia.  

 

§ 5 

Z dniem wejście w życie zarządzenia traci moc Zarządzenie Rektora Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie nr 5/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie gospodarki kasowej 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zmienione Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie nr R-201-42/2017 z dnia 25 września 2017 roku. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                     

               REKTOR 

 

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK 

 


