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Nota metodologiczna 

 

Analizie fact-check zostały poddane obietnice wyborcze Prezydenta Krakowa Jacka  

Majchrowskiego, ubiegającego się o reelekcję w wyborach w listopadzie 2014 roku.  

Materiał badawczy stanowiło 115 wypowiedzi, zebranych przez Fundację Instytut Myśli  

Obywatelskiej im. Stańczyka, dostępnych także na stronie internetowej J. Majchrowskiego.  

Obietnice zostały pogrupowane, a następnie sprawdzone pod kątem stanu ich realizacji na dzień 26 

stycznia 2016 roku.  

W analizie posłużono się sześcioma kategoriami: obietnica została zrealizowana,  

obietnica została częściowo zrealizowana, obietnica jest w trakcie realizacji, obietnica jest  

„zamrożona”, obietnica nie została zrealizowana oraz działania w celu realizacji obietnicy nie zostały 

podjęte. 

Obietnice uznane za zrealizowane, to te, których wykonanie zostało całkowicie zakończone  

w założonym okresie na to przeznaczonym. Obietnice uznajemy za spełnione także wtedy, gdy  

ewentualna różnica wartości mieści się w granicach +/- 5% tolerancji. 

Obietnice uznano za częściowo zrealizowane, kiedy deklarowane rozwiązania urzeczywistnione 

zostały tylko w sposób częściowy, tzn. zostały podjęte pewne kroki w celu jej realizacji. Na podstawie 

analizy źródeł można stwierdzić, że przyjęte rozstrzygnięcia wpisują się w założenia pierwotnie zło-

żonej obietnicy, nie realizując jej jednak w sposób całościowy. Kategoria ta była przyznawana także, 

jeśli została zmieniona w swym brzmieniu, a odchylenie wartości liczbowej przekracza  

dopuszczalny próg +/- 5%. 

Za obietnice będące w trakcie realizacji uznano te, których realizacja trwa, ale nie została jeszcze 

ostatecznie zamknięta w chwili przyznawania kwalifikacji. Realizacja obietnicy jest więc na pewnym 

konkretnym etapie procesu legislacyjnego lub prac przygotowawczych albo oddana do użytku zo-

stała jakaś część obiecanej inwestycji. Ważnym wskaźnikiem (różniącym tę kategorię od  

„częściowo zrealizowanej”) jest realna możliwość wdrożenia tej obietnicy w całości oraz zapewnienia 

jej wdrożenia (np. zapis w budżecie miasta). 

Obietnica „zamrożona” to taka, która podjętych działań prawnych i administracyjnych nie została 

zrealizowana ze względu na ograniczenia zewnętrzne, niezależne od Urzędu Miasta lub prezydenta. 

Obietnica uznana za niezrealizowaną, w przypadku tego badania, o obietnica, która przyniosła  

efekt odwrotny do zamierzonej. 

Za obietnicę, na rzecz której działania dotychczas nie podjęto, uznano  taką, która nie jest  

realizowana, co może jednak ulec zmianie do końca przyjętej cezury czasowej. 

Każdej kwalifikacji towarzyszy dokładna analiza dokumentów z opisem konkretnej obietnicy. 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

KATEGORIA SPRAWDZONE OBIETNICE 

ADMINISTRACJA 9 

EDUKACJA 10 

INFRASTRUKTURA  

I GOSPODARKA 
26 

KULTURA 16 

BEZPIECZEŃSTWO 4 

PRACA I POLITYKA SPOŁECZNA 14 

ZDROWIE 6 

ZIELEŃ MIEJSKA I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 
13 

SPORT 13 

TURYSTYKA  

I PROMOCJA MIASTA 
4 
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OCENA OBIETNICY LICZBA OBIETNIC 

ZREALIZOWANA 18 

NIEZREALIZOWANA 1 

W TRAKCIE REALIZACJI 62 

ZAMROZONA 1 

CZĘCIOWO ZREALIZOWANA 3 

DZIAŁANIA DOTYCHCZAS  
NIEPODJĘTE 

30 
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Administracja 
 

1. Internet – wszystkie procedury będą obsługiwane elektronicznie (w całości 

lub w zakresie dopuszczalnym przez prawo), tak aby maksymalnie 

przyspieszyć załatwianie spraw oraz zwiększyć ilość usług, które można 

załatwić bez wychodzenia z domu. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

Ilość obszarów spraw mogących zostać w całości rozpatrzonych na drodze elektronicznej 

przed wyborami wynosiła 45, obecnie liczba ich wzrosła o 3 i jest ich 48.  

Oprócz tego istniało wówczas 60 obszarów spraw, w których można było złożyć wnioski na 

drodze elektronicznej, choć ich pozostałe etapy odbywały się w tradycyjny sposób,  

ostatecznie ich liczba spadła jednak do 59.  

Sumując, liczba spraw, które można załatwić przez internet, wzrosła o ze 105 do 107. 

 
 

2. Utworzenie Miejskiego Centrum Konsultacji Społecznych. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

W 2008 r. powstał serwis Urzędu Miasta Krakowa www.dialogspoleczny.krakow.pl, za 

pośrednictwem którego przekazywane są informacje dotyczące konsultacji społecznych 

oraz prowadzenia ich. 8 grudnia 2015 roku otwarta została nowa siedziba Miejskiego 

Centrum Dialogu znajdująca się przy ul. Brackiej 10, w której organizowane są konsultacje 

społeczne. Można tam również uzyskać wszelkie informacje dotyczące ich przebiegu. 

 
 

3. Zacieśnienie współpracy z trzecim sektorem: zwiększenie środków na 

zadania publiczne przekazywane do realizacji trzeciemu sektorowi, wspieranie 

trzeciego sektora w sieciowaniu i zrzeszaniu się. 

 

ZREALIZOWANA 

Programy realizacji zadań przy współpracy organizacji pozarządowych, czyli tak zwanego 

trzeciego sektora, uchwalane są z końcem roku. W roku 2014 Program Współpracy Gminy 

Miejskiej Kraków na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie został przyjęty jeszcze przed wyborami samorządowymi, więc użyty 

zostanie jako punkt odniesienia. 

W roku 2014 kwota przeznaczona na realizację zadań przy współpracy NGO na rok 2015 

wyniosła w ramach budżetu Gminy Miejskiej 75 636 738 zł oraz w ramach Dzielnic Miasta 

Krakowa 301 400 zł, co stanowi łącznie 75 938 138 zł.  

http://bip.krakow.pl/?dok_id=29489&lid=310177425&vReg=2#link1
http://bip.krakow.pl/?dok_id=29489&lid=500011844&vReg=2
http://www.dialogspoleczny.krakow.pl/
http://dialogspoleczny.krakow.pl/Strona_g%25C5%2582%25C3%25B3wna/11349-Nowa_siedziba_Miejskiego_Centrum_Dialogu_otwarta!.html
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=75127
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=75127
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=75127
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=75127


 

 

Podpisany na początku grudnia 2015 roku Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na 

rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

przewiduje natomiast przeznaczenie na tę współpracę 81 119 754 zł w ramach Gminy 

Miejskiej Kraków oraz 428 700 zł w ramach Dzielnic Miasta Krakowa, łącznie 81 548 454 zł. 

Ponieważ omawiana kwota wzrosła o ponad 5 mln zł, na tej podstawie klasyfikujemy 

wypowiedź jako zrealizowaną. Warto jednak zaznaczyć, że dotyczy to tylko zmiany w roku 

2015. 

 
 

4. Konsultowanie z obywatelami programów zasadniczych dla miasta, także  

w drodze referendalnej, oraz zwiększenie środków na budżet obywatelski. 

 

ZREALIZOWANA 

Wg informacji UMK w 2015 roku przeprowadzono 25 procesów konsultacyjnych z udziałem 

mieszkańców. W celu szerszego włączenia mieszkańców w system konsultacji społecznych 

8 grudnia 2015 roku przy ul. Brackiej otwarto nową siedzibę Miejskiego Centrum Dialogu.  

Pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego została przeprowadzona przez Miasto Kraków  

w 2014 roku. Na realizację przedsięwzięć w ramach budżetu obywatelskiego miasta 

Krakowa przeznaczono 4,5 miliona złotych, w tym 1 800 000 zł na zadania o charakterze 

lokalnym i 2 700 000 zł na zadania o charakterze ogólnomiejskim. 

W roku 2015 na podstawie uchwały nr VI/70/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 

2015 r. zadecydowano, iż na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskich w ramach 

budżetu obywatelskiego miasta Krakowa przeznaczona zostanie kwota 10.000.000 zł, co 

stanowiło prawie czterokrotny wzrost w porównaniu do wydatków z roku poprzedzającego. 

Jak dowiadujemy się z raportu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych ‘Stocznia’, “ze 

względu na zmiany w statutach dzielnic (...), Budżet Obywatelski dla dzielnic został 

rozłożony na dwa lata, czyli 2015 i 2016 rok. Dzielnice otrzymały na BO w sumie 7 milionów 

złotych, a przeznaczyły na niego trochę ponad 4 miliony złotych, z czego na zadania na 

2015 rok ok. 1,5 miliona”. 

 
 

5. Tworzenie doraźnych, mobilnych punktów konsultacyjnych dla projektów 

szczególnie istotnych społecznie. 

 

DZIAŁANIA DOTYCHCZAS NIEPODJĘTE 

Do chwili obecnej nie został utworzony żaden mobilny punkt konsultacyjny na terenie 

Krakowa. Większość konsultacji, które odbyły się w roku 2015 i z końcem 2014 zostało 

zrealizowanych poprzez pocztę tradycyjną i elektroniczną oraz w ramach spotkań w 3 

różnych lokalizacjach. 

W żadnym z powyższych przypadków nie mieliśmy do czynienia z mobilnym punktem 

konsultacyjnym, jak miało to miejsce np. w 2014 roku w sprawie organizacji Zimowych 

Igrzysk Olimpijskich w Krakowie, kiedy to taki punkt ustawiony był na Rynku Krakowskim. 

https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=80085
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=80085
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=80085
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=80088
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=80089
http://krakow.pl/informacje/196094,48,komunikat,miejskie_centrum_dialogu__siedziba_swiadomej_demokracji__foto_wideo_.html
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=60517
http://bip.krakow.pl/?news_id=66581
http://krakow.pl/zalacznik/244718


 

 

 
 

6. Utworzenie w Krakowie Centrum Obywatelskiego – miejsca integrującego  

i wzmacniającego organizacje pozarządowe i inicjatywy lokalne. 

 

ZREALIZOWANA 

Zgodnie z informacją podaną przez krakow.pl, 1 września 2015 roku działalność rozpoczęło 

Centrum Obywatelskie. Jest ono prowadzone przez Stowarzyszenie Pracownia 

Obywatelska, Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie oraz Fundację 

Biuro Inicjatyw Społecznych w okresie od 03.08.2015 do 31.12.2016 r., a jego celami jest 

wspieranie organizacji pozarządowych i inicjatyw lokalnych. 

 
 

7. Stworzenie kolejnych Punktów Obsługi Mieszkańców w krakowskich 

galeriach handlowych. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

Od 30 listopada 2013 r. Punkt Obsługi Mieszkańców funkcjonuje w Galerii Bronowice. Od 

ostatnich wyborów otwarto dotychczas jeden nowy punkt w Bonarka City Center  

(5 października 2015 roku). 

 
 

8. Zmniejszenie liczby pozwoleń na sprzedaż alkoholu. 

 
NIEZREALIZOWANA 
* kategoria A - napoje o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo 
* kategoria B - napoje o zawartości alkoholu powyżej 4,5% do 18 % (z wyjątkiem piwa) 
* kategoria C - napoje o zawartości alkoholu powyżej 18% 
 

 Detal Gastronomia 

Ilość placówek w Gminie Miejskiej Kraków posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych (na dzień 18.01.2016) 

A 1404 1374 

B 1338 1147 

C 1245 968 

Ilość placówek w Gminie Miejskiej Kraków posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych (na dzień 08.09.2015) 

A 1375 1337 

B 1296 1125 

C 1211 945 

http://krakow.pl/aktualnosci/193638,26,komunikat,startuje_centrum_obywatelskie_w_krakowie.html
https://www.bip.krakow.pl/?news_id=58759
https://www.bip.krakow.pl/?news_id=71329
http://bip.krakow.pl/?dok_id=30394&lid=500015891&vReg=2
http://bip.krakow.pl/?dok_id=30394&lid=500015891&vReg=2
http://bip.krakow.pl/?dok_id=30394&lid=400182806&vReg=2
http://bip.krakow.pl/?dok_id=30394&lid=400182806&vReg=2


 

 

Ilość placówek w Gminie Miejskiej Kraków posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych (na dzień 02.07.2015) 

A 1382 1348 

B 1296 1127 

C 1211 953 

Ilość placówek w Gminie Miejskiej Kraków posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych (na dzień 01.04.2015) 

A 1406 1296 

B 1320 1082 

C 1239 916 

Ilość placówek w Gminie Miejskiej Kraków posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych (na dzień 31.12.2014) 

A 1397 1323 

B 1311 1103 

C 1227 937 

Ilość placówek w Gminie Miejskiej Kraków posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych (na dzień 01.10.2014) 

A 1362 1323 

B 1280 1102 

C 1200 939 

 
 

9. Wspólnie z 15 ościennymi gminami stworzona zostanie Metropolia 

Krakowska, w której powstaną inwestycje o wartości ponad 1 miliarda zł 

współfinansowane ze środków unijnych. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

Kraków wraz 15 ościennymi gminami stworzył Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, które 

ma przeznaczyć około 1 mld złotych na wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

w Małopolsce. W wykazie projektów tego stowarzyszenia można zobaczyć, że planuje ono 

m.in. poprawę jakości usług zdrowotnych poprzez przebudowę i termomodernizację 

Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie. 

 

 

 

http://bip.krakow.pl/?dok_id=30394&lid=400139144&vReg=2
http://bip.krakow.pl/?dok_id=30394&lid=400139144&vReg=2
http://bip.krakow.pl/?dok_id=30394&lid=400055138&vReg=2
http://bip.krakow.pl/?dok_id=30394&lid=400055138&vReg=2
http://bip.krakow.pl/?dok_id=30394&lid=400001042&vReg=2
http://bip.krakow.pl/?dok_id=30394&lid=400001042&vReg=2
http://bip.krakow.pl/?dok_id=30394&lid=310178674&vReg=2
http://bip.krakow.pl/?dok_id=30394&lid=310178674&vReg=2
http://metropoliakrakowska.pl/
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=62468
http://metropoliakrakowska.pl/wp-content/uploads/2014/10/Za%25C5%2582.-3-Wykaz-projekt%25C3%25B3w-RPO_18.08.2015.pdf


 

 

BEZPIECZEŃSTWO 
 

1. Rozbudowa sieci miejskiego monitoringu we współpracy z radami dzielnic, 

spółdzielniami mieszkaniowymi, strażą miejską, policją, z jednoczesnym 

poszanowaniem prywatności osób nienaruszających prawa. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

Na koniec 2015 roku Straż Miejska Miasta Krakowa dysponowała dwoma centrami oglądu, 

w skład których wchodziło łącznie 66 punktów kamerowych, obsługiwanych przez 14 osób 

zatrudnionych do oglądu obrazów z kamer. 

W 2015 roku ze środków Dzielnicy XI Podgórze Duchackie rozbudowano system  

monitoringu na terenie osiedla Kurdwanów Nowy o 3 punkty kamerowe za kwotę 64 575,00 

zł. 

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 zapisana jest budowa systemu monitoringu 

wizyjnego (s. 198), na którą ma zostać wydane 2 500 000 zł. 

 
 

2. Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury przejść podziemnych. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

W Budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 zapisano środki na realizację następujących  

inwestycji w zakresie poprawy bezpieczeństwa i infrastruktury przejść podziemnych: 

1. “Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod 

ul. Zakopiańską” (budżet: 100 000 zł)” (s.63); 

2. “Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających dla:  

przebudowy przejścia podziemnego pod Rondem Czyżyńskim (...)” w ramach  

inwestycji “Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana 

Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie” (budżet 

dla całej inwestycji na rok 2015: 58 359 292 zł (s.137). 

Nie jest obecnie dostępna informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za cały rok 

2015r, natomiast zgodnie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I kwartał 2015 r.: 

1. “Zarządzeniem PMK nr 1365/2015 z 29.05.2015 r. zadanie (Budowa dwóch pochylni 

dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską - przyp. 

red.) zostało wycofane z budżetu Miasta.” 

2. “7 maja zawarto umowę na wykonanie rozbudowy istniejącego przejścia  

podziemnego na Rondzie Czyżyńskim z terminem wykonania do 30.10.2015 r.” 

Zgodnie z informacją na stronie Magiczny Kraków oraz doniesieniami prasowymi remont 

przejścia podziemnego na Rondzie Czyżyńskim zakończył się 31.10.2015 r. 

http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=73411
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/149067/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/130939/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/143199/karta
http://krakow.pl/aktualnosci/195240,29,komunikat,rondo_czyzynskie__koniec_remontu.html
http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/krakow/zakonczyly-sie-prace-przy-rondzie-czyzynskim-w-piatek-odbiory-w-sobote-otwarcie/


 

 

W Budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 zapisano środki na realizację następujących  

inwestycji w zakresie poprawy bezpieczeństwa i infrastruktury przejść podziemnych: 

1. “Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób  

niepełnosprawnych” (budżet: 100.000 zł) (s.43); 

2. “Budowa pochylni dla niepełnosprawnych na schodach przy przejściu pod ul.  

Konopnickiej od strony ul. Ludwinowskiej naprzeciwko dawnego Hotelu Forum”  

(budżet: 200.000 zł) (s.196); 

W dokumentach opisujących budżet Miasta nie ma informacji o innych inwestycjach  

w zakresie przejść podziemnych w latach 2015 oraz 2016. Jest jednak możliwe, że niektóre 

drobne prace wykonywane były z innych środków. Wystąpiliśmy do Urzędu Miasta  

o udostępnienie informacji publicznej w tym zakresie, do dnia publikacji tego raportu nie 

otrzymaliśmy odpowiedzi. 

 
 

3. Dodatkowe patrole policji. 

 

DZIAŁANIA DOTYCHCZAS NIEPODJĘTE 

Od końca 2013 roku na mocy porozumienia i wspólnych dążeń władz miasta, Komendanta 

Miejskiego i Komendanta Wojewódzkiego z budżetu miasta wygospodarowano dodatkowe 

finanse przeznaczone na ochronę bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa. Policja  

trzykrotnie otrzymała na ten cel dodatkowe pieniądze: 

1. w listopadzie 2013 roku 100 tysięcy złotych, dzięki którym możliwe było  

zorganizowanie 500 dodatkowych ośmiogodzinnych patroli w okresie od 8 listopada 

do 5 grudnia; 

2. na początku 2014 roku na dodatkowe patrole funkcjonariuszy Policji miasto  

wygospodarowało 150 tysięcy złotych, co dało możliwość zorganizowania 750 służb  

realizowanych przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie (w okresie 

od lutego do czerwca); 

3. w połowie 2014 roku władze miejskie Krakowa zadecydowały o przekazaniu kwoty 

2 milionów złotych na dodatkowe patrole - pojawiły się one na ulicach od 1 sierpnia 

2014 roku. Przez trzy miesiące (1.08 - 31.10) policjanci zrealizowali  

ponadnormatywnie 750 służb prewencyjnych. 

W budżecie na rok 2016 nie jest przewidziane zwiększenie patroli policji. Wszystkie zmiany 

w tym zakresie odbywały się przed rozpoczęciem obecnej kadencji. 

 
 

4. Stworzenie aplikacji „Bezpieczny Kraków” – interaktywna mapa 
ostrzegania, zgłaszania oraz monitorowania zagrożeń, pozwalająca na 
kontakt z dzielnicowym. 
 
DZIAŁANIA DOTYCHCZAS NIEPODJĘTE 
Naszemu zespołowi nie udało się dotrzeć do jakichkolwiek informacji na temat aplikacji 

https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=72974
http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/101906,Na-krakowskich-ulicach-pojawily-sie-dodatkowe-policyjne-patrole.html
http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/101906,Na-krakowskich-ulicach-pojawily-sie-dodatkowe-policyjne-patrole.html
http://malopolska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/krakow-dodatkowe-patrole-na-ulicach-krakowa


 

 

“Bezpieczny Kraków”, nie dotarliśmy również do żadnych informacji o działaniach podjętych 

w celu jej powstania. 

Od 1999 r. istnieje jednak program miejski “Bezpieczny Kraków”. Ma on na celu poprawę 

bezpieczeństwa w Krakowie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=700


 

 

Edukacja 
 

1. Jedna godzina języka angielskiego codziennie w szkołach podstawowych  

i gimnazjach oraz wprowadzenie dla uczniów techników i zasadniczych szkół 

zawodowych zajęć z języka obcego branżowego. 

 

ZREALIZOWANA 

Zgodnie z informacją o stanie realizacji zadań II edycji budżetu obywatelskiego, aktualnie 

realizowany jest program “Bezpłatny Angielski 5 Razy w Tygodniu”, którego wykonawcą jest 

Wydział Edukacji, a jego koszt wynosi 882 500 zł. 

 
 

2. „Zamiast korepetycji” – uruchomienie dla uczniów klas IV szkół 

podstawowych i klas I gimnazjum miejskiego kursu uczenia się i technik 

zapamiętywania (przez cały wrzesień). 

 

ZREALIZOWANA 

Dnia 11.12.2015 r. na oficjalnym serwisie miejskim krakow.pl pojawiła się informacja o tym, 

że ruszył projekt “Krakowscy Indywidualni.pl”, będący realizacją tego zobowiązania. Projekt 

“Zamiast korepetycji” miał być przeznaczony jedynie dla uczniów klas IV szkół 

podstawowych i klas I gimnazjum, natomiast program Indywidualni.pl został rozszerzony  

o uczniów klas od IV do VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjów. Aktualnie projekt jest 

przeprowadzany pilotażowo w 20 samorządowych szkołach: 10 szkołach podstawowych  

i 10 gimnazjach. Projekt ma potrwać 3 lata. 

 
 

3. Unowocześnianie edukacji dla rynku pracy – ciąg dalszy podjętych  

w ubiegłym roku szkolnym działań, które popularyzują szkolnictwo techniczne, 

zawodowe, we współpracy z pracodawcami oraz instytucjami monitorującymi 

rynek pracy (m.in. wprowadzenie kursów zamawianych jako błyskawicznej 

reakcji na potrzeby rynku pracy). 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

Przykładem najbardziej aktualnych działań ze strony miasta mających na celu 

popularyzację szkolnictwa technicznego i zawodowego są planowane otwarte soboty  

w samorządowych szkołach technicznych i zawodowych (12.03.2016 r. oraz 23.04.2016 r.), 

a także kolejna edycja Krakowskiego Tygodnia Zawodowców (7-12.03.2016 r.). Działania  

w zakresie organizacji kursów zamawianych nie zostały dotychczas podjęte. W roku 2014 

kwota przeznaczona na realizację zadań przy współpracy NGO na rok 2015 wyniosła  

w ramach budżetu Gminy Miejskiej 75 636 738 zł oraz w ramach Dzielnic Miasta Krakowa 

301 400 zł, co stanowi łącznie 75 938 138 zł.  

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=72315
http://krakow.pl/aktualnosci/196197,34,komunikat,ruszaja_krakowscy_indywidualni_pl.html
http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/196919,1812,komunikat,krakowski_tydzien_zawodowcow___edycja_ii_2016__zaproszenie_zastepcy_prezydenta_miasta.html


 

 

 

4. Wprowadzenie zajęć rewalidacyjnych (np. logopedia) w przedszkolach. 

 

ZREALIZOWANA 

Informacje o przeznaczeniu środków na takie działania znalazły się w Sprawozdaniu  

z wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2015 r. oraz w Budżecie miasta Krakowa 

na 2016 r. Zajęcia rewalidacyjne były jednak prowadzone także w latach wcześniejszych,  

o czym dowiadujemy się z informacji portalu Magiczny Kraków z 2013 r. 

 

5. Wzmocnienie działań zapobiegających zagrożeniom i sytuacjom 

kryzysowym w szkole – powołanie Centrum Wsparcia wobec Przemocy 

Szkolnej. 

 

CZĘŚCIOWO ZREALIZOWANA 

Brak informacji dotyczących powołania i istnienia Centrum Wsparcia wobec Przemocy 

Szkolnej. 

Podjęto jednak kroki mające na celu walkę z przemocą w szkołach. Od 2015 r. w Krakowie 

działa program pilotażowy “Tamujemy przemoc”, mający na celu zwiększenie 

bezpieczeństwa w szkołach. Jest on realizowany przez Fundację na Rzecz Bezpieczeństwa 

i Współpracy w Szkole Falochron i Krakowski Ośrodek Terapii. Ma potrwać do czerwca 

2016 r. 

 
 

6. Budowa nowych przedszkoli (na os. Rżąka, Ruczaj, Gotyk, Kurdwanów, 

Rybitwy, Kliny i przy ul. Dekerta) oraz adaptacja wolnych pomieszczeń 

szkolnych na przedszkola, co pozwoli na zwiększenie liczby miejsc o 2 000. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

W Budżecie Miasta Krakowa na 2016 r. została zapisana budowa przedszkola w Klinach, 

budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na osiedlu Gotyk (s. 60) oraz budowa placu 

zabaw i zagospodarowanie terenu przy przedszkolu przy ul. Dekerta (s.61). Uwzględniono 

w nim także fundusze adaptacja wolnych pomieszczeń szkolnych na przedszkola (s. 60 lub 

251). 

 
 

7. Włączenie rad rodziców do intensywniejszej współpracy przy 

wypracowywaniu celów i działań w zakresie szkolnictwa. 

 

DZIAŁANIA DOTYCHCZAS NIEPODJĘTE 

Jak dotychczas miasto nie poinformowało o proponowanych formach włączenia rad 

rodziców do intensywniejszej współpracy w zakresie kreowania celów i działań w obszarze 

szkolnictwa. 

https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=70603
https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=72974
http://krakow.pl/informacje/60221,48,komunikat,stanowisko_w_sprawie_zajec_dodatkowych_w_przedszkolach.html
http://kot.krakow.pl/projekty/tamujemy-przemoc
http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=72974


 

 

8. Stworzenie kolejnych świetlic środowiskowych i dofinansowanie instytucji 

kultury (większe dofinansowanie do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży 

oraz poszerzenie akcji „Lato w szkole”). 

 

CZĘŚCIOWO ZREALIZOWANA 

Wykaz dotacji dla miejskich instytucji kultury za I kwartał 2015 r., za II kwartał 2015 r. oraz 

za III kwartał 2015 r. 

W budżecie na rok 2015 i 2016 nie przewidziano stworzenia nowych świetlic 

środowiskowych.  

W 2014 roku na realizację zadania publicznego “Wypoczynek letni dzieci i młodzieży” 

przeznaczono 1 100 000,00 zł, natomiast w 2015 roku 900 000,00 zł. 

W roku 2014 w akcji „Lato w szkole” uczestniczyły 73 szkoły oraz ok. 6 900 dzieci. Koszt 

akcji wyniósł ok. 900 000 zł. W akcji „Lato w szkole” w 2015 roku wzięło udział 79 szkół 

podstawowych (w tym 7 specjalnych). W akcji uczestniczyło ok. 4 700 dzieci, natomiast 

ogólny koszt akcji wyniósł 1 000 000 zł. 

 
 

9. Budowa nowych żłobków, stworzenie ok. 280 miejsc dla dzieci (głównie  

w Podgórzu, m.in. na os. Ruczaj – rejon ul. J. Kantego Przyzby/ul. Zalesie, rejon 

ul. Kolista/Lubostroń). 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

Obecnie w Krakowie funkcjonują 22 samorządowe żłobki - 17 w lewo- i 5 w prawobrzeżnej 

części Krakowa. Zarządzenie z 19.11.2015 r. zakłada realizację kolejnego miejsca opieki  

w latach 2016-18 na ul. Dobrego Pasterza 118c. Również a Podgórzu (ul. Domagały 63  

i 65) powstaje tego typu inwestycja, której zakończenie przewiduje się wg Zarządzenia 

Prezydenta Miasta Krakowa Prezydenta Miasta Krakowa na rok 2017. 

 
 

10. Wykupienie ok. 2 000 miejsc w żłobkach niepublicznych. 

 

DZIAŁANIA DOTYCHCZAS NIEPODJĘTE 

Ani w krakowskim BIP-ie, ani żadnym portalu informacyjnym, nie moglismy znaleźć danych 

na temat inicjatywy wykupienia jakiekolwiek liczby miejsc w żłobkach niepublicznych. Miasto 

podjęło decyzję o dofinansowaniu dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych w roku 

2015, jednak jest to kwota, która jedynie częściowo pokrywa koszty ponoszone przez 

rodziców: 

“Od dnia 1 marca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku Gmina Miejska Kraków udziela 

dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką w Żłobku/Klubie Dziecięcym. Dotacja 

(dofinansowanie) wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną  

z Gminą Miejską Kraków umową Żłobek/Klub Dziecięcy zobowiązany jest do pomniejszania 

wysokości miesięcznych opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych 

https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/133306/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/140411/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/145955/karta
https://www.bip.krakow.pl/?news_id=67242
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=61306
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=68736
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=14269
http://www.bip.krakow.pl/zarzadzenia/2015/3117/X19BS19fU1dROVpXUmpOamt5TmpRdE1HRXdNUzAwWlRZeExUa3laVFV0T0dJeU5HUXdOell4TkRFMQ==/04AK_ZaPMK_3117_2015.pdf
http://www.bip.krakow.pl/zarzadzenia/2014/3289/X19BS19fU1dROU16UmpNbU15WXprdFlUTXhOUzAwWldSaExXRTNPVEV0WW1Sak4yUTFZakU1WlRKbA==/04AK_ZaPMK_3289_2014.pdf
http://www.bip.krakow.pl/zarzadzenia/2014/3289/X19BS19fU1dROU16UmpNbU15WXprdFlUTXhOUzAwWldSaExXRTNPVEV0WW1Sak4yUTFZakU1WlRKbA==/04AK_ZaPMK_3289_2014.pdf
https://www.bip.krakow.pl/?news_id=66989
https://www.bip.krakow.pl/?news_id=66989


 

 

dziecka za objęcie opieką dziecka w placówce (tzw. „czesne”) o kwotę uzyskanej od Gminy 

dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu 

(liczona na podstawie zawartej pomiędzy placówką a rodzicami lub opiekunami prawnymi 

umowy) x 1,70 zł”. 

Jak informuje jeden z krakowskich portali, podjęcie tej uchwały zapewniło kontynuację 

realizowanych w latach 2012-2014 dotacji dla prywatnych podmiotów prowadzących żłobki 

i kluby dziecięce, mających na celu zmniejszenie opłat ponoszonych przez rodziców.  

W 2012 roku Gmina Miejska Kraków udzielała dotacji dla 173 dzieci w żłobkach i 57 dzieci 

w klubach dziecięcych, w 2013 roku wsparciem było objętych 551 dzieci w żłobkach i 41 

dzieci w klubach dziecięcych, a w 2014 roku 843 dzieci w żłobkach i 96 dzieci w klubach 

dziecięcych. 

Z wyliczeń tego samego portalu wynika, że “w przypadku żłobka prywatnego koszt 

ponoszony przez rodzica lub opiekuna dziecka za opiekę i wyżywienie wynosi w zależności 

od placówki od 960 złotych do 1294 złotych. Po zmniejszeniu opłat o kwotę dotacji (ok. 357 

zł) koszt ponoszony przez rodzica wyniesie w zależności od placówki od 603 zł do 937 zł 

miesięcznie (przy założeniu objęcia dziecka opieką od poniedziałku do piątku przez 10 

godzin dziennie)”. 

Dotacja w kwocie 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem nie może być uznana za 

wykupienie miejsc. W związku z tym kwalifikujemy tę obietnice jako działania dotychczas 

niepodjęte. 

http://krakow.pl/aktualnosci/163363,34,komunikat,dotacje_dla_zlobkow.html


 

 

INFRASTRUKTURA  
I GOSPODARKA 

 
 
 
1. Rozbudowa systemu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (m. in. Górka 

Narodowa, Trasa Łagiewnicka, dokończenie budowy estakady i odcinka 

Lipska-Wielicka). 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

Estakada dopełniająca I linię Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, która łączy ulicę Lipską 

i Wielicką, została oddana do użytku dnia 30.08.2015 r. 

Linia tramwajowa na osiedle Górka Narodowa ma zostać zrealizowana do końca 2018 r. 

Jak donoszą media, w kwietniu miasto złożyło wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. 

Jeśli będzie ona pozytywna, mieszkańcy mają zamiar zaskarżyć ją do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego. Miasto planuje pomimo to pod koniec 2015 r. ogłosić przetarg na projekt 

i wykonanie linii tramwajowej do Górki Narodowej. 

Postępowanie przetargowe w sprawie budowy Trasy Łagiewnickiej ma rozpocząć się  

w drugiej połowie 2015 lub na początku 2016 r. Inwestycja ta obejmuję budowę drogi  

samochodowej, linii tramwajowej oraz ścieżek rowerowych. Urzędnicy miejscy podpisali na 

razie wstępne porozumienie z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi, które ma pomóc  

inwestorom uzyskać dofinansowanie na tę trasę. Planowany termin realizacji tej inwestycji 

to koniec 2018 r. 

 
 

2. Zwiększenie liczby miejskich autobusów elektrycznych. Tworzenie  

kolejnych linii obsługiwanych wyłącznie przez autobusy elektryczne. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

W kwietniu 2014 r. MPK Kraków wypożyczyło trzy autobusy elektryczne, kursujące na linii 

nr 154. Była to pierwsza w Polsce regularna linia obsługiwana przez tego typu pojazdy.  

Z kolei na początku listopada 2015 r. krakowskie MPK ogłosiło zakup czterech autobusów 

elektrycznych, które mają wyjechać na ulice w połowie 2016 roku. 

 
 

3. Budowa sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych. 

 

DZIAŁANIA DOTYCHCZAS NIEPODJĘTE 

W 2013 r. firma ABB zainstalowała w Polsce dwie stacje do ładowania pojazdów  

elektrycznych: w Krakowie i Aleksandrowie Łódzkim. W Krakowie stacja znajduje się przed 

budynkiem Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB.  

https://www.bip.krakow.pl/?news_id=71194
http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,18331785,projekt-tramwaju-do-gorki-narodowej-wciaz-wiele-niewiadomych.html
http://krakow.pl/aktualnosci/195706,32,komunikat,inwestycje__czas_na_polnoc_krakowa.html
http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,16915030,Trasa_Lagiewnicka_polaczy_poludniowe_dzielnice_Krakowa.html
http://mpk.krakow.pl/pl/aktualnosci/news,3440,pierwsza-regularna-linia-obslugiwana-autobusami-elektrycznymi-w-krakowie.html
http://www.mpk.krakow.pl/pl/aktualnosci/news,3952,solaris-dostarczy-do-krakowa-cztery-autobusy-elektryczne.html
http://www.abb.pl/cawp/seitp202/ef97273175e812e8c1257b8e00481039.aspx
http://www.ecomoto.info/punkt/71/gniazdko-na-fanatykow-ev.html


 

 

Według portalu ecomoto.info, w Krakowie istnieje jeszcze jedna taka stacja, ale jest to stacja 

prywatna. Na wspomnianej stronie internetowej właściciel stacji upublicznił swoje dane  

kontaktowe, umożliwiające udostępnienie stacji innym użytkownikom pojazdów  

elektrycznych. Te dwie istniejące stacje - jedną należąca do firmy ABB, a drugą do osoby 

prywatnej, trudno nazywać jednak siecią powstałą dzięki miastu. 

 
 

4. Zakończenie rewitalizacji dróg na obszarze miasta wpisanym na Listę  

Światowego Dziedzictwa UNESCO (Stare Miasto), a także ulic Kazimierza  

i Podgórza. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

W 2015 r. dokonano rewitalizacji ulic znajdujących się na obszarze Starego Miasta – były to 

m.in. częściowo ul. św. Anny oraz ul. Wiślna. W budżecie na rok 2016 przewidziano środki 

na wykonanie przebudowy ulic znajdujących się na terenie Kazimierza i Podgórza (m.in. ul. 

Czajna) oraz dalszą przebudowę ulic znajdujących się w granicach Starego Miasta. (s. 44, 

46-47). 

 
 

5. Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej Kazimierz i Ludwinów. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

W budżecie Miasta Krakowa na 2015 r. (s. 48, poz. 5 lub s.185) na tę inwestycję zostało 

przeznaczone 300 000 zł (prace planistyczne). Według budżetu na rok 2016 (s. 208),  

w 2016 r. powinien zostać ogłoszony przetarg na budowę kładki oraz rozpoczęte prace  

budowlane. 

 
 

6. Budowa przyszkolnych miejsc postojowych służących do wysadzania dzieci 

idących na lekcje – tam, gdzie to możliwe. 

 

DZIAŁANIA DOTYCHCZAS NIEPODJĘTE 

Inicjatywa wyznaczenia bądź budowy miejsc postojowych przy placówkach oświatowych 

służących bezpiecznemu i nie utrudniającemu ruchu wysadzaniu dzieci nie została podjęta 

w trakcie trwającej kadencji Prezydenta Miasta Krakowa. 

Jedyna inicjatywa bliska tej idei wyszła od mieszkańców Dzielnicy XV Mistrzejowice  

w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015/16, ale nie uzyskała wystarczającej liczby głosów, 

aby zostać wprowadzona w życie. 

 
 
 
 
 
 

http://www.ecomoto.info/punkt/71/gniazdko-na-fanatykow-ev.html
http://krakow.pl/aktualnosci/193437,29,komunikat,ulica_sw__anny_po_rewitalizacji_i_z_nowym_cieplociagiem.html
http://www.infokrakow24.pl/67834/ulica-wislna-odzyskal-dawny-blask-zdjecia/
https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=72974
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/130939/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/149067/karta
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=139139&wer=0&zalShow=1


 

 

7. Budowa stojaków rowerowych przy szkołach. 

 

DZIAŁANIA DOTYCHCZAS NIEPODJĘTE 

Zgodnie z listem od czytelników krakowskiego portalu (z dn. 30.09.2014 r.) ibike.kra-

kow.com przy szkołach cały czas brakuje miejsc, w których można pozostawić rower.  

Czytelnicy napisali list w celu zdobycia większego poparcia ich projektu, biorącego udział  

w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim Krakowa 2014 r. Rowerzyści wypracowali także 

kompromis z władzami miasta, noszący nazwę “100 rozwiązań”. Wynikiem tego  

porozumienia było postawienie 220 nowych stojaków (dane na 02.07.2014 r.) w Krakowie. 

Miejsca stojaków były jednak wybrane przez mieszkańców, a więc trudno nazwać to  

realizacją obietnicy prezydenta o postawieniu stojaków rowerowych przy szkołach. 

 
 

8. Wspieranie organizacji pozarządowych w walce z graffiti. 

 

CZĘŚCIOWO ZREALIZOWANA 

Według portalu www.krakow.pl Wydział Gospodarki Komunalnej UMK ze środków budżetu 

obywatelskiego stworzył program „Pogromcy Bazgrołów”. Program ten ma na celu walkę  

z graffiti poprzez: 

- stworzenie specjalnej aplikacji komputerowej, 

- zatrudnienie dodatkowych osób, 

- wyłonienie poprzez przetarg firmy odpowiadającej za usuwanie graffiti, 

- prowadzenie kampanii społecznej. 

Jak dotąd nielegalne graffiti usunięto z 9 obiektów: 

•    Żłobka Samorządowego Nr 27 os. Kazimierzowskie 28, 

•    Samorządowego Przedszkola Nr 116 os. Jagiellońskie 16, 

•    Szkoły Podstawowej Nr 155 im. Św. Królowej Jadwigi os. 2 Pułku Lotniczego 21, 

•    Zespołu Szkolono – Przedszkolnego Nr 5 os. Oświecenia 30, 

•    Żłobka Samorządowego Nr 33 ul. Żołkiewskiego 15,  

•    Żłobka Samorządowego Nr 31 ul. Sanocka 2,  

•    Zespołu Szkół Odzieżowych Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego ul. Cechowa 57, 

•    Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 107 im. Tadeusza  

Boya-Żeleńskiego ul. Zdrowa 6,  

•    Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 53 ul. Stawowa 179. 

Łącznie ok. 485 m2 za kwotę ok. 40 000 zł. Obecnie trwa usuwanie nielegalnego graffiti z 3 

kolejnych obiektów. 

http://lab.ibikekrakow.com/kontrakt/#13/50.0630/19.9239
http://ibikekrakow.com/2014/07/02/220-nowych-stojakow-rowerowych/
http://krakow.pl/informacje/193184,48,komunikat,budzet_obywatelski__walka_z_bazgrolami.html


 

 

Zadanie realizowane jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Straż Miejską Miasta  

Krakowa, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Budżet wynosi 400 000 zł. Nie ma 

informacji o współdziałaniu w tym celu z organizacjami pozarządowymi. 

 
 

9. Poprawa systemu odwodnienia miasta. 

 

DZIAŁANIA DOTYCHCZAS NIEPODJĘTE 

Zespołowi Demagog.PL nie udało się dotrzeć do informacji potwierdzających podjęcie  

działań mających na celu poprawę systemu odwodnienia miasta. 

 
 

10. Rozbudowa infrastruktury przystanków MPK, w ślad za propozycjami 

mieszkańców (np. ładowarki komórkowe). 

 

DZIAŁANIA DOTYCHCZAS NIEPODJĘTE 

W roku 2015 w ramach Budżetu Obywatelskiego zgłoszono projekt “Power Up! - Czekasz? 

Ładuj?”, w ramach którego na przystankach komunikacji miejskiej miały zostać  

zainstalowane ładowarki do telefonów. W podsumowaniu I edycji budżetu obywatelskiego 

realizowanej w latach 2014-2015, opublikowanym przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej  

i Transportu w Krakowie, nie został zrealizowany projekt zakładający instalację ładowarek 

do telefonów na przystankach MPK. Zarówno w budżecie na miniony rok 2015, jak i na rok 

2016 brak pozycji, która zakładałaby realizację tej obietnicy. 

Jak podaje portal lovekrakow.pl instalacja portów USB pozwalających na ładowanie  

telefonów komórkowych na pięciu przystankach w Krakowie to inicjatywa prywatnej firmy 

energetycznej. 

 
 

11. Budowa parkingów typu Park&Ride, m.in.: w rejonie pętli Nowy Bieżanów, 

przy ul. Witosa, w rejonie ulic Lipskiej i Bagrowej, pętli Krowodrza Górka, 

Górka Narodowa oraz przy ul. Kocmyrzowskiej. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

Za budowę parkingów typu “Parkuj i Jedź” odpowiedzialna jest spółka Miejska  

Infrastruktura. Na stronie spółki znajdujemy informacje, że rozpoczęty został “proces  

inwestycyjny” związany z budową trzech parkingów typu “P&R”:  

P&R Bieżanów, przy ul. Barbary, 

P&R Kurdwanów, przy ul. Halszki, 

P&R Mały Płaszów, przy ul. Lipskiej Bocznej. 

Na stronie Miejskiej Infrastruktury można zapoznać się z planem budowy parkingów, jednak 

na chwilę obecną znajdują się tam tylko wizualizacje parkingów. 

http://krakow.pl/budzet/173922,artykul,zgloszone_projekty.html
http://zikit.krakow.pl/ogolne/196762,1787,komunikat,podsumowanie_i_edycji_budzetu_obywatelskiego_.html
https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=66541
https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=72974
http://lovekrakow.pl/aktualnosci/na-przystankach-pojawily-sie-ladowarki-do-telefonow-zdjecia_8051.html
http://mi.krakow.pl/parkingi/parkuj-jedz
http://mi.krakow.pl/parkingi/inwestycja-biezanow


 

 

Serwis Magiczny Kraków na początku 2015 r. pisał o planach budowy dwóch parkingów (tj. 

Małego Płaszowa i Kurdwanowa) jeszcze w tym samym roku. Pojawiły się także wzmianki 

o budowie P&R w okolicy pętli Krowodrza Górka oraz Górka Narodowa, jednak te miały 

pojawić się dopiero za kilka lat. Niektóre media donosiły, że P&R przy Górce Narodowej 

spotkał się z dużą krytyką Rady Dzielnicy.  

Nie ma natomiast żadnych oficjalnych informacji ze strony Miasta dot. budowy P&R przy ul. 

Kocmyrzowskiej - na ten temat pojawiły się jedynie wzmianki w mediach. 

 
 

12. Budowa przystanków: m.in. ul. Balicka, Bronowice, Sanktuarium,  

os. Złocień w ramach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

Żaden ze wskazanych przystanków nie został zbudowany - Katalog Inwestycji  

Strategicznych Układu Transportowe Miasta Krakowa (tom II z roku 2011) wskazuje, że 

zawarto umowy o opracowanie koncepcji technicznej przystanków osobowych: Kraków- 

Złocień, Kraków-Bronowice, Kraków Sanktuarium, a także porozumienie pomiędzy Gminą 

Miejską Kraków a PKP PLK S.A. o współrealizacji budowy przystanku kolejowego przy ul. 

Balickiej oraz wiaduktu kolejowego nad ul. Balicką wraz z niezbędną przebudową  

ul. Balickiej w Krakowie. Jak wskazują doniesienia medialne - przystanki mają funkcjonować 

jednak najwcześniej w połowie 2016 roku (otwarcie przystanku w Bronowicach i Kraków 

Sanktuarium zaplanowano przed Światowymi Dniami Młodzieży, które odbywają się pod 

koniec lipca), natomiast budowa przystanku przy ul. Balickiej i os. Złocień przewidywana 

jest na lata 2016-2017. 

 
 

13. Modernizacja kolejnych torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą  

towarzyszącą. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

Jak wynika z podsumowania Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, a także  

doniesień mediów krakowskich, w 2015 roku dokonano modernizacji torowisk na  

ul. Podwale (czerwiec), ul. Dunajewskiego (październik); w grudniu zakończył się remont 

torowiska Mogilska-Plac Centralny oraz torów na większej pętli w Salwatorze. Rozpoczęto 

również prace związane z modernizacją torowiska przy ul. Na Zjeździe (priorytetem było tu 

sfinansowanie tej inwestycji - władze miasta przeznaczyły na nią 12 mln złotych, gdyż  

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nie przyznało miastu dotacji na ten remont). Na 2016 

rok planowany jest remont generalny torowisk przy ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki.  

W budżecie miasta na rok 2016 (s. 167) na realizacje przedsięwzięć związanych z tą  

obietnicą przeznaczonych jest 58 194 600 złotych. Planowane są między innymi: 

Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Dunajewskiego na odcinku od Teatru Bagatela 

do budynku LOT, 

http://krakow.pl/aktualnosci/162221,29,komunikat,krakow_stawia_na_p_r.html
http://www.mmkrakow.pl/artykul/krowodrza-gorka-parking-p-r-przy-petli-bedzie-bez-sensu-mapa,3307831,art,t,id,tm.html
http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/krakow/krakow-na-remont-ulicy-kocmyrzowskiej-jeszcze-poczekamy/
http://msip2.um.krakow.pl/kim2/pdf/Katalog.Inwestycji.Strategicznych.2011.T2.pdf
http://msip2.um.krakow.pl/kim2/pdf/Katalog.Inwestycji.Strategicznych.2011.T2.pdf
http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,16299821,Bedzie_miejski_przystanek_kolejowy_dla_Bronowic.html
http://zikit.krakow.pl/ogolne/196493,1787,komunikat,konczy_sie_rok_intensywnej_pracy.html
http://krakow.pl/aktualnosci/192822,26,komunikat,koniec_prac_na_ul__podwale.html
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/8015537,tramwaje-maja-wrocic-przed-1-listopada-zdjecia-wideo,id,t.html
http://zikit.krakow.pl/ogolne/196487,1787,komunikat,komunikat_w_sprawie_petli_salwator.html
http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/torowisko-na-ul-na-zjezdzie-do-remontu-beda-duze-utrudnienia,2378799,artgal,t,id,tm.html
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/149067/karta


 

 

Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Basztowej na odcinku od skrzyżowania ulic 

Basztowa-Pawia-Westerplatte-Lubicz do skrzyżowania Basztowa-Długa, 

modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki na odcinku od 

węzła rozjazdu „Filharmonia” wraz z przebudową pętli tramwajowej „Salwator” i podstacji 

Tenczyńskiej, modernizacja układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą i modernizacją podstacji trakcyjnej Bieńczycka. 

 
 

14. Wprowadzenie umundurowanych kontrolerów biletów. 

 

ZREALIZOWANA 

Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu po ocenie ofert złożonych  

w przetargu zdecydował się na wybranie do kontroli biletów w komunikacji miejskiej  

w Krakowie firmę RENOMA. Jednym z warunków, jakie miała spełniać oferta, było  

sprawdzanie biletów przez umundurowanych pracowników. Firma rozpocznie kontrole od  

1.02.2016 r. 

 
 

15. W ciągu najbliższych 5 lat wybudowanych zostanie 150 km ścieżek  

rowerowych, w tym do gmin ościennych, co oznacza podwojenie długości tras 

rowerowych w stosunku do stanu obecnego. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

W 2014 roku długość dróg rowerowych w Krakowie wynosiła 145 km ścieżek rowerowych, 

10 km pasów dla rowerów i około 20 km chodników z ruchem rowerów dopuszczonym  

znakami drogowymi. 25 maja 2014 roku w Krakowie odbyło się referendum lokalne, którego 

jedno z pytań brzmiało “Czy zdaniem Pani/Pana w Krakowie powinno się budować więcej 

ścieżek rowerowych?”. Odpowiedź “TAK” wskazało 175033 osób, czyli 85,20% biorących 

udział w głosowaniu. Po referendum stworzono specjalny zespół ds. ścieżek rowerowych 

(zespół roboczy ds. wyników referendum w zakresie ścieżek rowerowych został powołany 

przez Prezydenta Miasta Krakowa zarządzeniem nr 1955/2014 z dnia 11 lipca 2014 roku). 

Jeszcze w 2014 roku odbyły się cztery spotkania zespołu (6 sierpnia, 15 września, 3 i 30 

grudnia). Na posiedzeniu 15 września 2014 roku Zespół przyjął kluczową rekomendację 

dotyczącą zakresu finansowo-rzeczowego samodzielnych inwestycji rowerowych (drogi dla 

rowerów wraz z towarzyszącymi obiektami inżynierskimi) na lata 2015-2019. Rekomendacja 

wskazuje kwotę 145 mln zł przeznaczoną na budowę ok. 112 km dróg dla rowerów i 1700 

metrów bieżących obiektów inżynierskich i wprowadzenie jej do inwestycji strategicznych  

w budżecie miasta.  

Jak podaje Kierownik Zespołu ds. Realizacji Polityki Rowerowej z Zakładu Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu w Krakowie - w 2014 roku wybudowano drogi rowerowe o łącznej 

długości 6,9 km.  

W 2015 roku zbudowano: 

http://zikit.krakow.pl/get_pdf.php?dok_id=197036
https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&mmi=12652
http://bip.krakow.pl/zarzadzenie/2014/1955
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=64350
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/127082/karta


 

 

- samodzielne ciągi rowerowe realizowane w ramach odrębnych zadań inwestycyjnych 

(łączna długość: ok. 1,7km), 

- ciągi rowerowe zbudowane lub zmodernizowane jako element towarzyszący przy realizacji 

infrastruktury drogowo-tramwajowej (łączna długość: ok. 6,2km).  

Należy zaznaczyć, że przez ostatnie dwa lata w Krakowie powstawały drogi dla rowerów 

służące jego mieszkańcom - nie powstały jednak zapowiedziane drogi do gmin ościennych.  

Podsumowując: w ciągu ostatnich dwóch lat powstało 14,8 km dróg dla rowerów.  

W Budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 uwzględniono środki na budowę lub modernizację 

kolejnych dróg rowerowych: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16.  Rozbudowa sieci rowerów miejskich oraz budowa kolejnych stacji  

serwisowych. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

W Krakowie jest jedna publiczna wypożyczalnia rowerów miejskich KMK Bike (składająca 

się z 34 stacji i oferująca do wypożyczenia 300 rowerów - wszystkie powstały przed  

rozpoczęciem kadencji 2014-2018): 

 

 

Jak czytamy na stronie wrower.pl miasto chce, aby nowy operator zwiększył ilość stacji  

i rowerów do wypożyczania. 

Marcin Wójcik, Kierownik Zespołu ds. Realizacji Polityki Rowerowej z Zakładu Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu w Krakowie, poinformował portal Demagog.PL, że obecnie trwa 

procedura koncesyjna wyboru nowego operatora, który nie tylko będzie utrzymywał  

i rozwijał system, ale będzie także jego właścicielem. 

Publicznych stacji serwisowych jest 6 i wszystkie powstały w ciągu ostatnich dwóch lat.  

Poniżej odpowiedź pana Marcina Wójcika: 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://kmkbike.pl/panel/
http://wrower.pl/miasto/rower-miejski-w-krakowie-kmk-bike,2350.html


 

 

17. Budowa zadaszonych i objętych monitoringiem stojaków dla rowerów. 

 
W TRAKCIE REALIZACJI 
Spółka Miejska Infrastruktura w ramach parkingów “Parkuj i Jedź” przewiduje również  

miejsca dla rowerów np. w Bieżanowie, Kurdwanowie czy Małym Płaszowie. Parkingi te 

mają być zadaszone i monitorowane. 

Marcin Wójcik, Kierownik Zespołu ds. Realizacji Polityki Rowerowej z Zakładu Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu w Krakowie poinformował portal Demagog.PL, że istnieją trzy  

zadaszone publiczne parkingi rowerowe - dwa przy Dworcu Głównym PKP (w obu tych 

przypadkach zadaszeniem jest estakada - znajduje się pod nią 20 stojaków rowerowych). 

Trzeci parking z 7 stojakami rowerowymi, zadaszonych dedykowaną dla tego celu wiatą, 

znajduje się w Skotnikach pomiędzy pętlą autobusową a budynkiem szkoły podstawowej. 

Parking powstał w ramach realizacji zwycięskiego projektu Budżetu Obywatelskiego 2014 

(wiatę zbudowaną w lipcu 2015 roku). Żaden z zadaszonych parkingów nie jest jednak 

objęty monitoringiem. 

Odpowiedź pana Marcina Wójcika w tej sprawie: 

 

 
 

 

 
18. Budowa stojaków dla rowerków dziecięcych (np. przy Parku Jordana). 
 

DZIAŁANIA DOTYCHCZAS NIEPODJĘTE 
Na zapytanie dotyczące stojaków dla rowerów dziecięcych Marcin Wójcik, Kierownik  

Zespołu ds. Realizacji Polityki Rowerowej z Zakładu Infrastruktury Komunalnej i Transportu 

w Krakowie odpowiedział: ”stojaków rowerowych dedykowanych dla rowerów dziecięcych 

w imieniu Gminy Miejskiej Kraków, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu  

w Krakowie nie montował. Warto jednak zauważyć, że do stosowanego wzoru stojaka, czyli 

tzw. odwróconej litery "U", bez problemu można przypiąć każdy rodzaj roweru, w tym  

dziecięcy. Przykłady wspomnianego użycia można zaobserwować przed placówkami 

oświatowymi, tj. szkołami podstawowymi i przedszkolami”. 

Od listopada 2014 roku ZIKiT zamontował 700 sztuk uchwytów do bezpiecznego zapinania 

rowerów. Aby je odnaleźć, można posłużyć się mapą wszystkich stojaków rowerowych na 

terenie miasta Kraków.  

Odpowiedź pana Marcina Wójcika: 

http://mi.krakow.pl/aktualnosci/parking-parkuj-i-jedz-w-biezanowie
http://mi.krakow.pl/parkingi/inwestycja-kurdwanow
http://mi.krakow.pl/parkingi/inwestycja-maly-plaszow
http://rowery.zikit.pl/audyt/projekt-koncepcyjny-budowy-parkingu-typu-parkuj-i-jedz-pod-nazwa-kurdwanow/
http://skotniki.info/aktualnosci/samorzadowe/185-zaglosowalismy-i-jest.html%23disqus_thread
http://rowery.zikit.pl/miejskie-stojaki-rowerowe/
http://rowery.zikit.pl/miejskie-stojaki-rowerowe/


 

 

 
 

 
 

 
19. Przebudowa i rozbudowa ulic, m.in. Zawiłej, Skotnickiej, Babińskiego,  

Myślenickiej, Krzyżańskiego, Powstańców, Igołomskiej, Królowej Jadwigi, 

ronda Barei oraz układu dróg w Nowej Hucie. Budowa wiaduktu nad torami 

łączącego ul. Powstańców z drogą powiatową w Batowicach, rozbudowa Trasy 

Wolbromskiej, budowa Trasy Łagiewnickiej. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

Inwestycje zrealizowane do tej pory to:  

• Remont ul. Skotnickiej przeprowadzony w czerwcu 2015 

• Jak donoszą media, remont ul. Zawiłej, zlecony przez ZIKiT na grudzień 2014, dzięki 

środkom zaoszczędzonym przy okazji realizacji innych inwestycji (zespół  

Demagog.PL wysłał do ZIKiT zapytanie w tej sprawie); 

Inwestycje planowane: 

• Przebudowa ul. Powstańców na odcinku od ul. Strzelców do ul. Piasta Kołodzieja 

została zapisana w budżecie na rok 2015 (nr zadania: ZIKiT/ST8.12/15, koszt: 230 

001 zł). Na rok 2015 zaplanowano realizację fazy początkowej projektu, w tym m.in: 

opracowanie dokumentów przetargowych i opracowanie studium wykonalności. 

• Rozbudowa ulic: Krzyżańskiego (nr zadania ZIKiT/ST8.13/15, koszt: 3 701 843 zł)  

i Myślenickiej (nr zadania - ZIKiT/ST8.14/09, 12 425 000 zł), dalsze prace w rejonie 

ul. Igołomskiej (nr zadania - ZIKiT/ST5.1/04; GS/OID/ST5.1, koszt: 80 965 369 zł) 

oraz przebudowa ul. Królowej Jadwigi (nr zadania: ZIKiT/T1.14/05, kwota: 6 120 000 

zł) zostały wpisane do budżetu miasta Krakowa na rok 2016. 

• Budowa kładki łączącej ul. Powstańców z drogą powiatową w Batowicach. Inwestycja 

ma być realizowana na przestrzeni lat 2016-2018.  

• Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią  

tramwajową została wpisana do budżetu miasta na rok 2015. Według danych  

Fundacji Stańczyka inwestycja ma zostać ukończona do roku 2022.  

• Wśród projektów, których realizacja jest spodziewana w ciągu kolejnych kilku lat, 

znajduje się także Trasa Wolbromska. Inwestycja ta wzbudzała duże kontrowersje  

w toku prowadzonych konsultacji społecznych. W raporcie z konsultacji,  

http://www.dzielnica8.krakow.pl/komunikaty/259-remont-ulicy-skotnickiej
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Remonty-ul-Zawilej-Krolowej-Jadwigi-i-Strzelcow-w-Krakowie-Beda-utrudnienia-w-ruchu,wid,17089353,wiadomosc.html?ticaid=1164fa
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=130939&wer=0&new=t&mode=shw
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=149067&wer=0&new=t&mode=shw
https://przejrzystykrakow.pl/wpf/246
https://przejrzystykrakow.pl/wpf/241
http://www.dialogspoleczny.krakow.pl/files/objects/6902/35/raport%2520z%2520konsultacji.pdf


 

 

przygotowanym w styczniu 2015 r. przez firmę Mott MacDonald Polska, znajdziemy 

informację o tym, iż mieszkańcy sprzeciwiali się budowie części trasy na odcinku od 

ul. Bratysławskiej do ul. Generała Fieldorfa Nila. Na skutek przedstawionych uwag 

musiał ulec zmianie projekt trasy, co pociągnęło za sobą opóźnienie realizacji  

projektu. 

Pozostałe trzy inwestycje (przebudowa ul. Babińskiego, ronda Barei oraz układu dróg  

w Nowej Hucie) nie znalazły się w budżetach miasta na lata 2015 i 2016. 

 
 
 

20. Tramwaj do Górki Narodowej. 

 

DZIAŁANIA DOTYCHCZAS NIEPODJĘTE 

Z doniesień medialnych wynika, że został złożony jedynie wniosek o wydanie decyzji  

środowiskowej, która powinna być wydana w marcu tego roku. Rzecznik ZIKIT Piotr  

Hamarnik w rozmowie z portalem LoveKraków.pl powiedział również, że wniosek  

o dofinansowanie tego projektu ze środków UE będzie złożony w II kwartale tego roku.  

Najprawdopodobniej budowa linii zacznie się dopiero w 2018 roku. Brak jednak oficjalnych 

informacji na ten temat. 

 

 
21. Budowa skrzyżowania dwupoziomowego na ul. Opolskiej.  

 

DZIAŁANIA DOTYCHCZAS NIEPODJĘTE 

Budowa skrzyżowania dwupoziomowego na ul. Opolskiej jest związana z budową linii  

tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa. Z doniesień medialnych wynika, że 

złożony został jedynie wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, która powinna być wydana 

w marcu tego roku. Rzecznik ZIKIT Piotr Hamarnik w rozmowie z portalem LoveKraków.pl 

powiedział również, że wniosek o dofinansowanie tego projektu ze środków UE będzie  

złożony w II kwartale tego roku. Najprawdopodobniej budowa linii zacznie się dopiero  

w 2018 roku. 

 
 

22. Domykanie III obwodnicy miasta. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

Obecnie istnieje około połowa III obwodnicy Krakowa. Brakuje odcinków trasy łagiewnickiej, 

trasy pychowickiej i trasy zwierzynieckiej oraz trasy między Łęgiem, a Płaszowem i Bagrami, 

a Kurdwanowem.  

Postępowanie przetargowe w sprawie budowy Trasy Łagiewnickiej ma rozpocząć się  

w drugiej połowie 2015 r. lub na początku 2016 r. Inwestycja ta obejmie budowę drogi  

samochodowej, linii tramwajowej oraz ścieżek rowerowych. Urzędnicy miejscy podpisali na 

razie wstępne porozumienie z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi, które ma pomóc  

http://lovekrakow.pl/aktualnosci/linia-tramwajowa-nie-tak-szybko-urzednicy-zrealizowali-1-na-10-tegorocznych-zadan_11200.html
http://lovekrakow.pl/aktualnosci/linia-tramwajowa-nie-tak-szybko-urzednicy-zrealizowali-1-na-10-tegorocznych-zadan_11200.html
http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,16915030,Trasa_Lagiewnicka_polaczy_poludniowe_dzielnice_Krakowa.html
http://krakow.pl/aktualnosci/149542,32,komunikat,inwestycje_polskie_gotowe_wspierac_trase_lagiewnicka.html


 

 

inwestorom uzyskać dofinansowanie na tę trasę. Planowany termin realizacji tej inwestycji 

to koniec 2018 roku. 

Trasa pychowicka i zwierzyniecka są na etapie konsultacji społecznych, które odbyły się  

w lipcu 2015 roku. Istnieje już koncepcja tej trasy, ale mieszkańcy zapowiadają, że będą 

blokować niektóre rozwiązania zaproponowane przez urzędników. Zgodnie z tym co, mówi 

zastępca prezydenta miasta ds. inwestycji Tadeusz Trzmiel, trasa pychowicka  

i zwierzyniecka są planowane na lata 2025-2030 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Brak obecnie dostępnych informacji na temat planów budowy drogi między Kurdwanowem 

a Bagrami, czyli połączenia ul. Lipskiej z Wielicką. Powstała jedynie estakada tramwajowa 

między tymi ulicami. Podobnie jest z drogą między Łęgiem a Płaszowem. 

 

 
 
 
 
 

23. Budowa przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

Jak wskazują różne media - przystanki SKA (Kraków Sanktuarium, przystanek przy ul.  

Balickiej, Kraków-Złocień i Kraków-Bronowice) mają zacząć funkcjonować najwcześniej  

w połowie 2016 roku (otwarcie przystanku Kraków Sanktuarium zaplanowano przed  

Światowymi Dniami Młodzieży, które odbywają się pod koniec lipca), natomiast budowa 

przystanku przy ul. Balickiej przewidywana jest na lata 2016-2017. Warto nadmienić, iż  

przystanek SKA przy ul. Balickiej miał zostać wybudowany już w 2015 roku, na co wskazują 

zapisy w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (s. 149). 

Budżet na rok 2016 przewiduje natomiast budowę przystanku Kraków-Sanktuarium (s. 179) 

i zakończenie formalności związanych z budową przystanku Kraków-Swoszowice (s. 179). 

 
 
 
 
 

http://zikit.krakow.pl/aktualnosci/5853-konsultacje-spoeczne-w-sprawie-budowy-trasy-zwierzynieckiej-i-trasy-pychowickiej
http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,18319278,trzypasmowa-trasa-pychowicka-mieszkancy-protestuja.html
http://wiadomosci.onet.pl/krakow/trasa-pychowicka-i-zwierzyniecka-wciaz-nie-ma-raportu-z-konsultacji/5zkdrq
http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,16299821,Bedzie_miejski_przystanek_kolejowy_dla_Bronowic.html
http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,16233461,Pociagiem_przez_miasto__Trzy_linie__nowe_przystanki.html
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3303804,szybka-kolej-odkorkuje-krakow-pierwsza-trasa-powstanie-za-dwa-lata,id,t.html
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=130939&wer=0&new=t&mode=shw
https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=72974


 

 

24. Jeden wspólny bilet umożliwiający podróżowanie po całej aglomeracji. 

 

ZREALIZOWANA 

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 roku, od dnia 14 grudnia 

2014 roku w Krakowie pojawił się “bilet wspólny 70-minutowy”, który obowiązuje  

w pojazdach MPK w strefach biletowych I i II oraz w pociągach Kolei Małopolskich na trasie 

Kraków Olszanica - Wieliczka Rynek Kopalnia. 

 
 

25. Zwiększenie roli trasy wodnej w regularnej komunikacji miejskiej  

i międzygminnej Niepołomice–Kraków–Tyniec. 

 

DZIAŁANIA DOTYCHCZAS NIEPODJĘTE 

Nie zostały podjęte żadne kroki w celu uruchomienia jakiejkolwiek komunikacji na odcinku 

Wisły między Niepołomicami a Krakowem. 

Jednakże obietnica ta może być bardzo szeroko interpretowana, w związku z czym warto 

wspomnieć o spotkaniu i konsultacjach, o których donosiła prasa w sprawie przeprawy  

promowej pomiędzy Tyńcem a Piekarami. 

 
 

26. Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

Pod koniec roku 2015 udało się ukończyć modernizację 4375 lamp przy wybranych ulicach 

Krakowa. Wciąż jednak podpisywane są kolejne umowy na wymianę krakowskich latarni. 

25 września 2014 r. prezydent J. Majchrowski podpisał umowę na modernizację oświetlenia 

ulicznego w Krakowie. Projekt ten miała realizować firma FB Serwis z Warszawy.  

Planowano wymianę 4375 lamp. 

21 grudnia 2015 r. wydany został komunikat o zakończonej modernizacji oświetlenia:  

wymieniono nie tylko lampy uliczne na wytypowanych wcześniej ulicach, ale także kable 

oraz zakupiono nowe szafy sterownicze. Działania te odbyły się w ramach programu „SOWA 

- Energooszczędne oświetlenie uliczne”. Lampy sodowe wymieniono na energooszczędne 

lampy LED, które są bardziej przyjazne dla środowiska. 

Prezydent J. Majchrowski wskazał, że projekt wymiany oświetlenia cały czas trwa, a w roku 

2015 planowane jest podpisanie umowy koncesyjnej z nowym podmiotem. Na stronie ZIKiT 

można znaleźć ogłoszenia przetargowe, m.in. Przetarg nieograniczony: „Opracowanie 

dokumentacji projektowych wraz z remontem oświetlenia ulicznego na terenie Miasta 

Krakowa“. Znak sprawy to 4/VIII/2015, jednak brak dalszych informacji dot. jej stanu. 

 

 

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%253D20598%2526typ%253Du
http://www.malopolskiekoleje.pl/images/pliki/wspolny70min.pdf
http://www.malopolskiekoleje.pl/images/pliki/wspolny70min.pdf
http://lovekrakow.pl/aktualnosci/poparcie-dla-przeprawy-tyniec-piekary-coraz-szersze_12354.html
http://krakow.pl/aktualnosci/141181,26,komunikat,lampy_uliczne_do_wymiany.html
http://krakow.pl/aktualnosci/141181,26,komunikat,lampy_uliczne_do_wymiany.html
http://krakow.pl/informacje/196405,48,komunikat,zakonczyl_sie_najwiekszy_w_polsce_program_modernizacji_oswietlenia_ulicznego.html
http://kzdwk.home.pl/zikit/sprawy-urzedowe/przetargi/5996-przetarg-nieograniczony-znak-sprawy-4viii2015


 

 

KULTURA 

 
1. Utworzenie wielofunkcyjnego węzła przemysłów kreatywnych w Zajeździe 

Solnym na Zabłociu, na które składać się będą m.in.: siedziba dla centrum 

zarządzania bibliotekami miejskimi, ogród, Laboratorium Książki dla otwartej 

grupy reprezentującej branżę wydawniczą oraz Forum Literatury (archiwum, 

mediateka i interaktywna wystawa). 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

W Budżecie Miasta Krakowa na 2016 r. w ramach rewitalizacji Zabłocia na Forum Literatury 

planowane są wydatki rzędu 400 000 zł. 

 
 

2. Urządzenie nowoczesnego Muzeum Historii Fotografii. 

 

DZIAŁANIA DOTYCHCZAS NIEPODJĘTE 

Zgodnie z wykazem dotacji dla miejskich instytucji kultury za  I kwartał 2015 r. miasto  

Kraków przekazało dnia 4.02.2015 r. dotację dla Muzeum Historii Fotografii w wysokości  

2 380 000 zł na podstawie uchwały nr VI/70/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28.01.2015 r. 

Kolejne dotacje zostały przekazane 20.04.2015 r. na podstawie prawnej 901 i 902/15, PMK 

z 16.04. w wysokości 13 000 zł oraz na podstawie prawnej - 907 i 908/15, PMK z 16.04.2015 

r. w wysokości 64 000 zł. 

Następna dotacja została przyznana w dniach 18.06.2015 r. oraz 23.06.2015 r. w kwotach 

odpowiednio 20 000 zł oraz 50 000 zł. 

(Wykaz dotacji dla miejskich instytucji kultury na II kwartał 2015 r. - https://www.bip.kra-

kow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/140411/karta). 

Nie ma natomiast informacji o urządzaniu lub rewitalizowaniu Muzeum Historii Fotografii, 

dlatego te działania należy uznać za dotychczas niepodjęte. 

 
 

3. Wyremontowanie oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa  

w gotyckim Domu pod Krzyżem przy ul. Szpitalnej i otwarcie nowoczesnej 

interaktywnej ekspozycji w zabytkowym wnętrzu Muzeum Teatralnego (łącznie 

z podziemiami). 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

Dom pod Krzyżem przy ul. Szpitalnej 21, gdzie mieści się Oddział Teatralny Muzeum  

Historycznego Miasta Krakowa, został wyremontowany. Jednak wystawa, która miała zo-

stać otwarta we wnętrzu Oddziału Teatralnego MHK, nie została jeszcze uruchomiona. Jak 

https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=72974
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/133306/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/140411/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/140411/karta
http://www.mhk.pl/oddzialy/dom-pod-krzyzem


 

 

informuje nas Kierownik Oddziału Teatralnego MHK, Małgorzata Pałka, “na otwarcie  

nowoczesnej interaktywnej ekspozycji przyjdzie nam nieco poczekać”. 

 

 
 

 
 
4. Remont i adaptacja obiektu będącego siedzibą Muzeum PRL-u (budynek 

dawnego „Kina Światowid”). 

 

ZREALIZOWANA 

Zgodnie z doniesieniami lokalnych mediów w 2015 r. rozpoczęto prace remontowe siedziby 

Muzeum PRL-u, które dostosowały budynek do potrzeb zwiedzających. Umożliwiono  

również zwiedzanie części podziemi budynku wraz z zimnowojennym schronem, któremu 

przywrócono dawny wygląd.  

*W związku ze źródłami wyłącznie o charakterze medialnym, zespół Demagog.PL na  

podstawie prawa dostępu do informacji publicznej skierował zapytanie do odpowiedniej  

jednostki organizacyjnej celem weryfikacji złożonej obietnicy. 

 
 

5. Ciąg dalszy prac remontowo-konserwatorskich w „Krzysztoforach”,  

wyprowadzenie magazynów muzealnych i stworzenie docelowej ekspozycji 

„Kraków od początku bez końca”. 

 

DZIAŁANIA DOTYCHCZAS NIEPODJĘTE 

Ostatni remont w Pałacu Krzysztofory, zgodnie z doniesieniami Muzeum Historycznego 

Miasta Krakowa, miał zakończyć się do 30.10.2014 r. Muzeum zapowiada uruchomienie 

wystawy stałej “Kraków - od początku bez końca”, póki co prezentując wystawę planszową, 

będącą zapowiedzią przyszłej ekspozycji. 

 
 

6. Zakończenie prac budowlanych i adaptacyjnych w magazynach Muzeum  

Historycznego Miasta Krakowa na Bielanach, tworzonych w formule skarbca 

udostępnionego dla wszystkich w wersji zarówno bezpośredniej, jak  

i cyfrowej. 

http://lovekrakow.pl/aktualnosci/muzeum-prl-u-zaglada-w-przeszlosc-i-do-podziemi_9230.html
http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/co-kryja-nowohuckie-schrony-muzeum-prl-u-zaprasza,3419433,artgal,t,id,tm.html
http://krakow.pl/get_html.php?dok_id=148701
http://krakow.pl/get_html.php?dok_id=148701


 

 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

Przyjęty na 2016 r. Budżet Miasta Krakowa (s. 61) przewiduje 4 124 400 zł  

z przeznaczeniem na „Thesaurus Cracoviensis” – oddział Muzeum Historycznego Miasta 

Krakowa w zakresie adaptacji budynku na cele muzealne wraz z zakupem sprzętu  

i wyposażenia. Budowa Thesaurusa - Centrum Interpretacji Artefaktów na Bielanach  

rozpoczęła się w 2008 r. Obecnie część zbiorów dostępna jest już w ramach Cyfrowego 

Thesaurusa. 

 
 

7. Dom Józefa Piłsudskiego – po przejęciu nieruchomości przez Miasto, Dom 

zostanie udostępniony stowarzyszeniom propagującym idee związane  

z nurtem niepodległościowym oraz Legionami Marszałka Józefa Piłsudskiego, 

powstanie w nim ośrodek dokumentacyjno-edukacyjny polskich walk  

niepodległościowych. 

 

ZAMROŻONA 

Trwa spór pomiędzy Związkiem Legionistów a Miastem Kraków o prawo do Domu Józefa 

Piłsudskiego. Aktualnie działa tam Muzeum Czynu Niepodległościowego powołane podczas 

I Zjazdu Legionistów Polskich. Zgodnie z najbardziej aktualnymi doniesieniami medialnymi 

z września 2015 r. miasto rozpoczęło jednak remont budynku (wyłącznie od strony  

zewnętrznej, bez możliwości wejścia do środka pomieszczeń). 

 
 

8. Przejęcie przez Miasto opieki nad „Rydlówką” i włączenie tego muzeum  

w struktury Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

W ostatnich dniach grudnia 2015 r. pojawił się komunikat o tym, że władze Krakowa  

porozumiały się w sprawie „Rydlówki” z rodziną Rydlów. Jak poinformował dyrektor Muzeum 

Historycznego Miasta Krakowa Michał Niezabitowski, będzie ona funkcjonowała w ramach 

MHMK (2016 r.), a zanim ponownie zostanie udostępniona zwiedzającym, przejdzie  

modernizację (2017 r.). 

 
 

9. Przebudowa siedziby Teatru KTO. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich dla Miasta Krakowa adaptacja i rozbudowa siedziby 

teatru KTO została zaplanowana na lata 2016-2018. 

W budżecie na 2016 r. (s. 277) zaplanowano przekazanie 1 000 000 zł na adaptację  

i rozbudowę siedziby Teatru KTO. W dokumencie dotyczącym przebiegu wykonania  

https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/149067/karta
http://www.mhk.pl/misja-i-historia/3
http://www.mhk.pl/cyfrowy-thesaurus
http://www.mhk.pl/cyfrowy-thesaurus
http://www.krakow.pl/instcbi/35702,inst,9108,641,instcbi.html
http://lovekrakow.pl/aktualnosci/metoda-malych-krokow-miasto-remontuje-dom-im-j-pilsudskiego_10178.html
http://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/miasto-porozumialo-sie-z-rodzina-rydlow-co-do-przyszlosci-rydlowki
http://lovekrakow.pl/aktualnosci/metoda-malych-krokow-miasto-remontuje-dom-im-j-pilsudskiego_10178.html
https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=72974
https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=70603


 

 

Budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2015 roku nie ma natomiast informacji na temat  

realizacji wskazanej obietnicy. 

 
 

10. Nadbudowa gmachu Teatru „Bagatela”. Stworzenie przestrzeni  

wielofunkcyjnej dla eksperymentalnych działań teatralnych i koncertów oraz 

dla pracowni teatralnych. 

 

DZIAŁANIA DOTYCHCZAS NIEPODJĘTE 

Jak wynika z zawiadomienia o wyniku przetargu z dnia 21.07.2015 r. Teatr Bagatela wyłonił 

podmiot mający wykonać wymianę pokrycia dachowego gmachu. W planach budżetowych 

miasta nie odnajdujemy jednak żadnych działań związanych z nadbudową budynku teatru. 

 

 
11. Modernizacja krakowskich bibliotek. Kontynuowanie prac nad jednolitym 

systemem informacyjnym w zakresie obsługi użytkownika. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

W Budżecie Miasta Krakowa na  2016 r. zapisana została modernizacja Podgórskiej  

Biblioteki Publicznej (s. 285), a także wyszczególnione zostały środki przeznaczone na  

powstanie siedziby Biblioteki Kraków (s. 285-286) - ogólnomiejskiej biblioteki łączącej cztery 

obecnie funkcjonujące biblioteki miejskie. 

 
 

12. Kontynuacja prac nad budową Muzeum Ruchu Harcerskiego. 

 

ZREALIZOWANA  

Według sprawozdania z 31.10.2015 r. z realizacji inwestycji programowych, rozpoczęto 

prace budowlane w forcie “Łapianka”, gdzie ma znajdować się siedziba Muzeum. 

 
 

13. Adaptacja budynku przy ul. Wielickiej 1 (Zajazd św. Benedykta) na Muzeum 

Podgórza. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

W Budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (s. 58)  na adaptację budynku przy ul. Wielickiej 

(w budżecie podano adres ul. Powstańców Wielkopolskich 1) przeznaczono 3 000 000 zł.  

Z kolei w budżecie na 2016 r. (s. 61) na ten cel przewidziano 4 747 124 zł.  

Odbyło się już spotkanie, podczas którego zespół pracujący nad scenariuszem wystawy 

stałej zaprezentował efekt swojej pracy. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa  

zorganizowało także zbiórkę pamiątek dla Muzeum Podgórza. 

 
 

http://www.bagatela.pl/files/structure/44/2/Skan_767.jpg
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/149067/karta
http://krakow.pl/informacje/195653,331,komunikat,gratka_dla_milosnikow_ksiazek___w_krakowie_powstanie_ogolnomiejska_biblioteka.html
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/147851/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/130939/karta
https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=72974
http://podgorze.pl/muzeum-podgorza-od-kopca-do-kopca/
http://www.mhk.pl/aktualnosci/zbiorka-pamiatek-dla-muzeum-podgorza


 

 

14. Rewitalizacja budynku Galerii Bunkier Sztuki. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

Zgodnie z projektem Budżetu Miasta Krakowa (s. 63) na 2016 r. na modernizację Galerii 

Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki przeznaczone zostanie 300 000 zł. 

 
 

15. Stworzenie nowej, zrewitalizowanej przestrzeni kulturalnej wokół Teatru 

Łaźnia Nowa. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

W budżecie na 2016 r. zapisana została modernizacja Teatru Łaźnia Nowa (s. 281).  

W zakresie rzeczowym na 2016 r. wymienione jest m.in. budowa wewnętrznych ciągów  

komunikacyjnych i ogrodu na obszarze przy budynku Teatru Łaźnia Nowa wraz z małą  

architekturą i modernizacja placów manewrowych. 

 
 

16. Ciąg dalszy prac rewitalizacyjnych w starej zajezdni tramwajowej Muzeum 

Inżynierii Miejskiej. 

 

ZREALIZOWANA 

Zgodnie z Budżetem Miasta Krakowa na 2016 r. (s. 279) zaplanowano poprawę bilansu 

energetycznego w Muzeum Inżynierii Miejskiej z zastosowaniem nowoczesnych technologii 

(ZIT), na co przeznaczone zostanie 825 000 zł. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=72974
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/149067/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/149067/karta


 

 

PRACA  
I POLITYKA SPOŁECZNA 

 
1. Wprowadzenie 50% bonifikaty na opłaty za korzystanie z przedszkola dla 

dzieci objętych programem Krakowska Karta Rodzinna 3+. 

 

DZIAŁANIA DOTYCHCZAS NIEPODJĘTE 

Choć obietnica miała zostać spełniona i zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2015 r., to  

w bazie ulg przysługujących posiadaczom Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ nie ma danych 

na temat jej realizacji. Dane na ten temat nie znajdują się ani na stronie poświęconej całemu 

projektowi, ani również na stronie krakowskiego BiPu. 

 
 

2. Nowa Huta Przyszłości – projekt dzięki któremu powstanie do 40 tys. miejsc 

pracy. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

Szczegóły dotyczące tego projektu odnaleźć można na stronie internetowej Kraków Nowa 

Huta Przyszłości. Wynika z niej, że projekt jest w trakcie realizacji. Również doniesienia 

medialne na temat postępów w poszczególnych etapach prac potwierdzają tę informację. 

Zgodnie z planem projekt ma być gotowy do 2020 r. 

 
 

3. Stworzenie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy – kompleksowego centrum 

usług dla przedsiębiorców i startupów. Usługi oferowane przez Centrum będą 

uzupełnieniem oferty realizowanej dotychczas przez Centrum Obsługi  

Inwestora i Punkt Obsługi Przedsiębiorcy (m.in. doradztwo w zakresie  

funduszy unijnych, szkolenia, pomoc prawna, udostępnianie przestrzeni  

biurowej i konferencyjnej dla startupów). 

 

DZIAŁANIA DOTYCHCZAS NIEPODJĘTE 
W ramach Wydziału Rozwoju Miasta, w obrębie którego swoją działalność prowadzi Centrum  

Obsługi Inwestora, nie został uruchomiony podmiot realizujący względem przedsiębiorców  

wspomniane zadania. 

 
 

4. Organizowanie centrów aktywności seniorów, podniesienie jakości  

i dostępności usług opiekuńczych, zorganizowanie Centrów Krakowskich  

Seniorów i podległej im sieci 54 Lokalnych Klubów Aktywnego Seniora (około 

3 w każdej dzielnicy), tworzenie w każdym z tych klubów Centrum Wolontariatu 

Seniorów. 

http://kkr.krakow.pl/baza_ulg/2228,cat,2044,artykul,ulgi.html
http://kkr.krakow.pl/baza_ulg/2228,cat,2044,artykul,ulgi.html
https://www.bip.krakow.pl/index.php?bip_id=1
http://knhp.com.pl/
http://knhp.com.pl/
http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/zielone-swiatlo-do-powstania-nowej-huty-przyszlosci,3559601,art,t,id,tm.html
http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/zielone-swiatlo-do-powstania-nowej-huty-przyszlosci,3559601,art,t,id,tm.html


 

 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

Dnia 04.03.2015 r. Miasto podjęło uchwałę przyjmującą Program Aktywności Społecznej  

i Integracji Osób Starszych na lata 2015-2020. Przyjęty dokument zapowiedział utworzenie 

sieci Centrów Aktywności Seniorów, spośród których pierwsze rozpoczęły swoją działalność 

w lipcu 2015 r. W 2016 r. planowane jest otwarcie kolejnych placówek - tak, aby docelowo 

w każdej z dzielnic działały trzy takie kluby. 

 
 

5. Organizowanie ośrodków wsparcia dla osób starszych i młodzieży oraz  

włączanie młodzieży w kształcenie osób starszych oraz osób starszych  

w edukację dzieci i młodzieży (integracja międzypokoleniowa). 

 

ZREALIZOWANA 

Od 01.05.2015 r. do 31.12.2015 r. był prowadzony ośrodek wsparcia - klub samopomocy 

dla 20 osób starszych oraz 10 dzieci i młodzieży w Bronowicach. 

31.12.2014 r. wybrano podmiot mający realizować ośrodek wsparcia - klub samopomocy 

na terenie dzielnicy V Krowodrza dla 15 osób starszych oraz 15 dzieci i młodzieży od  

początku 2015 do końca 2017 roku. 

 
 

6. Likwidowanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych  

w kolejnych miejscach użyteczności publicznej. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

W Budżecie Miasta Krakowa na 2015 r. (s. 162) zaplanowano likwidację barier  

architektonicznych w budynkach przy ul. Tetmajera 2 i ul. Kutrzeby 4 oraz wykonanie  

podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynkach komunalnych przy ul. Strzelców 15, 

ul. Nałkowskiego 1, ul. Kamedulskiej 70, ul. Cerchów 5. Na ten cel przeznaczono 500 000 

zł.  

W informacji o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2015 r.  

(s. 164) podano, że “11.02.2015 r. zawarto umowę na likwidację barier architektonicznych 

w budynku przy ul. Cerchów 5 z terminem realizacji 10.06.2015 r. - trwają roboty budowlane. 

20.04.2015 r. zawarto umowę na likwidację barier architektonicznych w budynku przy ul. 

Strzelców 15 z terminem realizacji 5.08.2015 r. - trwają roboty budowlane. 1.06.2015 r.  

zawarto umowę na likwidację barier architektonicznych w budynku przy Stoczniowców 7  

z terminem realizacji 29.09.2015 r. - trwają roboty budowlane. Trwa postępowanie  

o udzielenie zamówienia publicznego na likwidację barier architektonicznych w budynkach 

przy ul.Nałkowskiego 1 i Kamedulskiej 70.”  

W Budżecie Miasta na 2016 r. zaplanowano:  

• likwidację barier architektonicznych w budynkach komunalnych - 500 000 zł (s. 192); 

• przebudowę przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób  

niepełnosprawnych - 100 000 zł (s. 193); 

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%253D20734%2526typ%253Du
http://krakow.pl/informacje/192961,48,komunikat,ruszaja_centra_aktywnosci_seniorow_.html
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/134002/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/129033/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/130939/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/143199/karta
https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=72974


 

 

• budowę pochylni dla niepełnosprawnych na schodach przy przejściu pod ul.  

Konopnickiej od strony ul. Ludwinowskiej naprzeciwko dawnego Hotelu Forum - 200 

000 zł (s. 193). 

 

 

7. Dalsze zwiększanie liczby zawodowych rodzin zastępczych, stworzenie  

systemu motywacyjnego dla zawodowych rodzin zastępczych. 

 

DZIAŁANIA DOTYCHCZAS NIEPODJĘTE 

Zgodnie z najnowszymi dostępnymi danymi krakowskiego MOPS, z pierwszej połowy 2015 

r. w okresie tym nie powstała żadna nowa zawodowa rodzina zastępcza, nie ruszył także 

żaden system motywacyjny. 

 

 

8. Zwiększenie wsparcia dla dużych rodzin przez pozyskanie kolejnych  

partnerów Krakowskiej Karty Rodzinna 3+. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

Postulat ten znalazł się na liście zadań realizowanych przez merytoryczne komórki  

organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne, których wdrożenie 

jest szczególnie istotne z punktu widzenia potrzeb polityki społecznej Krakowa wg  

zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa z 10 kwietnia 2015 roku. 

 

 

9. Budowa każdego roku całodobowej placówki opieki nad dzieckiem do 14 

osób. 

 

DZIAŁANIA DOTYCHCZAS NIEPODJĘTE 

Od 2014 r. nie powstała żadna nowa placówka opiekuńczo-wychowawcza. 

 

 

10. Budowa kolejnych mieszkań komunalnych (620 lokali mieszkalnych), m.in. 

przy ulicach: Mały Płaszów, M. Wańkowicza, J. Kantego Przyzby, A. Fredry. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

http://www.mops.krakow.pl/sites/default/files/content/static/3611470/2015-1-2-powiat2.pdf
http://bip.krakow.pl/zarzadzenie/2015/861/w_sprawie_realizacji_wybranych_zadan_z_zakresu_polityki_spolecznej..html
http://www.mops.krakow.pl/jednostki-pomocy-spolecznej/placowki-opiekunczo-wychowawcze/calodobowe-domy-dziecka


 

 

W budżecie na 2015 rok (s. 210) zapisana została budowa zespołu budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów, a także przy ul. Wańkowicza (która ujęta została 

także w budżecie miasta na 2016 rok). W bieżącym budżecie pojawiła się także zapowiedź 

budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J. K. Przyzby oraz ul. 

Zalesie. Zgodnie z informacją podaną przez Janinę Pokrywę, Dyrektor Wydziału Inwestycji, 

inwestycja przy ul. Mały Płaszów powinna zakończyć się w pierwszej połowie 2016 roku, 

zaś przy ul. Wańkowicza - w roku 2017. 

 

 

11. Zakup mieszkań na wolnym rynku. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

Dnia 26.08.2015 r. Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę zmieniająca uchwałę Nr 

LVIII/794/12 w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2012-

2017. Zgodnie z uchwałą jednym z planowanych działań pozyskiwania lokali mieszkalnych 

jest ich zakup zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. 

W punkcie 7 dokumentu znajduje się jednak tabela przedstawiająca prognozę pozyskiwania 

lokali mieszkalnych do zasiedlenia. Zgodnie z informacjami zawartymi w tabeli nie  

przewiduje się pozyskiwania lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych poprzez 

ich zakup w latach 2015, 2016, 2017. 

Budżet Miasta Krakowa na rok 2015 przewidywał 1 mln zł (s. 212) na zakup lokali  

mieszkalnych. Aktualnie nie ma jeszcze pełnego sprawozdania z realizacji budżetu w 2015 

r. 

Budżet na rok 2016 przewiduje na ten cel 3 mln zł (s. 251). 

31.08.2015 na stronie miejskiej BIP Gmina Miejska Kraków ogłosiła zamówienie na oferty 

sprzedaży lokali mieszkalnych. Jako termin realizacji przedmiotu zamówienia, czyli  

przekazania lokali gminie, wskazano 30.11.2015 r. 

Zespół DemagogPL nie znalazł informacji potwierdzających faktyczną realizację  

zamówienia. 

 

 

12. Rozszerzenie Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ na rodziny z dwójką dzieci; 

wprowadzenie 50% zniżki dla drugiego dziecka w miejskich instytucjach  

kultury i zoo. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

Jak wskazuje stenogram XXV sesji Rady Miasta Krakowa z 23.09.2015 r. poseł Platformy 

Obywatelskiej, Wojciech Wojtowicz, zreferował projekt uchwały dot. wykonania analizy oraz 

przedstawienia skutków finansowych ewentualnego wprowadzenia „Krakowskiej Karty  

https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=66541
https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=72974
http://krakow.pl/aktualnosci/103422,30,komunikat,nowe_mieszkania_komunalne.html
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%253D19382%2526typ%253Du
https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=66541
https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=72974
http://www.bip.krakow.pl/?news_id=70489&vReg=1
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjznOfxiJXKAhWBjnIKHW_TC4AQFggzMAM&url=https%253A%252F%252Fwww.bip.krakow.pl%252Fplik.php%253Fzid%253D144728%2526wer%253D0%2526new%253Dt%2526mode%253Dshw&usg=AFQjCNGdsPXIqGwHwNGxnWND6vJz4iO3aw&sig2=W2tRlFXkEMoT1_uzVXIaJg&bvm=bv.110151844,d.bGQ
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%253D21060%2526typ%253Du


 

 

Rodzinnej 2+”, czyli rozszerzenia KKR 3+ na rodziny z dwójką dzieci. Po dyskusji projekt 

uchwały dotyczący ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie 

nowelizacji uchwały Nr CIX/1646/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2014 r. w celu 

wprowadzenie „Krakowskiej Karty Rodzinnej 2+” został uchwalony (39 głosów za) i jako 

uchwała kierunkowa przekazany prezydentowi Majchrowskiemu: 

 
 

W projekcie uchwały termin tej analizy został  wyznaczony na 31 października 2015 r.  

Budżet Miasta Krakowa na rok 2016 nie przewiduje środków na wprowadzenie KKR 2+, 

natomiast kontynuuje program KKR3+. Zespół DemagogPL nie mógł znaleźć  

przedmiotowej analizy Urzędu Miasta Krakowa - skierowaliśmy zapytanie w tej sprawie do 

UMK. 

 
 
 

13. Wsparcie rodziny w rozpoznawaniu talentów i właściwym wyborze ścieżki 

kształcenia dzieci – rozbudowanie systemu doradztwa zawodowego  

w szkołach. 

 

ZREALIZOWANA 

17 lipca 2015 r. zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Politechniką  

Krakowską w sprawie kontynuacji projektu Krakowskiej Szkoły Doradztwa Zawodowego. 

W ramach Krakowskiej Szkoły Doradztwa Zawodowego prowadzone są cykle warsztatów, 

szkoleń i konferencji zaadresowanych do szkolnych doradców zawodowych. Wdrożone  

zostały także autorskie programy poradnictwa dla uczniów gimnazjów i szkół  

ponadgimnazjalnych, które składają się ze zróżnicowanych modułów, jak np.  

autoprezentacja, zdolności a umiejętności, style i techniki uczenia się, kształcenie  

ustawiczne i mobilność zawodowa, lokalny rynek pracy czy podejmowanie decyzji. 

 

 

 

 

 

http://krakow.pl/informacje/193249,48,komunikat,kontynuacja_krakowskiej_szkoly_doradztwa_zawodowego.html
http://ksdz.pzo.edu.pl/


 

 

14. Poszerzenie oferty kursów samoobrony prowadzonych przez straż miejską 

dla seniorów. 

 

DZIAŁANIA DOTYCHCZAS NIEPODJĘTE 

Zespół Demagog.PL na podstawie prawa dostępu do informacji publicznej skierował  

zapytanie do odpowiedniej jednostki organizacyjnej celem weryfikacji złożonej obietnicy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SPORT 
 

1. Przekształcenie ośrodka przy torze kajakowym „Kolna” w wielofunkcyjną, 

całoroczną przestrzeń rekreacji, sportu i wypoczynku: przedłużenie hali  

sportowej, budowa ścianki wspinaczkowej, hali oraz kortów tenisowych,  

budowa strzelnicy, stworzenie letniego parku wodnego przy starorzeczu Wisły, 

budowa dwufunkcyjnej ścieżki – rolkowo-rowerowej (lato) oraz do nart  

biegowych (zima), stworzenie ścieżki edukacyjnej na temat kajakarstwa  

w Polsce i na świecie, budowa nowej drogi do ośrodka. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

Obietnicę J. Majchrowskiego należy uznać za będącą w trakcie realizacji, gdyż niektóre  

z wymienionych punktów są wdrażane w życie, choć IV etap rozbudowy ośrodka “Kolna” 

został wstrzymany z powodów finansowych. 

Tor Kajakarstwa Górskiego przy ul. Kolnej został wybudowany w roku 2003 z inicjatywy 

Urzędu Miasta. Od tego czasu powstawały kolejne projekty rozbudowy Ośrodka. W kwietniu 

2010 r. zakończono III etap budowy - otwarto obiekt hotelowy.  

Plan przedłużenia hali sportowej nie został jednak zrealizowany - zarówno w roku 2010, 

jak i obecnie ma ona wymiary 44x28 m. 

Wśród planów rozbudowy nie ma natomiast wspomnianej ścianki wspinaczkowej ani 

strzelnicy. 

Jeśli chodzi o halę oraz korty tenisowe, to są one konsekwentnie wymieniane jako jeden 

z elementów IV etapu inwestycji, który jeszcze dnia 10.03.2015 r. określano mianem  

“możliwego do realizacji”. 

Natomiast rewitalizacją starorzecza Wisły, jak donosiły w 2015 r. media, ma zająć się 

inwestor, jakim jest Kancelaria Radcy Prawnego Sławomira Kozłowskiego (Eko-Park).  

Inwestycja ta ma być - w oczach magistratu - uzupełnieniem oferty rekreacyjnej miasta. 

Jeśli chodzi o ścieżkę rolkowo-rowerową, to jest ona częścią kompleksu przy ul. Kolnej, 

brak jednak informacji o tym, w którym roku została utworzona. Także ścieżka biegowa dla 

narciarzy pozostaje w planach IV etapu inwestycji, który z przyczyn finansowych nie może 

być zrealizowany. 

Ścieżka edukacyjna nt. kajakarstwa także pozostaje w sferze obietnic - nie ma bowiem 

informacji o realizacji tego zamierzenia. 

Ostatnim punktem tej obietnicy jest budowa nowej drogi do ośrodka. Budowa nowej ul. 

Kolnej była jednym z elementów budżetu Krakowa na rok 2015. W sprawozdaniu z realizacji 

budżetu za I półrocze 2015 r. pojawia się wzmianka o tym, że budowa tej drogi jest  

zadaniem nowym i wciąż trwa proces uzupełniania dokumentacji projektowej. W budżecie 

na 2016 r. jest także uwzględniona kontynuacja realizacji tej inwestycji. 

 

http://kolna.pl/t.html
http://krakow.pl/portal_glowny/pliki/850
http://krakow.pl/portal_glowny/pliki/850
http://kolna.pl/hala-sportowa.html
http://lovekrakow.pl/aktualnosci/centrum-rekreacyjne-szansa-na-rewitalizacje-starorzecza-wisly-foto_8948.html
http://kolna.pl/oferta-dla-klubow-sportowych.html
http://lovekrakow.pl/index.php/aktualnosci/prezes-kolnej-celem-jest-dobre-zarzadzanie-i-dalszy-rozwoj_8049.html
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=143199&wer=0&new=t&mode=shw
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=143199&wer=0&new=t&mode=shw
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=149067&wer=0&new=t&mode=shw
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=149067&wer=0&new=t&mode=shw


 

 

 

2. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego z basenem, wielofunkcyjnym 

parkiem i boiskami na powierzchni 1,8 ha przy ul. Eisenberga (dawny basen 

Polfy). 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

Na chwilę obecną oszacowano wstępnie koszt części sportowo-rekreacyjnej inwestycji na 

kwotę ok. 45 100 000 mln zł (wartość inwestycji bez gruntów). Ostateczny koszt zostanie 

określony na podstawie koncepcji architektonicznej opracowanej podczas negocjacji  

z partnerem prywatnym. 

W specyfikacji projektu uwzględniono etapy procesu (przedstawiono pomysł, wybrano firmę 

doradczą, itp.), obecnie wszczęto postępowanie. 

 
 

3. Rozbudowa istniejącego skateparku w Dzielnicy XV, budowa krytego  

skateparku w Nowej Hucie oraz budowa nowego skateparku w Parku Jordana. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

Skatepark w Dzielnicy XV (Mistrzejowice) został nieznacznie rozbudowany w pierwszej  

połowie 2015 r. Powstało wówczas kilka betonowych elementów, odświeżono również te 

już istniejące. 

Modernizacja skateparku w Parku Jordana jest wymieniona w budżetach miasta Krakowa 

na rok 2015 oraz 2016. Obecnie jest on w fazie realizacji. 

Nie ma natomiast żadnych informacji dotyczących krytego skateparku w Nowej Hucie. 

 
 

4. Budowa Centrum Aktywnego Wypoczynku i ścieżek dla biegaczy wraz  

z infrastrukturą, w tym budowa turystycznego szlaku sportowego „Błonia”. 

 

DZIAŁANIA DOTYCHCZAS NIEPODJĘTE 

Turystyczny szlak sportowy Błonia 

Na stronie internetowej Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie turystyczny szlak  

sportowy otaczający Błonia znajduje się w zakładce “Inwestycje planowane”, opublikowana 

została zaledwie jego koncepcja. 

Serwis Onet.pl informuje, że na pytanie dot. szlaku sportowego Błonia otrzymał następującą 

odpowiedź: 

“Zarząd Infrastruktury Sportowej wykonał wstępną koncepcję realizacji tej inwestycji, ale  

z oczywistych względów prace będą kontynuowane dopiero po zakończeniu Światowych 

Dni Młodzieży, podczas których część wydarzeń będzie odbywać się właśnie na Błoniach.“ 

 

 

http://ppp4krakow.pl/Oferty_PPP/3-Centrum_Sportu_i_Rekreacji_przy_ulicy_Eisenberga_w_Krakowie.html
http://lovekrakow.pl/aktualnosci/skatepark-w-mistrzejowicach-w-nowej-odslonie_7686.html
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=130939&wer=0&new=t&mode=shw
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=147232&wer=0&new=t&mode=shw
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/posiedzenia/show_pdfdoc.php?id=78934
http://www.zis.krakow.pl/
http://www.zis.krakow.pl/koncepcja-szlaku-rekreacyjno-sportowego-otaczajacego-blonia-krakowskie-31189
http://wiadomosci.onet.pl/krakow/sprawdzamy-prezydentow-jacek-majchrowski-krakow/mkvwbd


 

 

Centrum Aktywnego Wypoczynku 

Zespół Demagog.PL nie odnalazł informacji związanych z ta inwestycją. Centrum o tej  

nazwie (Centrum Aktywnego Wypoczynku Borek) zostało wybudowane w latach 2004-2006 

i znajduje się ok. 50 km od Krakowa.  

Na terenie obiektu znajdują się liczne atrakcje, jak boiska sportowe, kąpielisko, stadnina 

koni, itp. 

 
 

5. Budowa kolejnych boisk wielofunkcyjnych przy szkołach. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

Zgodnie z informacjami zawartymi w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (s. 228 i 237), 

w ubiegłym roku zostały wybudowane oraz oddane do użytku dwa przyszkolne boiska wie-

lofunkcyjne: przy Szkole Podstawowej nr 61 oraz przy Szkole Podstawowej nr 74. 

Z kolei Budżet Miasta Krakowa na rok 2016 (s. 272, 273, 333) przewiduje rozpoczęcie prac 

nad wybudowaniem boisk wielofunkcyjnych przy następujących szkołach: Szkole  

Podstawowej nr 138, Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 54. 

 

 
6. Zwiększenie dostępności dla mieszkańców istniejącej infrastruktury  

sportowej oraz budowa sieci miejskich siłowni na wolnym powietrzu.  

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

Od 2012 r. powstaje w Krakowie sieć tzw. Smoczych Skwerów, które są obiektami  

łączącymi w sobie place zabaw z urządzeniami sportowymi, rehabilitacyjnymi oraz grami 

interaktywnymi. Po wyborach samorządowych w 2014 r. Komisja Sportu i Kultury Fizycznej 

Rady Miasta Krakowa na posiedzeniu z dnia 30.12.2014 r. zawnioskowała do Prezydenta 

Miasta o kontynuację programu budowy Smoczych Skwerów. Jednostką realizującą jest 

Zarząd  Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, a planowany budżet na  

realizację w 2015 r. wynosił 3 000 000 zł.  

W Biuletynie Informacji Publicznej nie widnieje jeszcze jednak informacja z całościowego 

wykonania budżetu w roku 2015. Zgodnie z budżetem planowanym na 2016 r. miasto ma 

przeznaczyć 2 000 000 zł na Smocze Skwery, a docelowo funkcjonować ma po jednym 

obiekcie tego typu w każdej dzielnicy. 

 
 

7. Modernizacja obiektów sportowych, m.in. Hutnika, Juvenii, Wawelu, Korony, 

„Orła” Piaski Wielkie, KS Wieczysta, KS Skotniki, KS Grzegórzecki, KS Wanda, 

KS Borek, Centrum Sportu na Kozłówce, KS Wróblowianka. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

http://www.centrumborek.pl/
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=130939&wer=0&new=t&mode=shw
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=149067&wer=0&new=t&mode=shw
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada6kdn/show_pdfdoc.php?id=75454
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/130939/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/149067/karta


 

 

W związku ze znaczną liczbą obiektów wyszczególnionych przez Prezydenta  

Majchrowskiego należy rozpatrzyć je indywidualnie. 

 

Juvenia: 

Informacje dotyczące  obiektu Juvenia odnaleźć można wyłącznie w budżecie z 2014 r.,  

w którym zawarto budowę oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego od ul. Na Błoniach na odc. 

ok. 500 m od ośrodków sportowych Juvenia i Zwierzyniecki, do ul. Piastowskiej. Zadanie to 

zostało zakończone. 

Stadion Miejski Hutnik 

W Budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 zapisane jest rozpoczęcie budowy oświetlonego 

boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzysząca dla Klubu Sportowego 

Hutnik przy ul. Ptaszyckiego.  

Wawel 

W Informacji rzeczowo - finansowej nt. realizacji inwestycji programowych - stan na dzień 

31.10.2014 r. zapisane jest zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce  

Królewskiej. 

Efekty osiągnięte w 2014 r.:  

• wybudowany plac zabaw "Smoczy Skwer",  

• zaawansowane roboty budowlane na terenie WKS Wawel przy Młynówce  

Królewskiej (mała architektura i urządzenia sportowe). 

Dodatkowo według informacji na dzień 31.10.2014 r. w sprawie przebudowy stadionu  

lekkoatletycznego WKS Wawel trwał odbiór wykonanych prac. 

Korona 

W Budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 zapisane jest m. in. opracowanie dokumentacji 

projektowej i rozpoczęcie przebudowy obiektów sportowych KS Korona, zawarcie umowy 

na wykonanie robót budowlanych oraz rozpoczęcie robót budowlanych. 

KS “Orzeł” Piaski Wielkie 

W Informacji rzeczowo - finansowej nt. realizacji inwestycji programowych - stan na dzień 

31.10.2014 r. wpisano zaawansowane roboty budowlane. 

W Sprawozdaniu z budżetu za rok 2014 zadanie to jest uznane za zakończone. 

Wybudowano halę treningową o pow. 2 938 m2 i kubaturze 28 094 m3 wraz z zapleczem 

socjalno-szatniowym i parkingiem. Obiekt wyposażono w urządzenia i sprzęt sportowy. 

KS Wanda 

W Informacji rzeczowo - finansowej nt. realizacji inwestycji programowych - stan na dzień 

31.10.2014 r. zapisane jest zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych 

Natomiast w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 opisane są m .in. następujące etapy 

prac: opracowanie programu modernizacji stadionu, modernizacja stadionu sportowego 

https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/133101/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/149067/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/128643/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/128643/karta
http://www.zis.krakow.pl/remont-stadionu-wks-wawel-ul-podchorazych-3
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/149067/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/128643/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/128643/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/133101/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/128643/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/128643/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/149067/karta


 

 

(trybuny), ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych,  

wykonanie robót budowlanych, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

KS Borek 

W Sprawozdaniu z budżetu za rok 2014 wpisano dokonanie remontu płyty bocznej na  

stadionie KS Borek. 

Centrum Sportu na Kozłówce 

W Budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 określono zadanie polegające na budowie  

Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce. 

Jej zakres rzeczowy w 2016 r. obejmuje: rozpoczęcie budowy Dzielnicowego Centrum 

Sportu i Rekreacji na Kozłówce, tj. krytej pływalni wraz z zapleczem sanitarno– 

rehabilitacyjnym, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, 

zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych, rozpoczęcie robót budowlanych  

(ziemnych). 

KS Wróblowianka 

W Sprawozdaniu z budżetu za rok 2014 zapisano, iż wymieniono 2 bramki do piłki nożnej, 

a zadanie polegające na monitoringu wizyjnym na terenie KS Wróblowianka wycofano  

z budżetu miasta. 

Brak informacji o obiektach: KS Wieczysta, KS Skotniki, KS Grzegórzecki. 

 
 

8. Budowa kolejnych dzielnicowych basenów. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

Budżet Miasta Krakowa na rok 2015 (s. 229) przewidywał budowę jednego basenu - jest to 

obiekt przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych na osiedlu Handlowym. 

Pod koniec roku 2014 zaplanowano roboty budowlane, natomiast w 2015 r. planowano  

odbiór częściowy basenu. Sprawozdanie z realizacji (s. 190) tych celów wskazuje na to, ze 

w drugiej połowie 2015 r. wykonano stan surowy zamknięty obiektu oraz ukończono  

instalacje elektryczne. W budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (s. 267) zapisano  

ukończenie prac związanych z budową basenu oraz infrastruktury przy obiekcie. Budżet nie 

przewiduje jednak budowy innych krytych pływalni. 

 
 

9. Rewitalizacja istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (np. hala  

widowiskowo-sportowa przy ul. Ptaszyckiego oraz tereny przyszkolne),  

modernizacja i przebudowa sal gimnastycznych. Budowa obiektów nowego  

w Krakowie typu infrastruktury sportowej, takich jak motodrom i tory dla  

rowerów typu BMX. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/133101/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/149067/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/133101/karta
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=130939&wer=0&new=t&mode=shw
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=143199&wer=0&new=t&mode=shw
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=149067&wer=0&new=t&mode=shw


 

 

W dokumencie Raport o Stanie Miasta za rok 2014 (rozdział IX, s. 9) możemy przeczytać, 

że w 2014 r. udało się zmodernizować część infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. W hali 

widowiskowo-sportowej przy ul. Ptaszyckiego wykonano remont dachu (etap I). Udało 

się także zrewitalizować tereny przyszkolne (m. in. modernizacja boiska przy MDK  

Korczaka na os. Kalinowym, wykonano pokrycie boiska przy Szkole Podstawowej nr 37 na 

os. Stalowym, zrewitalizowano boiska przy Gimnazjum nr 9, ZS Specjalnych nr 14 na os. 

Sportowym oraz przy Szkole Podstawowej nr 93). 

Ponadto udało się ukończyć budowę hali sportowych przy KS Orzeł Piaski Wielkie oraz 

modernizację stadionu KS Wanda.  

W 2014 r. przebudowano także salę gimnastyczną w ZSO nr 3 na os. Wysokim oraz  

stworzono dokumentację projektową rozbudowy sali gimnastycznej w VII Liceum  

Ogólnokształcącym przy ul. Skarbińskiego.  

Jeśli chodzi o budowę obiektów nowego typu, to w 2014 r. powstało Narodowe Centrum 

Rugby. Brak natomiast informacji o budowie innych nowoczesnych obiektów infrastruktury 

sportowej, takich jak motodrom czy tory dla rowerów BMX, zarówno w budżecie na rok 2015, 

jak i 2016. 

W roku 2015 zrealizowano także większość prac modernizacyjnych WKS Wawel  

(przebudowa bieżni 8-torowej, skoczni lekkoatletycznej, termomodernizacja hali) oraz hali 

przy ul. Ptaszyckiego. 

 
 

10. Budowa orlików lekkoatletycznych. 

 

DZIAŁANIA DOTYCHCZAS NIEPODJĘTE 

Program budowy orlików lekkoatletycznych został ogłoszony w roku 2015 przez  

ówczesnego Ministra Sportu i Turystyki Andrzeja Biernata. Projekt zakładał rozbudowę  

o infrastrukturę lekkoatletyczną istniejących obiektów. Program przewidywał również  

dofinansowania inwestycji w wysokości do 50% wydatków kwalifikowanych zadania, o które 

mogły ubiegać się m. in. samorządy. 

W Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kraków nie widnieją jednak informacje o decyzji 

miasta o przyłączenia się Krakowa do programu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ponadto  

w planach budżetu miasta z lat 2015 oraz 2016 nie znajdują się informacje o funduszach 

przeznaczonych na budowę orlików lekkoatletycznych. 

 
 

11. Nowe programy sportowe: Sport-Integracja–Zdrowie – program kierowany 

do dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem, 60+ na sportowo – program 

dla seniorów, propagujący np. nordic walking, zajęcia na orlikach i boiskach 

wielofunkcyjnych oraz zawody sportowe dla seniorów. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

Zgodnie z informacjami zawartymi w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Kraków wśród 

wykazu programów sportowych nie odnajdujemy żadnego z tych zaproponowanych przez 

https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/145221/karta
http://krakow.pl/aktualnosci/195757,30,komunikat,nadchodzi_czas_podsumowan.html
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fs.siteor.com/msport/article_attachments/attachments/68461/original/Program_rozwoju_infrastruktury_lekkoatletycznej.pdf?1424961339
https://www.bip.krakow.pl/
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=130939&wer=0&new=t&mode=shw
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=149067&wer=0&new=t&mode=shw
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=26204


 

 

Prezydenta Majchrowskiego w trakcie kampanii w 2014 r. Na podstawie zarządzenia  

Prezydenta z dnia 10.04.2015 r. realizacja wymienionych programów została jednak  

wpisana na listę zadań koniecznych do wdrożenia z punktu widzenia potrzeb polityki  

społecznej miasta. 

12. Budowa kolejnych sal gimnastycznych w szkołach. 

 

ZREALIZOWANA 

W Budżecie Miasta Krakowa na 2016 r. została zapisana budowa sal gimnastycznych przy 

następujących szkołach (s.260, 264-265): Szkoła Podstawowa nr 134, Szkoła Podstawowa 

nr 32, Gimnazjum nr 21, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6 oraz Zespół Szkół 

Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6. 

 
 

13. Budowa hali do uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

Dnia 02.10.2015 r. ogłoszony został przetarg na budowę hali CS Cracovia wraz z Centrum 

Sportu Osób Niepełnosprawnych, w którym można znaleźć informację, że obiekt ma być 

gotowy najpóźniej w 2018 r. Termin składania ofert minął 12.11.2015 r. W Budżecie Miasta 

Krakowa na 2016 r. (s. 34) planowane jest przeznaczenie na ten cel 9 900 000 zł ze środków 

własnych miasta oraz 1 940 000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bip.krakow.pl/zarzadzenie/2015/861
http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=72974
https://zis.krakow.pl/cmsd/files/13574/siwz%2520%2520nz.273.216.2015.ama.pdf
https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=72974
https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=72974


 

 

TURYSTYKA  
I PROMOCJA MIASTA  

 
1. Nacisk na rozwój turystyki poza sezonem i rozbudowywanie oferty  

obejmującej inne przestrzenie niż centrum miasta. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

Zgodnie z Budżetem Miasta Krakowa na 2016 r. (s. 61), a także na podstawie odpowiedzi 

na interpelacje radnych w sprawach  dotyczących Centrum Sztuki Współczesnej Solvay  

i Domu Kultury Kliny, kierowane są nowe środki na rozbudowę oferty turystycznej poza  

centrum miasta. 

 
 

2. Wzmacnianie turystyki biznesowej – wykorzystanie najnowszych inwestycji 

miejskich (centrum kongresowe ICE Kraków i hala widowiskowo-sportowa 

Kraków Arena) oraz inwestycji prywatnych – Kraków miastem wielkich  

kongresów, targów i imprez międzynarodowych. Promocja Krakowa jako  

miejsca dużych oraz małych i średnich spotkań biznesowych (unikatowa oferta 

miejsc). Monitoring przemysłu spotkań. 

 

ZREALIZOWANA 

Z przeprowadzonego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 

badania ruchu turystycznego w regionie wynika, że w 2014 r. celem wizyty 2,2% gości  

krajowych były sprawy służbowe/interesy. Według badań przeprowadzonych przez  

Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Kraków w 2015 r. liczba ta 

wzrosła do 6,1%, spadła natomiast w przypadku turystów zagranicznych z 4,6% do 3,4%. 

Miasto jest promowane na międzynarodowych targach turystyki biznesowej. 

 
 

3. Wzmacnianie marki Krakowa jako centrum turystyki religijnej –  

wykorzystanie szansy promocyjnej, jaką będą dla nas Światowe Dni Młodzieży 

2016. 

 

ZREALIZOWANA 

Jednym z zadań zawartych w Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020 

jest rozwój oferty w zakresie turystyki religijnej. Zaplanowano również zagospodarowanie 

otoczenia Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach. Dnia 23.10.2015 

r. na mocy Zarządzenia Nr 2839/2015 Prezydenta Miasta Krakowa powołano Zespół  

Konsultacyjny w celu przygotowania Planu działań na rzecz rozwoju turystyki religijnej  

w Krakowie do 2020 r. 

http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=72974
http://dt.bip.krakow.pl/interpelacje/Odp_XVIII_Gra%25C5%25BCyna_Fija%25C5%2582kowska_2015-06-24_7.PDF
http://dt.bip.krakow.pl/interpelacje/Odp_XXI_Bogus%25C5%2582aw_Ko%25C5%259Bmider_2015-07-08_15.PDF
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bVa9Gdz-7cYJ:www.malopolskie.pl/Pliki/2015/notatka_%252520prasowa_badanie%252520ruchu%252520tur_2014.pdf+&cd=5&hl=pl&ct=clnk&gl=pl
http://krakow.pl/aktualnosci/195977,32,komunikat,ponad_10_000_000_turystow_w_krakowie.html
http://krakow.pl/aktualnosci/173181,31,komunikat,promocja_krakowa_na_rynkach_zagranicznych_w_2015_roku.html
http://krakow.pl/aktualnosci/150201,31,komunikat,nowe_kierunki_rozwoju_turystyki_w_krakowie.html
http://bip.krakow.pl/zarzadzenie/2015/2839


 

 

Gmina miejska Kraków jest partnerem strategicznym Światowych Dni Młodzieży 2016. Dnia 

25.02.2015 r. Archidiecezja Krakowska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

i Urząd Miasta Krakowa podpisali list intencyjny, w którym zadeklarowano wspólną chęć 

organizacji ŚMD 2016.  

Badania ruchu turystyczngo w Krakowie w 2015 r. wykazały, że trzecim celem głównym 

przyjazdu do Krakowa był cel religijny (4%) połączony z odnową duchową (2,2%), co łącznie 

daje 6,2% udziałów struktury celów przyjazdu. 

 
 

4. Wzmocnienie pozycji Krakowa jako międzynarodowej i polskiej lokacji  

filmowej. Rozwój produkcji filmowej w Krakowie – Kraków jako miejsce akcji 

polskich i międzynarodowych filmów. 

 

ZREALIZOWANA 

W ubiegłym roku zrealizowano w Krakowie amerykańsko-brytyjską produkcję “Luter” oraz 

film “True Crimes”. W mieście działa Krakow Film Commission, która wspiera działania  

związane z produkcją filmową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krakow2016.com/partnerzy-instytucjonalni-2
http://krakow.pl/aktualnosci/170861,29,komunikat,wspolnie_o_swiatowych_dniach_mlodziezy.html
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/149573/karta
http://www.film-commission.pl/aktualnosci/coraz-wiecej-zagranicznych-producentow-wybiera-polske.html
http://www.film-commission.pl/aktualnosci/coraz-wiecej-zagranicznych-producentow-wybiera-polske.html
http://www.film-commission.pl/krakow-film-commission.html


 

 

ZDROWIE 
 

1. Utworzenie Miejskiego Centrum Zdrowia dla Osób Wieku Dojrzałego. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

Utworzenie Miejskiego Centrum Zdrowia dla Osób Wieku Dojrzałego znalazło się na liście 

zadań realizowanych przez merytoryczne komórki 

organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne. Wdrożenie tych 

zadań jest szczególnie istotne z punktu widzenia potrzeb polityki społecznej Krakowa  

w zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10.04.2015 r. 

 
  

2. Miejski program opieki zdrowotnej dla osób starszych i niesamodzielnych. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

Trwa wdrażenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej w ramach  

Projektu Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie oraz 

wdrażanie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej,  

współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014  

i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, którego beneficjentem jest 

Gmina Miejska Kraków. Wartość projektu wynosi ok. 14 000 000 zł, w tym wkład własny 

Gminy - 2 800 000 zł. 

 
 

3. Kompleksowa przebudowa Szpitala im. S. Żeromskiego. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

Kompleksowa przebudowa Szpitala im. Żeromskiego była jednym z celów Budżetu Miasta 

(s. 42) na rok 2015 i opiewała na sumę 12 000 000 zł. Po pierwszym półroczu 2015 r. udało 

się zawrzeć umowy na zakup wyposażenia oraz sprzętu medycznego dla Oddziału  

Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na dostawę i montaż windy. Portal Magiczny  

Kraków poinformował, że w lipcu 2015 r. został przebudowany Oddział Anestezjologii  

i Intensywnej Terapii. Natomiast Radio Kraków zamieściło informację o ukończonym  

Oddziale Pediatrycznym we wrześniu 2015 r. Na koniec roku 2015 planowano także  

przebudowę Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopii oraz Otolaryngologii.  

Dalsze środki na rewitalizację Szpitala są uwzględnione w Budżecie na rok 2016 - ponad 

13 000 000 złotych na przebudowę i termomodernizację oraz dodatkowe środki na zakup 

sprzętu (s. 42) , a także dodatkowe zakupy inwestycyjne (s. 81). Cel na 2016 r. to  

rozpoczęcie przebudowy Szpitala (s. 187). 

 

 

http://bip.krakow.pl/zarzadzenie/2015/861/w_sprawie_realizacji_wybranych_zadan_z_zakresu_polityki_spolecznej..html
http://zlotywiek-zol-krakow.pl/o-projekcie
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/130939/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/143199/karta
http://krakow.pl/informacje/192997,48,komunikat,nowoczesniej_w_szpitalu_zeromskiego.html
http://krakow.pl/informacje/192997,48,komunikat,nowoczesniej_w_szpitalu_zeromskiego.html
http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/krakow/zakonczyl-sie-remont-oddzialu-pediatrii-w-szpitalu-im-zeromskiego-zdjecia/
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/149067/karta


 

 

4. Utworzenie Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Przewodu  

Pokarmowego w Szpitalu im. G. Narutowicza. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

W budżecie Miasta Krakowa (s. 156) na rok 2015 przewidziano poświęcenie 5 300 000 mln 

zł na rozpoczęcie budowy Centrum Diagnostyki, Leczenia i Profilaktyki Chorób Przewodu 

Pokarmowego i Gruczołów Dokrewnych w SM im. G. Narutowicza w Krakowie. Szacowany 

całkowity koszt inwestycji to 32 300 000 mln zł, a jej zakończenie jest planowane na I kwartał 

2019. 

 
 

5. Zwiększenie liczby miejsc opieki dla osób przewlekle i nieuleczalnie  

chorych. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

Tę obietnicę można uznać za będącą w trakcie realizacji na podstawie Zarządzenia nr 

861/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10.04.2015 r., w którym “merytoryczne  

komórki organizacyjne UMK i miejskie jednostki organizacyjne” mają za zadanie  

zrealizować zadania ważne z punktu widzenia polityki społecznej. Jednym z tych zadań jest 

właśnie “zwiększenie liczby miejsc opieki dla osób przewlekle i nieuleczalnie chorych”. To 

zarządzenie zostało skierowane do odpowiednich podmiotów, których celem jest realizacja 

listy zadań. 

 
 

6. Utworzenie stanowiska Lekarza Miejskiego – informacja, poradnictwo, 

współpraca z rzecznikiem konsumenta, NFZ, szpitalami podlegającymi różnym 

podmiotom. 

 

DZIAŁANIA DOTYCHCZAS NEPODJĘTE 

W budżetach, zarówno na rok 2015, jak i 2016, nie przewidziano środków na utworzenie 

w/w stanowiska. Odpowiednich informacji nie można odnaleźć także w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

 
 
 
 

 

https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/127506/karta
http://www.malopolskie.pl/Pliki/2015/Wykaz_projektow_zgloszonych_do_realizacji_w_trybie_pozakonkursowym_ZIT.pdf
http://bip.krakow.pl/zarzadzenie/2015/861
http://bip.krakow.pl/zarzadzenie/2015/861
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/130939/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/149067/karta


 

 

ZIELEŃ MIEJSKA  
I  OCHRONA ŚRODOWISKA  

 
1. Redukcja stężenia pyłu zawieszonego, dwutlenku siarki oraz dwutlenku 

azotu. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych oraz likwidacja palenisk  

węglowych, zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne, podłączenie ciepłej wody  

użytkowej oraz instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła to zadania Budżetu  

Krakowa na rok 2015 (s. 200, 195 i 196) związane z ochroną środowiska. Należą one do 

tzw. Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa. Pod koniec roku 2014 

oraz w 2015 r. założono zlikwidowanie źródeł niskiej emisji poprzez “likwidację palenisk  

węglowych i zamianę na inne źródła ciepła”.  

Według sprawozdania za I półrocze 2015 r. (s. 172 i 173) zadanie to było w trakcie realizacji: 

dokonano naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej oraz zawarto z beneficjentami 542 

odpowiednie umowy. Podobnie w przypadku instalacji kolektorów i pomp - tu zawarto 63 

umowy na dotację celową. 

Budżet na 2016 r. przewiduje kontynuację tych działań oraz wypłatę dofinansowania dla 

wybranych beneficjentów.  

Dnia 15.01.2016 r. Sejmik Wojewódzki przyjął uchwałę, na mocy której od dn. 1.09.2019 r. 

na terenie Krakowa będzie obowiązywał zakaz palenia węglem i drewnem w piecach  

i kominkach domowych. 

Miasto podejmuje także inne działania na rzecz redukcji zanieczyszczenia, np.  

wprowadzając darmową komunikację miejską dla okazicieli dowodu rejestracyjnego  

w dniach wysokiego stężenia PM10. 

Stan jakości powietrza można śledzić także na portalu WIOŚ. Według badań stacji Kraków-

Kurdwanów znacznemu spadkowi uległo stężenie benzenu (C6H6) - ze średniej 3,1 w 2014 

r. do średniej 1,6 w 2015 r. 

 
 

2. Pozyskanie ok. 250 mln zł na dalsze ograniczanie niskiej emisji zanieczysz-

czeń w Krakowie i zapewnienie mieszkańcom kolejnych dotacji na wymianę 

źródeł ogrzewania na bardziej przyjazne środowisku (Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Program  

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/130939/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/130939/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/143199/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/149067/karta
http://krakow.pl/aktualnosci/196979,29,komunikat,sejmik_wojewodzki_przyjal_zakaz_stosowania_paliw_stalych__wideo_.html
http://krakow.pl/alert/197168,1780,komunikat,24_01_darmowa_komunikacja_miejska_dla_kierowcow_po_okazaniu_dowodu_rejestracyjnego.html
http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/
http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/dane-pomiarowe/manualne/stacja/16/parametry/377-1332-1268-376-1259-1330-1262-1264-379-378-380-374-375/roczny/2015


 

 

Budżet na rok 2015 przewidywał 63 264 706 zł na ograniczanie niskiej emisji  

zanieczyszczeń (zadania: WS/O1.1/11 - 49 900 000 zł, WS/O1.2/11 - 1 000 000 

zł,  ZBK/O1.21/14 - 600 000 zł, WS/O1.33/15 - 11 764 706 zł). 

W budżecie na rok 2016 przewidziano w tych pozycjach 125 500 000 zł (zadania: 

WS/O1.1/11 - 29 300 000 zł, WS/O1.2/11 - 1 000 000 zł,  ZBK/O1.21/14 - 2700 000 zł, 

WS/O1.33/15 - 92 500 000 zł). Można więc mówić o zwiększonych nakładach na ten cel. 

Rok 2015 był ostatnim, w którym można było uzyskać 100% dotacji na wymianę pieców 

węglowych. W 2016 r. dofinansowanie ma sięgać 80%, w 2017 r. - 60%. W 2015 r.  

uproszczony został także tryb udzielania dotacji: m. in. zlikwidowano punktację  

i wprowadzono zasadę rozpatrywania wniosków w kolejności wpływu, wprowadzone zostało 

dodatkowe kryterium, motywujące do łączenia wymiany pieca z termomodernizacją  

budynków. 

W BIP miasta dostępne są do pobrania wnioski o przydzielenie dotacji, jak również listy 

przyznanych dotacji w 2015 i 2016 r. 

Instytucjami, od których miasto pozyskuje dodatkowe fundusze na wymianę pieców, są  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Program 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Na portalu krakow.pl czytamy: “W kolejnych  

latach pieniędzy na wymianę pieców ma być więcej. - Tylko w ramach Zintegrowanych  

Inwestycji Terytorialnych chcemy na ten cel pozyskać 154 mln zł do 2018 roku. Dodatkowo 

złożyliśmy wniosek na dotację w ramach rządowego programu KAWKA w wysokości 90 mln 

zł. Te pieniądze również miałyby zostać wydane do 2018 roku – wylicza dyrektor  

Olszowska-Dej.” 

 
 

3. Preferencyjne zasady włączania krakowskich kamienic ogrzewanych  

węglem do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

 

DZIAŁANIA DOTYCHCZAS NIEPODJĘTE 

Na podstawie Załącznika nr 2 do uchwały CXIX/1840/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 

22.10.2015 (s. 3, pkt. 5) dowiadujemy się, że “przewiduje się likwidację ogrzewań paliwami 

stałymi poprzez podłączenie do sieci ciepłowniczej, gdy sieć istnieje na danym obszarze,  

a podłączenie jest technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione”. Jednakże to ostatnie 

stwierdzenie może uderzać w preferencyjne traktowanie kamienic. 

W budżetach miasta na rok 2015 i 2016 nie ma informacji dot. preferencyjnych zasad  

włączania kamienic do sieci miejskiej. Podobnie na stronach MPEC oraz Ciepło dla Krakowa 

nie ma dodatkowych informacji o ułatwieniach dla mieszkańców kamienic. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/130939/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/149067/karta
http://krakow.pl/informacje/163581,48,komunikat,zloz_wniosek_o_dotacje_na_wymiane_pieca.html
http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=66074
http://www.wfos.krakow.pl/
http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie
http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie
http://krakow.pl/get_html.php?dok_id=150501
http://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=74849
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/130939/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/149067/karta


 

 

4. Utworzenie wyspecjalizowanej jednostki do dbania o miejską zieleń. 

 

ZREALIZOWANA 

1.07.2015 rozpoczął swoją działalność Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, powołany przez 

Radę Miasta Krakowa. Zadaniem ZZM jest m.in. zarządzanie terenami zielonymi na terenie 

miasta. 

 
 

5. Wykup działek zarówno pod obszary zielone już funkcjonujące, jak i pod  

budowę nowych parków, m.in. parków Jalu Kurka, św. Wincentego a Paulo, 

Aleksandry, Młynówka Królewska, parki rzeczne Wilga i Drwinka oraz  

Zakrzówek, a także utworzenie parku przy ul. Bandtkiego. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

Budżet za 2015 (s. 249) zakładał: 

• Rozpoczęcie procedury pozyskania terenu objętego miejscowym planem  

zagospodarowania "Park Zakrzówek" zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta  

Krakowa Nr LVIII/778/12 z dnia 10.10.2012 r. oraz kontynuację negocjacji pomiędzy 

Gminą Miejską Kraków a Kraków City Park Sp. z o.o. w sprawie zamiany gruntów  

o pow. ok. 28 ha.      

• Wykupy gruntów i nieruchomości dla: 

 utworzenia parku przy ul. Aleksandry, utworzenia parku rzecznego Drwinki,  

utworzenia parków miejskich, utworzenia parku Młynówka Królewska, utworzenia 

ogródka jordanowskiego w rejonie ul. Marczyńskiego. 

W informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Krakowa za I  półrocze (stan realizacji 

na 30.06.2015) możemy przeczytać, że trwają negocjacje prowadzone przez Wydział 

Skarbu UMK ze spółką z o. o. Kraków City Park ws. zamiany gruntów obejmujących teren 

Parku Zakrzówek oraz wykupiono udział w jednej działce dla utworzenia parku rzecznego 

Drwinki (s. 207). 

Budżet Miasta Krakowa na rok 2016 zakłada wykupy gruntów i nieruchomości dla  

utworzenia Parku Zakrzówek, parku przy ul. Aleksandry, parku rzecznego Drwinki, parków 

miejskich i parku Młynówka Królewska (s. 295). 

 
 

6. Poza utworzeniem na wykupionych terenach parków nowych, zostaną  

rewitalizowane parki już istniejące. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

W połowie roku 2015 udało się rozpocząć prace zagospodarowania Parków: Duchackiego, 

Ratuszowego, Wiśniowy Sad (s. 174-175). 

Budżet Miasta Krakowa na rok 2016 zakłada kontynuację rewitalizacji Parku Lotników  

Polskich (s. 236, 241) rozpoczętą w roku 2015.  

http://zzm.krakow.pl/index.php
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/130939/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/143199/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/149067/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/143199/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/149067/karta


 

 

Budżet zakłada również przeznaczenie 62 000 zł na rewitalizację Parku im. Skalskiego  

(s. 367) oraz rozpoczęcie procesu utworzenia Parku Reduta (s. 241) w dzielnicy Prądnik 

Czerwony. Na ten cel w roku bieżącym zostanie przeznaczone według planów 250 000 zł. 

 
 

7. Zwiększenie liczby kwietników, klombów i zieleni na obszarze całego miasta. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

W budżetach miasta na rok 2015 i 2016 nie ma informacji o planowanym zwiększaniu liczby 

roślin w Krakowie. 

W mediach pojawiają się informacje o dosadzaniu nowych drzew oraz kwiatów, np. na ul. 

Beliny-Prażmowskiego, gdzie posadzono 52 dęby i ponad 4000 innych roślin. Na początku 

2016 r. pojawił się także plan obsadzania ekranów akustycznych roślinami chłonącymi pył. 

Z drugiej strony aktywiści miejscy alarmują, że rocznie w Krakowie wycina się ok. 14 000 

drzew. Trudno jest więc określić czy liczba kwietników, klombów, itp. uległa zmianie. 

Niemniej jednak miasto podejmuje pewne działania na rzecz roślinności miejskiej:  

w styczniu 2016 r. miały odbyć się konsultacje związane z tworzeniem dokumentu “Kierunki 

Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017-2030”, a w lipcu 2015 r. 

na mocy Uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015 roku powołano Zarząd Zieleni 

Miejskiej, który zajmuje się m.in. “planowaniem oraz bieżącym utrzymaniem zieleni wysokiej 

(drzew i krzewów), zieleni niskiej (trawników, kwietników itp.) oraz utrzymaniem  

i doposażaniem w ramach bieżącego utrzymania obiektów małej architektury związanych  

z zielenią w pasach drogowych”. W BIP miasta możemy odnaleźć dokumenty “Planowane 

inwestycje miejskie w zakresie zieleni” oraz “Program Ochrony Środowiska dla miasta  

Krakowa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2011 roku oraz  

perspektywą na lata 2016-2019, które poruszają kwestie rozwoju zieleni miejskiej”. 

 
 

8. Rewitalizacja bulwarów wiślanych. 

 

DZIAŁANIA DOTYCHCZAS NIEPODJĘTE 

Kwestia rewitalizacji bulwarów wiślanych obecna jest w miejskich dyskusjach od wielu lat  

w (pojawiła się już w Lokalnym Programie Rewitalizacji Starego Miasta z 2008 r.). Prace 

rewitalizacyjne nie doszły jednak do tej pory do skutku. Jak podaje Gazeta Krakowska,  

w 2015 r. miały zakończyć się prace projektowe. Nie ma również żadnej oficjalnej informacji 

dotyczącej rozpoczęcia tej inwestycji w budżecie na 2016 r. 

 
 

9. Rozbudowa infrastruktury wokół Bagrów i Przylasku Rusieckiego. 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

W budżecie miasta Kraków na rok 2015 znajduje się opis inwestycji zagospodarowania  

terenu zielonego Bagry do celów rekreacyjno-wypoczynkowych. Jednostką realizacyjną był 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, a inwestycja kosztowała 100 000 zł (s. 66). 

http://www.parkreduta.pl/
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/130939/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/149067/karta
http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,19206371,przy-al-beliny-prazmowskiego-posadza-deby-byliny-i-krzewy.html
http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,19206371,przy-al-beliny-prazmowskiego-posadza-deby-byliny-i-krzewy.html
http://krakow.pl/aktualnosci/196817,29,komunikat,rosliny_pomoga_walczyc_z_pylami.html
http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,17118445,Miasto_zabetonowane__Rzez_drzew_w_Krakowie.html
http://krakow.pl/informacje/196858,48,komunikat,miasto_w_zieleni__konsultacje.html
http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U80/2015/44/1422.pdf%23zoom=90
http://zzm.krakow.pl/index.php/aktualnosci/4-informacje-o-jednostce.html
https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=13595
https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=13595
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/95598/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/95598/karta
https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/uchwaly/show_pdf.php?id=42640
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/4859921,krakow-chca-poszerzyc-bulwary-powstala-juz-koncepcja,id,t.html
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/149067/karta
https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=66541


 

 

Dokonano również termomodernizacji AZS Bagry (500 000 zł - 345 100 zł z funduszy Unii 

Europejskiej) (s. 94).  

W budżecie na rok 2016 w zadaniach do realizacji znajduje się zagospodarowanie zalewu 

Bagry - budżet inwestycji wynosi 2 000 000 zł. 

Przylasek Rusiecki jest częścią projektu miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego pod nazwą NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI. W 2015 r. rozpoczęto realizację 

rozbudowy ul. Igołomskiej (s. 39), a kontynuacja zadania uwzględniona jest w budżecie na 

2016 r. 

 

 
10. Demontaż azbestu z budynków należących do miasta oraz pomoc przy  

demontażu w budynkach prywatnych. 

 

DZIAŁANIA DOTYCHCZAS NIEPODJĘTE 

25.06.2015 r. Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałą nr CX/1666/14 Program usuwania 

wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r. W budżecie miasta na 

rok 2015 na ten cel przeznaczono 50 000 zł (s. 212). 

W dokumencie o przebiegu wykonania Budżetu Miasta za I półrocze 2015 r. podano, że 

zadanie zostało wycofane z budżetu zarządzeniem nr 1368/2015 Prezydenta Miasta  

Krakowa z 29.05.2015 r. (s. 185). W budżecie na rok 2016 nie ma informacji dot. wznowienia 

zadania. 

 
 

11. Wprowadzenie usługi „pogotowia oczyszczania” (gotowość interwencyjna 

24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu). 

 

DZIAŁANIA DOTYCHCZAS NIEPODJĘTE 

Na stronie internetowej MPO możemy przeczytać: “Wszelkie informacje i interwencje można 

zgłosić w godzinach od 7:00-15:00 pod nr. tel. inspektorów MPO Spółka z o.o., lub  

całodobowo pod numerem telefonu 12/64-62-361 oraz na interwencje24h@mpo.krakow.pl”.  

Numer telefonu podany powyżej działa całodobowo, jednak jak wynika z informacji  

przekazanej przez dyspozytora, brak jest gotowości interwencyjnej 24 godziny na dobę 

przez 7 dni w tygodniu. 

 
 

12. Rozszerzenie usługi sprzątania strefy „0” na całą dobę. 

 

DZIAŁANIA DOTYCHCZAS NIEPODJĘTE 

Zespół Demagog.PL nie odnalazł uchwały, która rozszerzałaby usługę sprzątania strefy “0” 

na całą dobę. 

Podstawą do realizacji zadania “Utrzymanie czystości w Krakowie” jest ustawa o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, oraz uchwała rady Miasta Krakowa nr LII/697/12 z dnia 11 

https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/149067/karta
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=64894
https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=72974
https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=72974
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=62771
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=62771
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/130939/karta
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/130939/karta
https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=70603
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/149067/karta
http://www.mpo.krakow.pl/pozimowe-oczyszczanie-miasta-2014
http://www.mpo.krakow.pl/pozimowe-oczyszczanie-miasta-2014


 

 

lipca 2012 r., na mocy której powierzono MPO spółka z o.o. w Krakowie obowiązkowe  

zadanie utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Kraków. 

 

§ 2.1. cytowanej wyżej uchwały brzmi: 

„Gmina miejska Kraków powierza Spółce wykonywanie obowiązkowego zadania własnego 

utrzymania czystości i porządku w granicach administracyjnych miasta Krakowa na okres 

20 lat licząc od dnia wejścia uchwały w życie”. 

Prace w zakresie oczyszczania mechanicznego wykonywane są przez okres 7 miesięcy  

w roku (poza okresem wymagającym utrzymania zimowego). 

Prace w zakresie ręcznego oczyszczania wykonywane są przez okres 12 miesięcy. 

Wykonawcy realizują prace na podstawie zleceń, w których określa się częstotliwość 

 wykonywanych prac. 

 
 

13. Zakup 2 300 koszy ulicznych w 2015 r. (przyjęto – opierając się na  

standardach Wiednia – że do 2016 r. w Krakowie na obszarze całego miasta 

rozstawionych będzie 9 000 koszy). 

 

W TRAKCIE REALIZACJI 

22 maja 2015 r. MPO Kraków ogłosiło zamówienie publiczne na m.in. “2400 sztuk fabrycznie 

nowych koszy ulicznych wykonanych z polimerobetonu”. 

Z kolei w listopadzie 2015 r. ogłoszono kolejny przetarg na wykonanie i dostawę pojemników 

plastikowych na odpady. Dnia 10.12.2015 r. ogłoszono wybór najkorzystniejszej oferty.  

Według SIWZ dostarczone ma zostać 1700 pojemników. Zadanie należy więc uznać za 

będące w trakcie realizacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mpo.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/04/2015-OJS098-176731-pl.pdf
http://www.mpo.krakow.pl/firma/przetargi/wykonanie-i-dostawa-fabrycznie-nowych-pojemnikow-plastikowych-na-odpady-dla-miejskiego-przedsiebiorstwa-oczyszczania-sp-z-o-o-w-krakowie-3
http://www.mpo.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/11/SIWZ-TZ-TT-57-2015.docx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ZESPÓŁ DEMAGOG.ORG.PL 

 

DO KONTAKTU: 

Patrycja Brąglewicz - pbraglewicz@demagog.org.pl 

Wiktor Nowak - wiktor.nowak94@gmail.com  

Patrycja Dziadek - demagog.kontakt@gmail.com 
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