
Załącznik 

do zarządzenia Nr 1511/2021 

Prezydenta Miasta Krakowa 

z dnia 2 czerwca 2021 r. 

 

 

 

 

 

  



PRIORYTET I: WSPARCIE W NIEZALEŻNYM ŻYCIU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ICH RODZIN 

NAZWA ZADANIA DZIAŁANIA W RAMACH 
ZADANIA 

NAKŁADY 
FINANSOWE 

ŁĄCZNIE 

W TYM 
ŚRODKI Z 
BUDŻETU 

MIASTA 

REALIZATOR MIERNIKI 
PRZYPISANE DO 

ZADANIA 

 

 

 

1.1 Zintegrowane usługi 
osobiste (opiekuńcze, 
specjalistyczne 
opiekuńcze, asystenckie) 

1.1.1 Świadczenie usług 
opiekuńczych 

18 866 820 zł 18 866 820 zł  

 

 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Poziom wsparcia w 
formie usług 
opiekuńczych 

1.1.2 Świadczenie 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania (z wył. osób z 
zaburzeniami psychicznymi) 

1 004 300 zł, w tym:  

907 500 zł to środki 
unijne przyznane na 
realizację projektu 
„Zawsze Rodzina” 

96 800 zł Liczba rodzin objętych 
wsparciem 

1.1.3 Świadczenie 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 

2 142 080 zł 0 zł Liczba osób objętych 
wsparciem 

1.1.4 Świadczenie usług 
asystenckich osobistych 

3 721 980 zł 0 zł Liczna osób z 
niepełnosprawnością, 
którzy skorzystały z 
usługi AOON 

1.2 Usługi wsparcia 
dziennego 

1.2.1 Usługi wsparcia dziennego w 
środowiskowych domach 
samopomocy 

10 224 261 zł 0 zł  

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba uczestników 

1.2.2 Usługi wsparcia dziennego w 
dziennych domach pomocy 

9 212 300 zł 9 212 300 zł Liczba uczestników 

1.2.3 Usługi wsparcia dziennego w 
klubach samopomocy dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 

134 592 zł 0 zł Liczba uczestników 



1.2.4 Usługi wsparcia dziennego w 
klubach samopomocy 

867 000 zł 867 000 zł Liczba uczestników 

1.2.5 Działalność warsztatów 
terapii zajęciowej 

14 105 614 zł 1 950 430 zł Liczba uczestników 

1.2.6 Zajęcia klubowe w 
warsztatach terapii zajęciowej 

140 400 zł 0 zł Liczba uczestników 

1.2.7 Transport dorosłych osób z 
niepełnosprawnościami do 
środowiskowych domów 
samopomocy 

970 560,00 zł 970 560,00 zł Wydział Polityki 
Społecznej i 
Zdrowia 

Liczba zrealizowanych 
przewozów (tam i z 
powrotem) 

1.3 Mieszkalnictwo 
wspomagane oraz usługi 
wsparcia całodobowego 

1.3.1 Mieszkania chronione 
wspierane dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz dla osób w 
podeszłym wieku 

863 690 zł 863 690 zł Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba mieszkańców 

Projekt „Sami Dzielni! Nowe 
standardy mieszkalnictwa 
wspomaganego dla osób z 
niepełnosprawnościami 
sprzężonymi” 

437 294  zł  

(wysokość planu na rok 
2021) 

0 zł  Liczba uczestników 
objętych wsparciem  

w ramach programu 

1.3.2 Zapewnienie mieszkań 
wspomaganych w ramach 
rewitalizacji 

Nie zaplanowano 
realizacji. 

- Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
we współpracy z 
Wydziałem 
Mieszkalnictwa 

- 

1.3.3 Usługi wsparcia 
całodobowego w rodzinnych 
domach pomocy 

246 400 zł 246 400 zł Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba mieszkańców 

1.3.4 Usługi wsparcia 
całodobowego w domach pomocy 
społecznej 

149 935 900 zł 133 109 680 zł Liczba mieszkańców 

1.3.5 Usługi okresowego wsparcia 
całodobowego dla kobiet i 

Nie zaplanowano 
realizacji. 

- - 



dziewcząt z 
niepełnosprawnościami w domach 
dla matek z małoletnimi dziećmi i 
kobiet w ciąży 

1.3.6 Usługi okresowego wsparcia 
całodobowego dla bezdomnych z 
niepełnosprawnościami w 
schroniskach i schroniskach z 
usługami opiekuńczymi dla 
bezdomnych 

1 928 300 zł 

Nakłady na całość 
placówek, nie ma 
możliwości wydzielenia 
kosztów pobytu osób z 
niepełnosprawnościami 

1 918 600 zł Liczba osób 
korzystających z usług 
wsparcia 

 

1.3.7 Usługi wsparcia 
całodobowego w hospicjach 

W 2021 roku nie 
zaplanowano realizacji 
zadania. 

- Wydział Polityki 
Społecznej i 
Zdrowia  

W 2021 roku nie 
zaplanowano realizacji 
zadania. 

1.4 Mieszkalnictwo 1.4.1 Przyznawanie rodzinom z 
osoba niepełnosprawną mieszkań 
z zasobu Gminy Miejskiej Kraków 

w ramach etatów w ramach 
etatów 

Wydział 
Mieszkalnictwa 

- planowana liczba  
przyznanych mieszkań z 
pomocy mieszkaniowej 
(lista mieszkaniowa, na 
czas oznaczony) - 90 
rodzin 
 
Liczba wspartych osób z 
niepełnosprawnością – 
90  
 
- Liczba pozyskanych 
nowych mieszkań dla 
osób z 
niepełnosprawnością 
ruchową – 0 
Planowany odbiór 
inwestycji mieszkaniowej 
na styczeń 2022 r. 

 



 1.4.2 Zapewnienie lokali 
mieszkalnych dla osób z 
niepełnosprawnościami z zasobu 
Gminy Miejskiej Kraków 

w ramach etatów w ramach 
etatów 

Wydział 
Mieszkalnictwa, 
Zarząd Budynków 
Komunalnych 

Liczba skierowań do 
zawarcia umowy najmu 
(zamiany, PPL, 
wykwaterowania- lokale 
na czas nieoznaczony) - 
10 

 1.4.3 Zapewnienie lokali 
socjalnych dla osób z 
niepełnosprawnościami z zasobu 
Gminy Miejskiej Kraków 

w ramach etatów 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja Inwestycji 
pn. Przygotowanie i 
realizacja budynku 
mieszkalnego 
wielorodzinnego przy 
ul. A. Fredry. 

Nie ma możliwości 
wyodrębnienia 
kosztów dostosowania 
lokali dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych z 
kosztów całkowitych 
inwestycji. 

W roku 2021 
realizowane będą 
roboty budowlane. 

w ramach 
etatów 

Wydział 
Mieszkalnictwa, 
Zarząd Budynków 
Komunalnych,  

 

 

 

 

 

 

Zarząd Inwestycji 
Miejskich 

-Liczba skierowań do 
zawarcia umowy najmu 
socjalnego innego lokalu 
(zamiana, najem socjalny 
na czas oznaczony) - 10 

- Liczba skierowań do 
zawarcia umowy najmu 
socjalnego, z tytułu 
realizacji wyroków 
eksmisyjnych) – 50 
 
 
Planowane mierniki do 
osiągnięcia w roku 2022:  
5 – ilość lokali 
mieszkalnych socjalnych 
dostosowanych dla 
potrzeb osób 
niepełnosprawnych  

5 - ilość miejsc 
postojowych dla osób z 
niepełnosprawnościami  

 



Planowane 
zakończenie inwestycji 
w roku 2022. 

 1.4.4 Zapewnienie mieszkań 
dostępnych dla osób z 
niepełnosprawnościami w 
towarzystwach budownictwa 
społecznego, na które wpływ ma 
Gmina Miejska Kraków 

w ramach etatów w ramach 
etatów 

Wydział 
Mieszkalnictwa 

Liczba skierowań do 
zawarcia umowy najmu 
lokalu wybudowanego 
przy udziale finansowym 
GMK w zasobach TBS -  
5 

 1.4.5 Zapewnienie mieszkań 
dostępnych dla osób z 
niepełnosprawnościami w ramach 
programu Mieszkanie+ 

w ramach etatów w ramach 
etatów 

Wydział 
Mieszkalnictwa 

Planowana liczba 
pozyskanych nowych 
mieszkań w inwestycji 
realizowanej w ramach 
programu "Mieszkanie 
na Start" dla osób z 
niepełnosprawnością 
ruchową – 18 

 

 1.4.6 Zapewnienie mieszkań 
dostępnych dla osób z 
niepełnosprawnościami w ramach 
rewitalizacji 

- - Wydział ds. 
Przedsiębiorczości i 
Innowacji 

W przypadku 
przeprowadzania w 2021 
r. procesu aktualizacji 
listy podstawowych 
projektów i 
przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 
Miejskiego Programu 
Rewitalizacji Krakowa 
identyfikowane będą 
projekty/przedsięwzięcia 
uwzględniające sytuację 
osób ze szczególnymi 
potrzebami, o których 
mowa w ustawie z dnia 
19 lipca 2019 r. o 
zapewnianiu 



dostępności osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami. 

1.5 Przerwa 
wytchnieniowa 

1.5.1 Usługa przerwy 
wytchnieniowej 

Opieka wytchnieniowa w ramach 
Projektu Krakowskie Centrum 
Informacji i Wsparcia dla 
Opiekunów Osób 
Niesamodzielnych  

 

Opieka wytchnieniowa w ramach 
projektu WSPORNIK Punkt 
Wsparcia Opiekunów  

 

Opieka wytchnieniowa dla 
opiekunów w ramach lata w 
mieście dla dzieci z 
niepełnosprawnościami – 
organizacja półkolonii 

864 000 zł 

 

 

 

 

 

1 281 522,90 zł 

(UE+ Lider projektu) 

 

 

639 392,00 zł 

 

864 000 zł 

 

 

 

 

 

43 437, 81 zł 

 

 

 

639 392,00 zł 

 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, 
Wydział Polityki 
Społecznej i 
Zdrowia, Wydział 
Edukacji 

Na rok 2021 planowane 
jest poddziałanie w 
ramach ministerialnego 
programu „Opieka 
Wytchnieniowa – edycja 
2021” 

 

 

Liczba uczestników 
projektu 

 

 

Liczba uczestników 

1.6 Transport 
specjalistyczny 

1.6.1 Świadczenie usługi 
transportu specjalistycznego  

1 158 000,24 zł 1 158 000,24 zł Wydział Polityki 
Społecznej i 
Zdrowia 

Liczba kursów, 
przewiezionych osób 

1.7 Inne formy wsparcia 
w Niezależnym Życiu 
oraz rehabilitacji 
społecznej 

1.7.1 Indywidualne 
koordynowanie wsparcia dla osób 
z niepełnosprawnościami od 
momentu nabycia 
niepełnosprawności 

W 2021 roku nie 
zaplanowano realizacji 

zadania. 

- Wydział Polityki 
Społecznej i 
Zdrowia 

Na rok 2021 nie 
zaplanowano realizacji 
zadania. 

 1.7.2 Poradnictwo (wsparcie 
psychologiczne, prawne, 
ekonomiczne, techniczne, itp.) 

Zadanie realizowane ze 
środków Gminnego 
Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania 

- Wydział Polityki 
Społecznej i 
Zdrowia, Miejski 
Ośrodek Pomocy 

- Liczba porad 
psychologicznych  
w zakresie problemu 
uzależnień - 60 



Problemów 
Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania 
Narkomanii. 

Społecznej, Miejskie 
Centrum Profilaktyki 
Uzależnień 

- Liczba porad prawnych 
- 40 

 1.7.3 Zastępstwo procesowe W ramach całości 
środków 

W ramach 
całości środków 

Wydział Polityki 
Społecznej i 
Zdrowia 

Nie można wyodrębnić 
liczby beneficjentów 

 1.7.4 Interwencja kryzysowa W związku z brakiem 
możliwości wykazania 
liczby wszystkich osób 
z 
niepełnosprawnościami 
objętych pomocą OIK, 
jako koszt realizacji 
zadania można 
wskazać jedynie  pełen 
koszt realizacji zadnia 
zgodnie z planem 
finansowym OIK 

(2 375 830 zł) 

OIK 2 376 255 

2 222 266 

MOPS 

 2 223 830 zł 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, 
Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej,  

15 osób 

Liczba osób 
niepełnosprawnych  

 Z uwagi na zakres 
danych personalnych 
identyfikujących osoby 
objęte pomocą OIK, 
ograniczonych 
wyłącznie do 
niezbędnych informacji 
pozwalających udzielić 
pomocy w zgłaszanym 
problemie, dane dot. 
niepełnosprawności nie 
są zbierana od 
wszystkich osób, 
korzystających z 
pomocy OIK, lecz 
jedynie od osób, które 
zgłaszają się po pomoc 
w związku z 
niepełnosprawnością. 

 1.7.5 Usługa „Pomoc w Domu” Fundusz Pracy 0 zł Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba rodzin objętych 
usługą „pomoc w 
domu” 



 1.7.6 Usługa „W sile wieku” 1 074 842 zł 92 800  zł Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Realizacja projektu 
została zakończona w 
dniu 28.02.2020 r. 
Obecnie realizowany jest 
efekt trwałości Projektu. 
Od dnia 1.01.2021. 
Kluby utworzone w 
ramach Projektu zostały 
włączone w strukturę 
MDDPS, os. Szkolne 
20. Liczba uczestników 

 1.7.7 Inne formy rehabilitacji 
społecznej niż wymienione w 
pozostałych punktach 

W 2021 roku nie 
zaplanowano realizacji 
zadania. 

- Wydział Polityki 
Społecznej i 
Zdrowia, Miejski 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

W 2021r. nie 
zaplanowano realizacji 
zadania. 

 Klub Integracji Społecznej dla 
niepracujących mieszkańców 
Gminy Miejskiej Kraków z 
orzeczoną niepełnosprawnością w 
terminie od 1 czerwca 2019 r do 
31 października 2021 r. 

352 950 zł 

(Nakłady te wynikają z 
umowy obowiązującej 
do października 2021 r. 
Jeżeli od listopada 2021 
zawarta zostanie nowa 
umowa, nakłady będą 
wyższe). 

352 950 zł Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba osób, które 
skorzystały ze wsparcia 
KIS 

 Dzielnicowy program wspierania 
osób niepełnosprawnych i 
starszych (Dzielnica III) 

26 000 zł 26 000 zł Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba osób 

niepełnosprawnych – 

uczestników projektu 

 

 Projekt „Międzypokoleniowa 
Integracja Być Aniołem każdy 
może 2021” – grupowe formy 
wsparcia dla osób 

10 000 zł 10 000 zł  Liczba osób 
niepełnosprawnych – 
uczestników projektu 



niepełnosprawnych z różnych 
grup wiekowych (Dzielnica XVII 
Wzgórza Krzesławickie) 

 Projekt socjalny „Rozruch” – 
promocja zdrowego stylu życia, 
zajęcia dla osób 
niepełnosprawnych (Dzielnica 
XVII Wzgórza Krzesławickie) 

5 000 zł 5 000 zł  Liczba osób 
niepełnosprawnych – 
uczestników projektu 

1.8 Przeciwdziałanie 
przemocy 

Udzielanie pomocy osobom 

doświadczającym przemocy w 

rodzinie 

(Zadanie jest realizowane 
międzyinstytucjonalnie – MOPS, 
policja, oświata, ochrona zdrowia, 
komisja rozwiązywania 
problemów alkoholowych, 
organizacje pozarządowe, 
kuratorzy sądowi) 

Z uwagi na 
interdyscyplinarny 
charakter działań brak 
jest możliwości 
wskazania dokładnego 
kosztu, zadanie 
realizowane jest dla 
rodzin dotkniętych 
przemocą w rodzinie, 
nie we wszystkich 
działaniach istnieje 
możliwość wskazania 
osób 
niepełnosprawnych. 
Możliwość wykazania 
szacowanego kosztu 
Programu 
Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 
(1 809 500 zł)   

115 000 zł Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, 
Miejskie Centrum 
Profilaktyki 
Uzależnień 

− Liczba porad 
psychologicznych  
w zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy - 30, 

Liczba porad prawnych - 
20 

 

 

 

 



 

PRIORYTET II: ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE 

NAZWA ZADANIA DZIAŁANIA W RAMACH 
ZADANIA 

NAKŁADY 
FINANSOWE 

ŁĄCZNIE 

W TYM 
ŚRODKI Z 
BUDŻETU 

MIASTA 

REALIZATOR MIERNIKI 
PRZYPISANE DO 

ZADANIA 

2.1 Orzekanie o 
niepełnosprawności  

Wydanie orzeczeń o 
niepełnosprawności i stopniu 

niepełnosprawności, wskazaniach 
do ulg i uprawnień 

2.639.750 zł 0 Miejski Zespół ds. 
Orzekania o 

Niepełnosprawności 

Liczba wydanych 
orzeczeń 

2.2 Wydawanie legitymacji 
osoby niepełnosprawnej 

Wydanie legitymacji 
dokumentujących 

niepełnosprawność/stopień 
niepełnosprawności 

60.250 zł 0 Miejski Zespół ds. 
Orzekania o 

Niepełnosprawności 

Nie dotyczy 

2.3 Wydawanie karty 
parkingowej 

Wydawanie kart parkingowych W ramach 
zadania 2.1. 

0 Miejski Zespół ds. 
Orzekania o 

Niepełnosprawności 

Nie dotyczy 

2.4 Wydawanie i promocja 
karty „N” 

Promocja Karty „N” 100 00,00 100 000,00 Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

ilość wydanych kart „N” 

2.5 Rozszerzenie karty „N” 
na rodziny z dorosłą osobą 
niepełnosprawną 

Wydawanie kart „N” dla rodzin z 
dorosłym dzieckiem 
niepełnosprawnym 

W ramach 
etatów 

W ramach 
etatów 

Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

ilość wydanych kart „N” 

2.6 Udzielanie pomocy 
pieniężnej z pomocy 
społecznej i świadczeń 
rodzinnych 

Przyznawanie świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej w 
formie zasiłku stałego, zasiłku 
okresowego oraz zasiłku celowego 

Zasiłek pielęgnacyjny  

Świadczenie pielęgnacyjne 

27 000 000 zł 

 

 

27 627 520 zł 

33 605 550 zł 

904 000 zł 

8 100 000 zł 

 

 

 

 

 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej,  

Krakowskie Centrum 
Świadczeń 

Liczba udzielonych 
świadczeń 

 

Liczba rodzin, osób oraz 
świadczeń. 

 



Dodatek do zasiłku rodzinnego z 
tytułu kształcenia i rehabilitacji 
dziecka niepełnosprawnego 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 

Zasiłek dla opiekuna  

Dodatek opiekuńczy 

 

 

1 636 800 zł 

744 000 zł 

1 920 000 zł 

 

 

 

 

1 920 000 zł 

2.7 Dofinansowanie 
uczestnictwa w turnusach 
rehabilitacyjnych 

Wsparcie osób z 

niepełnosprawnością poprzez 

dofinansowanie ich udziału w 

turnusach rehabilitacyjnych 

1 400 000*zł 0 zł Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba osób z 
niepełnosprawnościami, 
które otrzymały 
dofinansowanie 

2.8 Dofinansowanie 
zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki 
pomocowe 

Wsparcie osób z 

niepełnosprawnością poprzez 

dofinansowanie zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego, przedmiotów 

ortopedycznych i środków 

pomocniczych 

3 400 000*zł 0 zł Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba osób z 
niepełnosprawnościami, 
które otrzymały 
dofinansowanie 

2.9 Dofinansowanie 
likwidacji barier 
architektonicznych w 
miejscu zamieszkania 
osoby z 
niepełnosprawnością 

Wsparcie osób z 

niepełnosprawnością poprzez 

dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych 

1 500 000*zł 0 zł Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba osób z 
niepełnosprawnościami, 
które otrzymały 
dofinansowanie 

2.10 Dofinansowanie 
likwidacji barier w 
komunikowaniu się 

Wsparcie osób z 

niepełnosprawnością poprzez 

dofinansowanie likwidacji barier 

w komunikowaniu się 

1 000 000*zł 0 zł Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba osób z 
niepełnosprawnościami, 
które otrzymały 
dofinansowanie 

2.11 Dofinansowanie 
likwidacji barier 
technicznych 

Wsparcie osób z 

niepełnosprawnością poprzez 

dofinansowanie specjalistycznego 

sprzętu  technicznego 

500 000*zł 0 zł Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba osób z 
niepełnosprawnościami, 
które otrzymały 
dofinansowanie 



2.12 Dofinansowanie usług 
tłumacza języka migowego 
lub tłumacza-przewodnika 

Wsparcie osób z 

niepełnosprawnością poprzez 

dofinansowanie usług tłumacza 

języka migowego lub tłumacza- 

przewodnika 

10 000*zł 0 zł Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba osób z 
niepełnosprawnościami, 
które otrzymały 
dofinansowanie 

2.13 Dofinasowanie 
likwidacji bariery 
transportowej (Aktywny 
Samorząd) 

Wsparcie osób z 

niepełnosprawnością poprzez 

dofinansowanie oprzyrządowania 

do posiadanego samochodu, kursu 

prawa jazdy kat. B 

80 000**zł 0 zł Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba osób z 
niepełnosprawnościami, 
które otrzymały 
dofinansowanie 

2.14 Dofinansowanie 
likwidacji barier w dostępie 
do uczestniczenia w 
społeczeństwie 
informacyjnym (Aktywny 
Samorząd) 

Wsparcie osób z 

niepełnosprawnością poprzez 

dofinansowanie sprzętu 

elektronicznego, oprogramowania, 

szkoleń w zakresie nabytego 

sprzętu 

900 000**zł 0 zł Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba osób z 
niepełnosprawnościami, 
które otrzymały 
dofinansowanie 

 

2.15 Dofinansowanie 
likwidacji barier w 
poruszaniu się (Aktywny 
Samorząd) 

Wsparcie osób z 

niepełnosprawnością poprzez 

dofinansowanie: zakupu lub 

utrzymanie sprawności technicznej  

wózka inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym, zakupie protezy 

kończyny, w której zastosowano 

nowoczesne rozwiązania 

techniczne 

500 000**zł 0 zł Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba osób z 
niepełnosprawnościami, 
które otrzymały 
dofinansowanie 

2.16 Pomoc w uzyskaniu 
wykształcenia na poziomie 
wyższym poprzez 
dofinansowanie kosztów 
edukacji (Aktywny 
Samorząd) 

Wsparcie osób z 

niepełnosprawnością poprzez 

dofinansowanie opłaty za naukę 

(czesne), dodatku na pokrycie 

kosztów kształcenia  

 

1 000 000**zł 0 zł Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba osób z 
niepełnosprawnością, 
korzystających z 
programu 



2.17 Pomoc w utrzymaniu 
aktywności zawodowej 
poprzez zapewnienie opieki 
dla osoby zależnej 
(Aktywny Samorząd) 

Wsparcie osób z 

niepełnosprawnością poprzez 

dofinansowanie kosztów opieki 

nad osobą zależną 

120 000**zł 0 zł Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba osób z 
niepełnosprawnością, 
korzystających z 
programu 

*harmonogram ustalony według potrzeb na zadania z 2020 roku, plan środków PFRON na 2021 rok zostanie ustalony algorytmem do wiadomości powiatu na przełomie miesięcy 
luty/marzec.  
** harmonogram ustalony według potrzeb na zadania z 2020 roku,  plan środków PFRON na 2021 rok w programie AS zostanie przekazany umową  pomiędzy powiatem /GMK a 
PFRON najprawdopodobniej w miesiącu kwietniu. 

 

PRIORYTET III: DOSTĘPNOŚĆ 

NAZWA ZADANIA DZIAŁANIA W RAMACH 
ZADANIA 

NAKŁADY 
FINANSOWE 

ŁĄCZNIE 

W TYM 
ŚRODKI Z 
BUDŻETU 

MIASTA 

REALIZATOR MIERNIKI 
PRZYPISANE DO 

ZADANIA 

3.1 Dostępność 
architektoniczna  

3.1.1 Opracowanie i 
aktualizowanie standardów 
dostępności budynków i 
przestrzeni publicznej 

 

Stosowanie przepisów prawa 
przy wydawaniu decyzji o 
pozwoleniu na budowę, ZRID, 
ULICP w zakresie standardów 
dostępności budynków i 
przestrzeni publicznej 

W ramach etatów 

 

W ramach 
etatów 

Wydział Planowania 
Przestrzennego, 
Wydział Architektury 
i Urbanistyki, Wydział 
Strategii i 
Monitorowania 
Inwestycji 

Ilość opracowań 

 3.1.2 Zapewnienie dostępności 
nowobudowanej i 
modernizowanej infrastruktury 
miejskiej 

 

W ramach etatów 

 

W ramach 
etatów 

Wydział Architektury 
i Urbanistyki, Wydział 
Polityki Społecznej i 
Zdrowia 

Ilość zadań. 



Monitorowanie przepisów 
dotyczących likwidacji barier 
architektonicznych w warunkach 
technicznych w zakresie 
komunikacji poziomej i pionowej 
w obiektach budowlanych przy 
wydawaniu pozwoleń na budowę 

 3.1.3 Zapewnienie dostępności 
planów zagospodarowania 
przestrzennego, w tym w zakresie 
dostępności przestrzeni 
publicznej i komunikacji 

Nie jest możliwe 
wydzielenie z kwoty 
ogólnej budżetu 

- Wydział Planowania 
Przestrzennego,  
Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

Liczba zaopiniowanych 
planów 
zagospodarowania 
przestrzennego 

 3.1.4 Zapewnienie dostępności 
programów rewitalizacji 

Nie jest możliwe 
wydzielenie z kwoty 
ogólnej budżetu 

- Wydział Strategii 
Planowania i 
Monitorowania 
Inwestycji, Wydział 
Polityki Społecznej i 
Zdrowia 

Liczba zaopiniowanych 
planów 
zagospodarowania 
przestrzennego 

 

 

 

 

3.1.5 Audyty dostępności 
obiektów użyteczności publicznej 

- - Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

Na rok 2021 nie 
przewidziano realizacji 
poddziałania. 

 3.1.6 Likwidacja barier 
architektonicznych w obiektach 
użyteczności publicznej 

- budowa windy w budynku przy 
al. Modrzewiowej 25 w ramach 
inwestycji pn. „Przebudowa i 
rozbudowa obiektu przy al. 
Modrzewiowej 25 w Krakowie 
wraz z budową sieci kanalizacji 
opadowej” 

171 732,60 zł*** 

 

 

 

65 658,60 zł*** 

 

 

 

              - 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Strategii 
Planowania i 
Monitorowania 
Inwestycji, Wydział 
Mieszkalnictwa, 
Zarząd Inwestycji 
Miejskich, Zarząd 
Budynków 
Komunalnych, 
Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

 

 

 

1 urządzenie  

 

 

 

 



-budowa platformy dźwigowej w 
budynku przy ul. Ludwisarzy 4-6 
w ramach inwestycji 
pn.„Modernizacja obiektów przy 
ul. Ludwisarzy oraz przy ul. 
Tokarskiej” 

- budowa podnośnika dla osób 
niepełnosprawnych w budynku 
przy ul. Tokarskiej 16 w ramach 
inwestycji pn.„Modernizacja 
obiektów przy ul. Ludwisarzy 
oraz przy ul. Tokarskiej” 

 

- W 2021 roku planowane jest 
przystosowanie lokalu w 
budynku przy  

Pl. Inwalidów 6 na siedzibę Rady 
Dzielnicy V. Po rozstrzygnięciu 
postępowania przetargowego 
zostaną wykonane prace  

w Siedzibie Rady Dzielnicy V. 
Pozostałe środki zostaną 
przeznaczone na przystosowanie 
lokali w pozostałych dzielnicach. 

- Wykonanie inwentaryzacji oraz 
szacowania kosztów dla 
pozostałych siedzib Rad 
Dzielnic. 

- Po otrzymaniu raportu z audytu 
Zespołu nastąpi przygotowanie 
opracowania z wytycznymi i 
wstępną wyceną prac 
niezbędnych do wykonania. 

Na etapie projektu 

 

 

 

740 000 

 

 

 

ZBK: 625 000,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740 000 

 

 

 

ZBK: 
600 000,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Obsługi 
Urzędu 

1 urządzenie 

 

 

 

1 urządzenie 

 

ZBK: Liczba remontów 

 

 

 

 

***koszty zadań ujęte zostały z kosztorysów ofertowych wykonawców i na etapie inwestycji mogą ulec zmianie 

 



- Przygotowanie harmonogramu 
realizacji, zabezpieczenie 
środków finansowych  a 
następnie likwidacja barier dla 
osób z niepełnosprawnościami w 
budynkach UMK poprzez 
wykonanie zaleceń ujętych w 
raporcie. 

 

 

 

 

 

3.1.7 Szkolenia dotyczące 
dostępności dla pracowników 
odpowiedzialnych za miejskie 
inwestycje 

- - Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia, 
Wydział Organizacji i 
Nadzoru 

Na 2021 rok nie 
zaplanowano realizacji 
działania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.8 Szkolenia dotyczące 
dostępności dla pracowników 
administracji architektoniczno-
budowlanej, kadr planowania 
przestrzennego oraz służb 
konserwatorskich 

- - Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia, 
Wydział Organizacji i 
Nadzoru 

Na rok 2021 nie 
zaplanowano realizacji 
działania. 

3.2 Dostępność 
informacji 

3.2.1 Tworzenie i modernizacja 
serwisów internetowych i 
aplikacji mobilnych zgodnie ze 
standardem dostępności 

Wydział Organizacji i 
Nadzoru: 
Przedsięwzięcia dot. 
osób 
niepełnosprawnych są 
realizowane w zakresie 
zadania OR/SUI - 

100% Wydział Informatyki, 
Wydział Komunikacji 
Społecznej, Wydział 
Organizacji i Nadzoru 

Brak narzędzi 
umożliwiających 
wyodrębnienia wartości 
mierników dla realizacji 
programu w tym 
zakresie. Mierniki są 
prowadzone w zakresie 



Systemy i Usługi 
Informacyjne w 
ramach działań 
OR/SUI/01 i 
OR/SUI/02 oraz 
zadania OR/A1.4/10 
Wdrożenie Systemu 
Elektronicznych Usług 
Publicznych w UMK i 
MJO, które obejmują 
prowadzenie, 
administrowanie, 
hosting oraz rozwój 
BIP MK. Brak 
możliwości 
wyodrębnienia 
wydatków dla realizacji 
programu w tym 
zakresie. 

zadania OR/SUI - 
Systemy i Usługi 
Informacyjne w ramach 
działań OR/SUI/01 i 
OR/SUI/02 oraz 
zadania OR/A1.4/10. 

 

 

 3.2.2 Zapewnienie informacji w 
tekście łatwym do czytania oraz 
tłumaczenia na język migowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedsięwzięcia dot. 
osób 
niepełnosprawnych są 
realizowane w zakresie 
zadania OR/SUI - 
Systemy i Usługi 
Informacyjne w 
ramach działań 
OR/SUI/01 i 
OR/SUI/02 oraz 
zadania OR/A1.4/10 
Wdrożenie Systemu 
Elektronicznych Usług 
Publicznych w UMK i 
MJO, które obejmują 
prowadzenie, 
administrowanie, 

W ramach 
etatów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia, 
Wydział Komunikacji 
Społecznej, Wydział 
Organizacji i 
Nadzoru, Wydział 
Informatyki 

Brak narzędzi 
umożliwiających 
wyodrębnienia wartości 
mierników dla realizacji 
programu w tym 
zakresie. Mierniki są 
prowadzone w zakresie 
zadania OR/SUI - 
Systemy i Usługi 
Informacyjne w ramach 
działań OR/SUI/01 i 
OR/SUI/02 oraz 
zadania OR/A1.4/10. 

 

Liczba komunikatów 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tłumaczenie na PJM procedur 
realizowanych w Urzędzie Miasta 
Krakowa i zamieszczenie ich na 
BIP UMK 

hosting oraz rozwój 
BIP MK. Brak 
możliwości 
wyodrębnienia 
wydatków dla realizacji 
programu w tym 
zakresie. 

 

W ramach etatów 

2 000,00 zł 

 

 

20 000,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

2 000,00 zł 

 

 

20 000,00 zł 

Liczba dostosowanych 
materiałów 

 

 

 

 

 

Ilość zrealizowanych 
tłumaczeń 

 

 

Ilość przetłumaczonych 
procedur 

 3.2.3 Zapewnienie na życzenie 
informacji w wersji 
elektronicznej, druku 
powiększonym, alfabecie brajla 

W ramach zadań - Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia,  

Ilość opracowanych 
materiałów 

 3.2.4 Audyty dostępności 
materiałów informacyjnych 
(serwisów internetowych, 
aplikacji mobilnych oraz 
materiałów elektronicznych i 
materiałów drukowanych) 

- - Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

W 2021 roku nie 
zaplanowano realizacji 
działania. 



 3.2.5 Likwidacja barier w 
dostępności informacji, w tym 
audyty weryfikacyjne 

Przedsięwzięcia dot. 
osób 
niepełnosprawnych są 
realizowane w zakresie 
zadania OR/SUI - 
Systemy i Usługi 
Informacyjne w 
ramach działań 
OR/SUI/01 i 
OR/SUI/02 oraz 
zadania OR/A1.4/10 
Wdrożenie Systemu 
Elektronicznych Usług 
Publicznych w UMK i 
MJO, które obejmują 
prowadzenie, 
administrowanie, 
hosting oraz rozwój 
BIP MK. Brak 
możliwości 
wyodrębnienia 
wydatków dla realizacji 
programu w tym 
zakresie. 

 

 Wewnętrznego, 
Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia, 
Wydział Organizacji i 
Nadzoru 

Brak narzędzi 
umożliwiających 
wyodrębnienia wartości 
mierników dla realizacji 
programu w tym 
zakresie. Mierniki są 
prowadzone w zakresie 
zadania OR/SUI - 
Systemy i Usługi 
Informacyjne w ramach 
działań OR/SUI/01 i 
OR/SUI/02 oraz 
zadania OR/A1.4/10. 

 3.2.6 Szkolenia dotyczące 
dostępności dla pracowników 
odpowiedzialnych za serwisy 
internetowe, aplikacje i działania 
informacyjne  

- - Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia, 
Wydział Organizacji i 
Nadzoru 

Na rok 2021 nie 
zaplanowano działania. 

3.3 Dostępność 
komunikacji 

3.3.1 Opracowanie i 
aktualizowanie standardów 
komunikacji z mieszkańcami z 
niepełnosprawnościami 

Zadanie nie planowane 
do realizacji w 2021r. 
zostanie ujęte w planie 

              - Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

- 



poprawy dostępności 
na lata 2021-2024. 

 3.3.2 Zapewnienie usługi 
tłumaczenia na język migowy w 
kontaktach z Urzędem i 
podległymi mu jednostkami 

W ramach budżetu 
wydziału 

- Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

Ilość osób którym 
udzielono wsparcia. 

 3.3.3 Stała dostępność usługi 
tłumaczenia na język migowy w 
punktach bezpośredniej obsługi 
mieszkańców i punktach 
informacyjnych 

W ramach etatów 
(wskazani pracownicy 
przeszkoleni z języka 
migowego)  

W ramach 
etatów  

Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia, 
Wydział Spraw 
Administracyjnych 

Ilość osób którym 
udzielono wsparcia. 

 3.3.4 Zapewnienie rozwiązań dla 
osób słabosłyszących (jak pętle 
indukcyjne) w punktach 
bezpośredniej obsługi 
mieszkańców i punktach 
informacyjnych 

SZ: Zadanie 
zrealizowane w 2018 
roku. 

- Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia, 
Wydział Spraw 
Administracyjnych 

Ilość stanowisk 
wyposażonych w pętle 
induktofoniczne. 

 3.3.5 Zapewnienie na życzenie 
dokumentów w indywidualnej 
sprawie w: wersji elektronicznej, 
druku powiększonym, alfabecie 
brajla 

W ramach etatów. W ramach 
etatów – brak 
środków w 
budżecie SA 

Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia, 
Wydział Spraw 
Administracyjnych 

Ilość zgłoszeń. 

 3.3.6 Audyty dostępności 
komunikacji 

Audyty dostępności 
budynku realizowane w 
2020r. 

- Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia,  

Ilość dostępnych 
stanowisk obsługi. 

 3.3.7 Likwidacja barier w 
dostępności komunikacji, w tym 
audyty weryfikacyjne 

- - Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia, 
Wydział Spraw 
Administracyjnych 

Na rok 2021 nie 
zaplanowano realizacji 
zadania. 

 3.3.8 Szkolenia dla pracowników 
i pracowników podległych 
jednostek w zakresie dostępności 
komunikacji   

W ramach budżetu. 
Zgodnie  z planem 
poprawy dostępności  

 Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia, 
Wydział Organizacji i 
Nadzoru 

Ilość przeszklonych 
pracowników 



3.4 Dostępność 
transportu 

3.4.1 Opracowanie i 
aktualizowanie standardu 
dostępności taboru: 
autobusowego i tramwajowego 
oraz infrastruktury przystankowej 
i jej otoczenia (w tym dojścia do 
przystanku) 

Nakłady finansowe są 
nakładami pośrednimi. 
Środki są przenoszone 
przez poszczególnych 
operatorów ramach 
wynagrodzenia za 
świadczoną usługę (np. 
pracę przewozową).  

 

 Zarząd Inwestycji 
Miejskich, Zarząd 
Dróg Miasta 
Krakowa, Zarząd 
Transportu 
Publicznego 

ZTP wymaga od 
operatorów KMK taboru 
dostosowanego do 
wymagań osób o 
obniżonej mobilności 
(zgodnie z pkt. 3.4.2). 
ZTP przygotowuje 
standardy wewnętrzne 
opiniowania 
infrastruktury transportu 
zbiorowego, w których w 
szczególności zawarte 
będą informacje na temat 
dostosowania tej 
infrastruktury do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 

 3.4.2 Zapewnienie dostępności 
taboru 

- - Zarząd Transportu 
Publicznego 

Wymóg zakupu taboru 
niskopodłogowego oraz 
posiadania 
wyznaczonych miejsc dla 
osób korzystających z 
wózków inwalidzkich lub 
dziecięcych (specjalne 
oznaczenia) 

 3.4.3 Zapewnienie dostępności 
infrastruktury przystankowej i jej 
otoczenia (w tym dojścia do 
przystanku) 

W roku 2021 r. będą 
kontynuowane roboty 
budowalne w ramach 
inwestycji pn.  
„Budowa linii 
tramwajowej KST etap 
III (Os. Krowodrza 
Górka – Górka 
Narodowa) wraz z 
budową 
dwupoziomowego 

 Zarząd Inwestycji 
Miejskich w Krakowie 

 



skrzyżowania w ciągu 
ul. Opolskiej w 
Krakowie”.  
„Rozbudowa al. 29-
Listopada (odcinek ul. 
Opolska – granica 
miasta).  
"Rozbudowa ul. 
Klasztornej na odcinku 
od ul. Żaglowej do 
ronda przy moście 
Wandy".  
"Budowa układu 
komunikacyjnego dla 
obsługi Szpitala 
Uniwersyteckiego w 
Krakowie-
Prokocimiu".  
Planowane 
zakończenie 
powyższych zadań 
planowane jest na rok 
2022.  

Dopiero po 
zakończeniu inwestycji 
będzie możliwość 
podania danych  
otaczających 
sprawozdania i 
harmonogramu działań 
na rzecz osób z 
niepełnosprawnościami 
w zakresie osiągniętych 
mierników 
przypisanych do 
zadania oraz nakładów 



finansowych łącznie w 
tym środków  
z budżetu miasta.  

 3.4.4 Zapewnienie dostępności 
informacji o transporcie 
publicznym 

- - Zarząd Transportu 
Publicznego 

Informacja pasażerska 
(wizualna) dostosowana 
do osób 
niepełnosprawnych:  

• Tablice LED w 
kolorze 
pomarańczowym 

• Czcionki 
bezszeryfowe 

• Duże rozmiary 
wyświetlaczy i 
czcionek  

Informacja pasażerska 
(głosowa) dostosowana 
do osób 
niepełnosprawnych: 

• Wymóg 
posiadania 
wewnętrznej 
informacji 
głosowej, 
informującej o 
przystankach 

• Wymóg 
posiadania 
zewnętrznej 
informacji 
głosowej, 
informującej o 
pojeździe, który 
przyjechał na 



przystanek (nr 
linii i kierunek).  

Wymaga się, by 
wyświetlacze informacji 
pasażerskiej wyposażone 
w moduł syntezy 
głosowej (na żądanie – 
przyciskiem) – aktualnie 
326 tablic. Podejmuje się 
także starania, by 
elementy informacji 
pasażerskiej dostępnej na 
przystanku  były 
dostosowane do osób 
niepełnosprawnych, np. 
spełniały standard 
WCAG 2.0 przynajmniej 
na poziomie AA. 
Zwiększa się również 
przewidywalność 
poprzez przyjęcie 
jednolitych zasad 
przedstawiania informacji 
pasażerskiej w formie 
wizualnej w pojazdach, 
na przystankach i innych 
miejscach związanych z 
funkcjonowaniem KMK. 

Informacje o transporcie 
publicznym znajdują się 
w szczególności w 
rozkładach jazdy na 
przystankach oraz na 
stronie internetowej 
www.ztp.krakow.pl 

http://www.ztp.krakow.pl/


 

 3.4.5 Opiniowanie inwestycji 
transportowych pod kątem ich 
dostępności  

- - Zarząd Transportu 
Publicznego, Zarząd 
Dróg Miasta Krakowa 

Pracownicy merytoryczni 
ZTP przy opiniowaniu 
inwestycji zwracają 
uwagę na potrzeby osób 
z ograniczeniami 
mobilności. Dodatkowo 
należy zaznaczyć, iż 
szczegółowe opinie 
odnośnie dostępności 
infrastruktury dla osób 
niepełnosprawnych 
wydaje Zespół 
Konsultacyjny ds. 
Dostępności 
Infrastruktury Miejskiej 
do Potrzeb Osób 
Niepełnosprawnych 
działający przy 
Powiatowej Społecznej 
Radzie ds. Osób 
Niepełnosprawnych przy 
Prezydencie Miasta 
Krakowa. 

W dniu 20.09.2019 r. 
Zarządzeniem Nr 
2376/2019 PMK 
powołany został zespół 
zadaniowy ds. 
niechronionych 
uczestników ruchu w 
Mieście Krakowie z 
późniejszymi zmianami 
wprowadzonymi 
Zarządzeniem Nr 



3266/2019 PMK z dn. 
02.12.2019. Zespół 
opiniuje dokumentacje 
pod względem 
bezpieczeństwa i 
komfortu 
niechronionych 
uczestników ruchu, 
pieszych i rowerzystów z 
uwzględnieniem potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 
W 2020 r. odbyło się 17 
posiedzeń Zespołu, na 
których w obecności 
projektantów, 
dyskutowane były 
rozwiązania 
minimalizujące trudności 
w poruszaniu się dla 
osób z dysfunkcją 
wzroku, a także z 
dysfunkcją narządu 
ruchu. 

 3.4.6 Audyty dostępności 
infrastruktury transportowej 

- - Zarząd Transportu 
Publicznego, Zarząd 
Dróg Miasta Krakowa 

Pracownicy merytoryczni 
ZTP przy okazji zebrań 
Zespołu Zadaniowego 
ds. niechronionych 
uczestników ruchu w 
Mieście Krakowie 
zwracają uwagę na 
wszystkich 
niechronionych 
uczestników  ruchu 
drogowego, w tym 
również na osoby 
niepełnosprawne. 



W dniu 20.09.2019 r. 
Zarządzeniem Nr 
2376/2019 PMK 
powołany został zespół 
zadaniowy ds. 
niechronionych 
uczestników ruchu w 
Mieście Krakowie z 
późniejszymi zmianami 
wprowadzonymi 
Zarządzeniem Nr 
3266/2019 PMK z dn. 
02.12.2019. Zespół 
opiniuje dokumentacje 
pod względem 
bezpieczeństwa i 
komfortu 
niechronionych 
uczestników ruchu, 
pieszych i rowerzystów z 
uwzględnieniem potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 

 3.4.7 Likwidacja barier w 
dostępności do transportu, w tym 
audyty weryfikacyjne 

ZDMK:  

Dzielnica II: remont chodników i 
dostosowanie ich do potrzeb 
osób niepełnosprawnych – wg. 
wskazań. 

Dzielnica IV: remont ul. 
Korczaka (współfinansowana z 
zadań remontowych) 

 

 

 

 

60 000,00 zł 

 

 

140 573,00 zł 

 

 

 Zarząd Transportu 
Publicznego, Zarząd 
Dróg Miasta 
Krakowa, Zarząd 
Inwestycji Miejskich 
w Krakowie 

W 2021 r. Zarząd 
Inwestycji Miejskich w 
Krakowie nie będzie 
realizował zadań w 
wymienionym zakresie. 

ZTP: j/w 



Dzielnica VI: Wykonanie przejść 
medialnych wg wskazań dzielnicy 
(zadanie remontowe. Obniżanie 
krawężników, ułożenie kostki 
medialnej na wskazanych 
przejściach dla pieszych) 

Dzielnica VIII: Remont chodnika 
przy drodze bocznej od ul. 
Kobierzyńskiej naprzeciwko 
sklepu Lidl 

Dzielnica XV: Likwidacja barier 
architektonicznych na terenie 
Dzielnicy (dofinansowanie 
realizacji zadań z zakresu „prac 
remontowych dróg i chodników 
na terenie Dzielnicy XV 
Mistrzejowice” w zakresie 
dostosowania istniejącej 
infrastruktury do potrzeb osób 
niepełnosprawnych) 

Dzielnica XVII: Remont 
chodników i dostosowanie ich do 
potrzeb osób niepełnosprawnych 
– wg wskazań. 

 

 

3 641,00 zł 

 

 

 

118 466,00 zł 

 

 

69 399,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

20 947,00 zł 

 3.4.8 Szkolenia dotyczące 
pasażerów wymagających 
wsparcia w zakresie mobilności 
dla kierowców autobusów, 
motorniczych i kontrolerów  

- - Operatorzy 
komunikacji miejskiej 
w Krakowie, Zarząd 
Transportu 
Publicznego 

Zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z 
dn. 1.04.2010 r. w 
sprawie szkolenia 
kierowców wykonujących 
przewóz drogowy, zakres 



tematyczny 
obowiązkowych szkoleń 
kierowców obejmuje 
również szczególne 
okoliczności związane z 
przewozem pewnych 
grup pasażerów, w tym 
osób niepełnosprawnych. 

ZTP wymaga 
codziennego podejścia 
do pasażera, wsparcia w 
zakresie „mobilności 
miejskiej”, tj. pomocy w 
zakresie obsługi osób 
niepełnosprawnych, jak 
również udzielenia 
informacji w zakresie 
przepisów dotyczących 
komunikacji miejskiej czy 
też samej podróży. 

Pracownicy operatorów 
Komunikacji Miejskiej w 
Krakowie uczestniczą w 
szkoleniach wstępnych, 
okresowych, pierwszej 
pomocy, BHP, 
stanowiskowych. 

 3.4.9 Szkolenia dotyczące 
dostępności dla służb miejskich i 
jednostek podległych 
odpowiedzialnych za transport 

Zadanie nie planowane 
do realizacji w 2021r. 

- Operatorzy 
komunikacji miejskiej 
w Krakowie, Zarząd 
Transportu 
Publicznego 

- 

 



PRIORYTET IV: EDUKACJA, W TYM EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA 

NAZWA ZADANIA DZIAŁANIA W RAMACH 
ZADANIA 

NAKŁADY 
FINANSO

WE 
ŁĄCZNIE 

W TYM 
ŚRODKI Z 
BUDŻETU 

MIASTA 

REALIZATOR MIERNIKI 
PRZYPISANE DO 

ZADANIA 

4.1 Wczesne wspomaganie i 
diagnozowanie specjalnych 
potrzeb edukacyjnych 

4.1.1 Prowadzenie badań 
screeningowych w żłobkach w celu 
wykrycia zagrożenia 
niepełnosprawnością i zaburzeniami 
rozwojowymi u wychowanków ww. 
placówek 

Nie 
zaplanowano 
do realizacji. 

Nie 
zaplanowano 
do realizacji. 

Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

- 

 4.1.2 Diagnozowanie potrzeb, 
monitorowanie potencjału i możliwości 
rozwojowych w celu tworzenia 
indywidualnej ścieżki rozwoju i edukacji 
osoby z niepełnosprawnością 

(podano ogólny plan wydatków 

bieżących w rozdziale 85406 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 

w tym poradnie specjalistyczne,   

wg budżetu Miasta 

Krakowa na rok 2021 ) 

21.816.000 zł 21.816.000 zł Wydział Edukacji 
(Poradnie 
psychologiczno-
pedagogiczne) 

Liczba osób, którym 
udzielono wsparcia. 

 4.1.3 Prowadzenie 
wielospecjalistycznego wsparcia rodzin i 
dzieci z niepełnosprawnościami w 
zakresie diagnozy potrzeb edukacyjnych 
i tworzenia indywidualnej ścieżki 
rozwoju 

21.816.000 zł 21.816.000 zł Wydział Edukacji 
(Poradnie 
psychologiczno-
pedagogiczne) 

Liczba osób, którym 
udzielono wsparcia. 

 4.1.4 Tworzenie zespołów wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka w celu 

5.535.300 zł 

 

3.835.000 zł 

 

Wydział Edukacji 
(Poradnie 

Liczba osób, którym 
udzielono wsparcia 



pobudzania psychoruchowego i 
społecznego rozwoju dziecka od chwili 
wykrycia niepełnosprawności do 
podjęcia nauki w szkole prowadzonego 
bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną 

 

Podano ogólny plan wydatków 
bieżących w rozdziale 85404 - wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka 
3.835.000 zł (w tym w Specjalistycznej 
Poradni Wczesnej Pomocy 
Psychologiczno-Pedagogicznej 
1.200.200 zł) oraz dodatkowo plan 
wydatków na organizowanie wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka  
realizowane w SPWPPP na podstawie 
porozumienia z MEN dotyczącego 
realizacji zadań z zakresu administracji 
rządowej, wynikających z programu 
kompleksowego wsparcia dla rodzin 
„Za życiem” zaplanowane w rozdziale 
80195 w wys. 1.700.300 zł  

Zajęcia wczesnego wspomagania 
rozwoju są organizowane nie tylko w 
PPP 

(w tym: 

1.200.200 zł– 

wczesne 
wspomaganie 

rozwoju 
dziecka w 
Poradniach; 

1.700.300 zł - 
wczesne 

wspomaganie 
rozwoju 
dziecka dot. 
realizacji 
zadań 
wynikających 
z realizacji 
programu dla 
rodzin „Za 
życiem”; 

2.634.800 -
wydatki 
zaplanowane 
w r. 85404 w 
pozostałych 
placówkach 
realizujących 
WWRDz) 

(w tym: 

1.200.200 zł– 

wczesne 
wspomaganie 

rozwoju 
dziecka w 
Poradniach; 

2.634.800 zł -
wydatki 
zaplanowane 
w r. 85404 w 
pozostałych 
placówkach 
realizujących 
WWRDz) 

psychologiczno-
pedagogiczne) 

Szkoły i placówki 
samorządowe i 
niesamorządowe 

(dzieci objętych 
wczesnym 
wspomaganiem rozwoju 
w samorządowych i 
niesamorządowych 
szkołach i placówkach wg 
SIO).. 

4.2 Upowszechnianie 
edukacji włączającej 

4.2.1 Finansowanie samorządowych 
szkół i placówek kształcenia specjalnego 
oraz klas integracyjnych w szkołach 
ogólnodostępnych  

 

158.954.200 
zł 

158.954.200 
zł 

Wydział Edukacji Liczba oddziałów  
specjalnych w 
przedszkolach i szkołach  
specjalnych 
samorządowych. 



Całość wydatków bieżących 
zaplanowanych w rozdziałach: dot. 
samorządowych przedszkoli, szkół 
specjalnych i specjalnych ośrodków 
szkolno-wychowawczych - 80102, 
80105, 80111, 80121, 80134, 85403 oraz 
rozdziałów dot. realizacji zadań 
wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci  i młodzieży w przedszkolach i 
szkołach - 80149, 80150, 80152. 

Liczba klas integracyjnych  
w szkołach 
ogólnodostępnych. 

Liczba samorządowych 
oddziałów 
przedszkolnych 
integracyjnych. 

Liczba oddziałów 
specjalnych w 
przedszkolach 
ogólnodostępnych  
samorządowych. 

 4.2.2 Przekazywanie dotacji 
niepublicznym szkołom w wysokości 
niezbędnej do pełnej realizacji 
specjalnych potrzeb edukacyjnych 
dziecka 

53 600 000 zł 53 600 000 zł Wydział Edukacji Liczba szkół i placówek -   
202. 

 4.2.3 Przekazywanie dotacji publicznym 
szkołom nie samorządowym w 
wysokości niezbędnej do pełnej 
realizacji specjalnych potrzeb 
edukacyjnych dziecka 

16 459 500 zł 16 459 500 zł Wydział Edukacji Liczba szkół i placówek 
93. 

 4.2.4 Zapewnienie wsparcia 
metodycznego dla placówek oświatowo-
wychowawczych, w których przebywają 
uczniowie ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi 

  Wydział Edukacji 

 

Zadanie należy do 
kompetencji organu 
nadzoru pedagogicznego. 

4.3 Kształcenie specjalne w 
ramach placówek 
ogólnodostępnych, 
integracyjnych/ 
ogólnodostępnych z 
oddziałami integracyjnymi i 

4.3.1 Zapewnienie odpowiedniej formy 
kształcenia specjalnego z 
uwzględnieniem rodzaju 
niepełnosprawności, dzieciom i 
młodzieży niepełnosprawnym, 
wymagającym stosowania specjalnej 

229 013,700 
zł 

229 013,700 
zł 

Wydział Edukacji Liczba dzieci i uczniów z 
orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego 



specjalnych/ 
ogólnodostępnych z 
oddziałami specjalnymi 

organizacji nauki i metod pracy. 
Kształcenie to może być prowadzone w 
formie nauki odpowiednio w 
przedszkolach i szkołach 
ogólnodostępnych, przedszkolach, 
oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i szkołach lub 
oddziałach integracyjnych, 
przedszkolach i szkołach lub oddziałach 
specjalnych, innych formach 
wychowania przedszkolnego i 
ośrodkach, zgodnie z formą kształcenia 
wybrana przez rodzica/opiekuna  
prawnego dziecka 

Podano ogólny plan wydatków 

bieżących zaplanowanych w 

rozdziałach: dot. przedszkoli, szkół 

specjalnych i specjalnych ośrodków 

szkolno-wychowawczych - 80102, 

80105, 80121, 80134, 85403 oraz 

rozdziałów dot. realizacji zadań 

wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży w 

przedszkolach i szkołach - 80149, 

80150, 80152. 

 

Podana kwota stanowi sumę nakładów 
finansowych wykazanych w pozycjach: 
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3. 



 4.3.2 Promowanie edukacji włączającej 
jako pierwszego wyboru formy edukacji 
w placówce znajdującej się w 
najmniejszej odległości od domu 
dziecka 

Wszelkie nakłady finansowe związane z 
szeroko pojętą tematyką osób 
niepełnosprawnych zaplanowane są w 
rozdziałach: dot. przedszkoli, szkół 
specjalnych i specjalnych ośrodków 
szkolno-wychowawczych, tj.: 80102, 
80105, 80121, 80134, 85403 oraz 
rozdziałów dot. realizacji zadań 
wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci  i młodzieży w przedszkolach i 
szkołach, tj.: 80149, 80150, 80152.  

Wszelkie działania związane z 
promowaniem edukacji włączającej jako 
pierwszego wyboru formy edukacji (…) 
wydatkowane są z ww. rozdziałów, w 
zależności od rodzaju placówki. 
Rozporządzenie w sprawie  
szczegółowej klasyfikacji dochodów, 
wydatków, przychodów i rozchodów 
oraz środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych nie przewiduje 
klasyfikowania wydatków na 
promowanie edukacji włączającej jako 
pierwszego wyboru formy edukacji (…). 

W ramach 
etatów 

W ramach 
etatów 

Wydział Edukacji, 
Wydział Komunikacji 
Społecznej  

Na podstawie 
przekazanych materiałów 
merytorycznych Biuro 
Prasowe  przygotowuje 
informację na stronę 
miasta oraz przekazuje ją 
w serwisie dla 
dziennikarzy 

Realizacja w oparciu o 
przepisy. 

 4.3.3 Zapewnienie indywidualnego, 
specjalistycznego wsparcia osoby 
dorosłej (na przykład w formie wsparcia 
nauczyciela wspomagającego) dla dzieci 

  Wydział Edukacji Administrator danych 
Systemu Informacji 
Oświatowej – 
Ministerstwo Edukacji i 



ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, zgodnie z tymi 
potrzebami, w pełnym wymiarze czasu, 
w którym dziecko przebywa w placówce 
edukacyjnej (z uwzględnieniem zajęć 
pozalekcyjnych, wycieczek szkolnych 
oraz zajęć świetlicowych) 

Wszelkie nakłady finansowe związane z 
szeroko pojętą tematyką osób 
niepełnosprawnych zaplanowane są w 
rozdziałach: dot. przedszkoli, szkół 
specjalnych i specjalnych ośrodków 
szkolno-wychowawczych, tj.: 80102, 
80105, 80121, 80134, 85403 oraz 
rozdziałów dot. realizacji zadań 
wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci  i młodzieży w przedszkolach i 
szkołach, tj.: 80149, 80150, 80152.  

Wszelkie działania związane z 
zapewnieniem indywidualnego, 
specjalistycznego wsparcia osoby 
dorosłej (…)  wydatkowane są z ww. 
rozdziałów, w zależności od rodzaju 
placówki. Rozporządzenie w sprawie  
szczegółowej klasyfikacji dochodów, 
wydatków, przychodów i rozchodów 
oraz środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych nie przewiduje 
klasyfikowania wydatków na 
zapewnieniem indywidualnego, 
specjalistycznego wsparcia osoby 
dorosłej (…) 

Nauki - nie udostępnia 
obecnie danych w tym 
zakresie. 

 4.3.4 Zapewnienie wykonywania 
czynności higienicznych i 

  Wydział Edukacji Administrator danych 
Systemu Informacji 



samoobsługowych (jedzenie, toaleta, 
przemieszczanie się) dla uczniów 
realizujących kształcenie specjalne w 
placówkach ogólnodostępnych i 
integracyjnych (jeżeli konieczne), w 
pełnym wymiarze czasu, w którym 
dziecko przebywa w placówce 
edukacyjnej (z uwzględnieniem zajęć 
pozalekcyjnych, wycieczek szkolnych 
oraz zajęć świetlicowych) 

Wszelkie nakłady finansowe związane z 
szeroko pojętą tematyką osób 
niepełnosprawnych zaplanowane są w 
rozdziałach: dot. przedszkoli, szkół 
specjalnych i specjalnych ośrodków 
szkolno-wychowawczych, tj.: 80102, 
80105, 80121, 80134, 85403 oraz 
rozdziałów dot. realizacji zadań 
wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci  i młodzieży w przedszkolach i 
szkołach, tj.: 80149, 80150, 80152.  

Wszelkie działania związane z 
zapewnienie wykonywania czynności 
higienicznych i samoobsługowych (…)  
wydatkowane są z ww. rozdziałów, w 
zależności od rodzaju placówki. 
Rozporządzenie w sprawie  
szczegółowej klasyfikacji dochodów, 
wydatków, przychodów i rozchodów 
oraz środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych nie przewiduje 
klasyfikowania wydatków na 
zapewnienie wykonywania czynności 
higienicznych i samoobsługowych (…) 

Oświatowej – 
Ministerstwo Edukacji i 
Nauki - nie udostępnia 
obecnie danych w tym 
zakresie. 



 4.3.5 Monitorowanie jakości kształcenia 
uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi 

  Wydział Edukacji 

Zadanie należy do 
kompetencji organu 
nadzoru 
pedagogicznego. 

 

4.4 Dowóz uczniów z 
niepełnosprawnościami 

4..4.1 Dowóz i opieka w czasie 
przewozu dzieci i uczniów z 
niepełnosprawnościami do przedszkoli, 
szkół i placówek albo zwrot kosztów 
dowozu na podstawie umowy zawartej 
miedzy wójtem, burmistrzem, 
prezydentem) a rodzicami, jeżeli 
dowożenie i opiekę w trakcie przewozu 
zapewniają rodzice  

4 643 476,13 
zł. 

- Miejskie Centrum 
Oświaty 

Wydział Edukacji 

Ilość dzieci 
korzystających z dowozu. 

4.5 Podnoszenie 
kwalifikacji kadry placówek 
oświatowych 

4.5.1 Podnoszenie kompetencji i 
doskonalenie nauczycieli w zakresie 
pracy z uczniem o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych poprzez 
możliwość skorzystania z 
dofinansowania do form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Gminę Miejską Kraków (kursy 
kwalifikacyjne, studia licencjackie, studia 
magisterskie jednolite, uzupełniające, 
studia podyplomowe, studia 
doktoranckie, oraz inne formy nadające 
kwalifikacje) 

W ramach 
zadań 

W ramach 
zadań. 

Wydział Edukacji/ 
Dyrektorzy Szkół i 
Placówek 

Liczba pozytywnie 
rozpatrzonych wniosków. 

4.6 Zapewnienie 
dostępności placówek 
oświatowych i innych 
instytucji edukacyjnych 

4.6.1 Audyty dostępności placówek 
oświatowych i innych instytucji 
edukacyjnych 

Nie 
zaplanowano 
realizacji na 
2021r. 

- Wydział Edukacji, 
Miejskie Centrum 
Obsługi Oświaty w 
Krakowie  

- 



 4.6.2 Likwidacja barier w placówkach 
oświatowych i innych instytucjach 
edukacyjnych, w tym audyty 
weryfikacyjne 

1 486 500 

Centrum 
Młodzieży, 
Przedszkole 
nr 12, 
Przedszkole 
nr 28, 
Przedszkole 
nr 71, 
Przedszkole 
nr 100, 
Przedszkole 
nr 104, 
Szkoła 
Podstawowa 
z Oddziałami 
Integracyjny
mi nr 12, 
Szkoła 
Podstawowa 
z Oddziałami 
Integracyjny
mi nr 98, 
Zespół Szkół 
Ogólnokształ
cących nr 9, 
Zespół 
Szkolno-
Przedszkolny 
nr 6, Zespół 
Szkół 
Specjalnych 
nr 6, Zespół 
Szkół 
Specjalnych 

1 486 500 Wydział Edukacji, 
Miejskie Centrum 
Obsługi Oświaty w 
Krakowie 

Ilość placówek 



nr 11, Zespół 
Szkół 
Specjalnych 
nr 14,  
Specjalny 
Ośrodek 
Szkolno-
Wychowawcz
y nr 4 

 4.6.3 Prowadzenie i upublicznianie bazy 
(w tym mapy) dostępnych placówek 
oświatowych i innych instytucji 
edukacyjnych 

W ramach 
etatów 

W ramach 
etatów 

Wydział Edukacji Portal edukacyjny 

4.7 Tematyka 
niepełnosprawności jako 
element edukacji 
społecznej  

4.7.1 Prowadzenie działań na rzecz 
propagowania wiedzy o 
niepełnosprawności, w tym warsztatów 
świadomościowych skierowanych do 
kadry placówek edukacyjnych 

W ramach 
etatów 

W ramach 
etatów 

Wydział Edukacji, 
Wydział Komunikacji 
Społecznej, Wydział 
Polityki Społecznej i 
Zdrowia 

Portal edukacyjny 

Na podstawie 
przekazanych materiałów 
merytorycznych Biuro 
Prasowe  przygotowuje 
informację na stronę 
miasta oraz przekazuje ją 
w serwisie dla 
dziennikarzy 

 4.7.2 Prowadzenie działań na rzecz 
propagowania wiedzy o 
niepełnosprawności, w tym warsztatów 
świadomościowych skierowanych do 
kadry placówek edukacyjnych 

 

Koordynacja i finansowanie działalności 
Klubu Rodzica z dzieckiem do lat 3 o 
specjalnych potrzebach rozwojowych 
Hula Hop 

 

W ramach 
etatów 

 

 

 

167 002,00 zł 

 

 

 

W ramach 
etatów 

 

 

 

150 000,00 zł 

 

 

 

Wydział Edukacji, 
Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

Portal edukacyjny 

 

 

 

 

Liczba osób 
uczestnicząca w projekcie 



Koordynacja i finansowanie działalności 
Integracyjnego Centrum Rodziców z 
dzieckiem po 6 r.ż. o specjalnych 
potrzebach rozwojowych 

 

82 500,00 zł 

 

75 000,00 zł 

 

 

 

 

 

PRIORYTET V: PRACA I ZATRUDNIENIE 

NAZWA ZADANIA DZIAŁANIA W RAMACH 
ZADANIA 

NAKŁADY 
FINANSO

WE 
ŁĄCZNIE 

W TYM 
ŚRODKI Z 
BUDŻET

U 
MIASTA 

REALIZATOR MIERNIKI 
PRZYPISANE DO 

ZADANIA 

5.1 Wsparcie w aktywizacji 
zawodowej osób z 
niepełnosprawnościami 

5.1.1 Pośrednictwo pracy i doradztwo 
zawodowe osób z niepełnosprawnościami 

0,00 0,00 Grodzki Urząd Pracy Pozyskiwanie ofert na 
wolnym rynku pracy oraz 

zakładów pracy 
chronionej – ok. 450 

miejsc pracy 

 5.1.2 Zlecanie szkoleń zawodowych, 
przekwalifikowania zawodowe dla osób z 
niepełnosprawnościami,  

PFRON* + 
Fundusz 

Pracy + EFS* 

0,00 Grodzki Urząd Pracy Ilość zorganizowanych 
szkoleń dla osób 

niepełnosprawnych w 
celu nauki zawodu, 

przekwalifikowania lub 
podwyższenia kwalifikacji 

– ok. 12 szkoleń 



 5.1.3 Aktywna polityka pozyskiwania 
pracodawców służąca tworzeniu i 
utrzymywaniu miejsc pracy dla osób z 
niepełnosprawnościami 

0,00 0,00 Grodzki Urząd Pracy Udzielanie pracodawcom 
informacji – ilość 

pracodawców, 
organizowanie spotkań 

pracodawców z osobami 
niepełnosprawnymi – 

ilość spotkań 

 5.1.4 Edukacja osób z 
niepełnosprawnościami w zakresie 
poruszania się po rynku pracy 

0,00 0,00 Grodzki Urząd Pracy Poradnictwo zawodowe 
indywidualne i grupowe – 

ok. 450 osób 
niepełnosprawnych. 
Informowanie osób 

niepełnosprawnych o ich 
prawach i obowiązkach – 

ilość udzielonych 
informacji 

 5.1.5 Wsparcie osób z 
niepełnosprawnościami bezrobotnych i 
poszukujących pracy w ramach 
subsydiowanych form (staże, prace 
interwencyjne) 

PFRON* + 
Fundusz 

Pracy + EFS 

0,00 Grodzki Urząd Pracy Liczba osób która 
skorzysta z 

subsydiowanych form: 
prac interwencyjnych, 

stażu, robót publicznych 
– ok. 40 osób 

 5.1.6 Kompleksowe projekty aktywizacji 
zawodowej osób z 
niepełnosprawnościami w tym z 
uwzględnieniem zatrudnienia 
wspomaganego 

- - Grodzki Urząd Pracy Na rok 2021 nie 
zaplanowano realizacji 

zadania 

5.2 Promocja zatrudnienia 
osób z 
niepełnosprawnościami 

5.2.1 Informowanie pracodawców i osób 
z niepełnosprawnościami o specyfice 
lokalnego rynku pracy, regulujących go 
aktach prawnych i przewidywanych 
zmianach w tym zakresie 

0,00 0,00 Grodzki Urząd Pracy Ilość osób 
niepełnosprawnych i 
pracodawców którym 
udzielono informacji 



 5.2.2 Pomoc finansowa dla osób z 
niepełnosprawnościami na podjęcie 
działalności gospodarczej, rolniczej lub 
wniesienie wkładu do spółdzielni 
socjalnej 

PFRON* + 
Fundusz 

Pracy + EFS 

0,00 Grodzki Urząd Pracy Ilość osób którym 
zostaną przyznane środki 
na podjęcie działalności 
gospodarczej, rolniczej 

lub wniesienie wkładu do 
spółdzielni – ok. 15 osób 

 5.2.3 Refundacja kosztów wyposażenia 
stanowiska pracy dla pracodawców 
tworzących nowe stanowiska pracy i 
zatrudniających osoby z 
niepełnosprawnościami 

PFRON* + 
Fundusz 

Pracy + EFS 

0,00 Grodzki Urząd Pracy Ilość zawartych umów – 
dokonanie zwrotu 

kosztów wyposażenia ok. 
5 stanowisk pracy 

 5.2.4 Zwrot miesięcznych kosztów 
zatrudnienia pracownika pomagającego 
pracownikowi z niepełnosprawnością  

PFRON* + 
Fundusz 

Pracy + EFS 

0,00 Grodzki Urząd Pracy Ilość zawartych umów – 
ok. 5 

 5.2.5 Prowadzenie kampanii 
informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących zatrudnienia osób z 
niepełnosprawnością 

  Grodzki Urząd Pracy, 
Wydział Komunikacji 

Społecznej 

 

5.3 Poradnictwo zawodowe 
dla uczniów i klientów 
ośrodków wsparcia 

5.3.1 Spotkania z młodzieżą ze szkół 
specjalnych, ośrodków szkolno-
wychowawczych oraz klientami ośrodków 
wsparcia (warsztatów terapii zajęciowej, 
środowiskowymi domami samopomocy) 

0,00 0,00 Grodzki Urząd Pracy Liczba zorganizowanych 
spotkań z młodzieżą ze 

szkół i WTZ – ok. 2 
spotkań 

 5.3.2 Współpraca ze szkołami 
specjalnymi, ośrodkami szkolno-
wychowawczymi oraz ośrodkami 
wsparcia, w tym kierowanie na praktyki 
zawodowe 

0,00 0,00 Grodzki Urząd Pracy Liczba odbytych praktyk 
zawodowych  - dla ok. 2 

uczniów ze szkół 
specjalnych i ośrodków 

szkolno-wychowawczych. 

5.4 Zatrudnienie osób z 
niepełnosprawnościami w 
jednostkach miejskich i 
podległych 

5.4.1 Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi w zakresie zwiększania 
zatrudnienia osób z 
niepełnosprawnościami (pozyskiwanie 
kandydatów i kandydatek z 

- - Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia, 
Wydział Organizacji i 

Nadzoru 

Urząd nie współpracuje z 
organizacjami 

pozarządowymi. 



niepełnosprawnościami, upowszechnianie 
ofert pracy wśród osób z 
niepełnosprawnościami) 

5.5 Szkolenia dotyczące 
pracy i zatrudniania osób z 
niepełnosprawnościami 

5.5.1 Szkolenia dotyczące pracy i 
zatrudniania osób z 
niepełnosprawnościami dla personelu 
instytucji rynku pracy 

- - Grodzki Urząd Pracy Na rok 2021 nie 
zaplanowano realizacji 

zadania. 

 

PRIORYTET VI: ZDROWIE 

NAZWA ZADANIA DZIAŁANIA W RAMACH 
ZADANIA 

NAKŁADY 
FINANSOWE 

ŁĄCZNIE 

W TYM 
ŚRODKI Z 
BUDŻETU 

MIASTA 

REALIZATOR MIERNIKI 
PRZYPISANE DO 

ZADANIA 

6.1 Środowiskowe 
wsparcie osób 
chorujących psychicznie 

Program Aktywności Lokalnej 
„Znaczenie Rodziny” skierowany do 
osób z zaburzeniami psychicznymi i 
ich rodzin 

9 535 zł 9 535 zł Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, 
Wydział Polityki 
Społecznej i 
Zdrowia 

Liczba  uczestników 
Programu Aktywności 
Lokalnej „Znaczenie 
Rodziny” 

6.2 Prowadzenie Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego 

6.2.1 Prowadzenie Miejskiego 
Ośrodka Zdrowia dla Osób 
Starszych, Przewlekle 
Niepełnosprawnych oraz 
Niesamodzielnych (skrócona nazwa: 
Miejskie Centrum Opieki) 

1. 45 321 126,03 zł 

– prowadzenie 

Miejskiego Centrum 

Opieki  

2. Umowy 

dotacyjne: 

1) Dzienny Dom 

Opieki Medycznej - 

750 000,00 zł; 

 

2) Opieka 

koordynowana – ok.  

1 073 560 zł;       

1. 0 zł  

 

2. 

1) 750 000,00 zł 

 

2) 1 073 560,00 zł 

 

 

3) 167 141,64 zł 

 

Wydział Polityki 
Społecznej i 
Zdrowia 

 

Biuro Nadzoru 
Właścicielskiego  

2.  

1) 

• Odsetek osób, u których 

odnotowano zachowanie 

sprawności 

psychofizycznej w 

rezultacie udziału w 

programie, 

• Liczba osób, która w 

wyniku realizacji 

projektu uzyskała dostęp 

do wysokiej jakości 

opieki medycznej na 

terenie Krakowa  



3) Centrum 

wsparcia opiekunów 

nieformalnych i 

opieki nad osobami 

niesamodzielnymi -  

167 141,64 zł; 

2) 

• Liczba uczniów szkół 

specjalnych objętych 

opieką medyczną  

3) 

• Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem 

społecznym objętych 

usługami społecznymi  

• Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem 

społecznym objętych 

usługami asystenckimi i 

opiekuńczymi  

• Liczba opiekunów 

nieformalnych objętych 

wsparciem w projekcie 

w formie szkoleń 

opiekuńczych. 

6.3 Wczesna rehabilitacja 6.3.1 Wczesna rehabilitacja 
kierowana do dorosłych z 
niepełnosprawnościami 

Dzienna Placówka 

Opieki i 

Aktywizacji Osób 

Niesamodzielnych -

I edycja (koszty 

wynagrodzeń 

personelu): 

368 084,04 

 

Dzienny Dom 

Opieki Medycznej 

w Krakowie (koszty 

wynagrodzeń 

Dzienna 

Placówka Opieki i 

Aktywizacji Osób 

Niesamodzielnych 

(wkład GMK): 

26 867,94 

 

Dzienny Dom 

Opieki Medycznej 

w Krakowie 

(wkład GMK): 

636 703,88  

 

Wydział Polityki 
Społecznej i 
Zdrowia, placówki 
opieki zdrowotnej 

Liczba osób, którym 

udzielono świadczeń 

rehabilitacyjnych   



personelu): 

636 703,88  

 

Dzienna Placówka 

Opieki i 

Aktywizacji Osób 

Niesamodzielnych -

II edycja (koszty 

wynagrodzeń 

personelu): 

405 720,36 

RAZEM: 

1 410 508,28 

RAZEM: 

663 571,82 

 

6.4 Programy polityki 
zdrowotnej dedykowane 
osobom z 
niepełnosprawnościami 

Realizacja Programu profilaktyki i 

terapii dzieci z autyzmem w ramach 

Miejskiego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego na lata 2019-

2021 

1) Plan na rok 

2021: 70 000 zł; 

 

2) W ramach 

środków 

dzielnicowych  

(DZ. II i Dz. 

XII)  

zaplanowano 

łącznie: 8  000 

zł   

UWAGA: Na 

wniosek II DZ. 

zwolniono środki w 

2021 w wysokości 3 

tys. zł, a w planie na  

2021 r. pozostaje 5 

tys. zł na zadanie 

DZ. XII. 

 

1)  Plan na rok 

2021: 70 000 

zł; 

2)  W ramach 

środków 

dzielnicowych  

(DZ. II i Dz. 

XII)  

zaplanowano 

łącznie: 8 000 

zł   

UWAGA: Na 

wniosek II DZ. 

zwolniono środki 

w 2021 w 

wysokości 3 tys. 

zł, a w planie na  

2021 r. pozostaje 

5 tys. zł na 

zadanie DZ. XII. 

Wydział Polityki 
Społecznej i 
Zdrowia 

• Liczba osób, która 

skorzystała z programu, 

• Liczba świadczeń 

zrealizowanych w 

ramach Programu. 

Zwiększenie dostępności 

wczesnej diagnozy dzieci 

z autyzmem i 

całościowymi 

zaburzeniami rozwoju 

6.5 Promocja zdrowego 
stylu życia osób z 

W ramach zadań bieżących 
realizowanych przez Wydziały. 

W ramach etatów W ramach 
etatów 

Wydział Polityki 
Społecznej i 

Ilość działań. 



niepełnosprawnościami 
dzięki profilaktyce i 
rehabilitacji 

Zdrowia, Miejskie 
Centrum 
Profilaktyki 
Uzależnień, 
Wydział 
Komunikacji 
Społecznej 

6.6 Zapewnienie 
dostępności placówek 
opieki zdrowotnej, w tym 
gabinetów i stanowisk, na 
które wpływ ma Gmina 
Miejska Kraków 

6.6.1 Audyty 
dostępności 
usług opieki 
zdrowotnej, w 
tym 
dostępności 
gabinetów i 
stanowisk 

Szpital 
Specjalistyczny im. 
S. Żeromskiego SP 
ZOZ w Krakowie  

Szpital Miejski 
Specjalistyczny im. 
G. Narutowicza w 
Krakowie  

Miejskie Centrum 
Opieki dla Osób 
Starszych, 
Przewlekle 
Niepełnosprawnych 
oraz 
Niesamodzielnych 
w Krakowie 

60 000,00 zł 

 

 

 

 

60 000,00 zł 

 

 

 

 

Wydział Polityki 
Społecznej i 
Zdrowia, Zarząd 
Budynków 
Komunalnych w 
Krakowie  

Liczba zrealizowanych 

zadań audytowych   

 6.6.2 
Likwidacja 
barier w 
placówkach 
opieki 
zdrowotnej, 
na które 
wpływ ma 
Gmina 
Miejska 
Kraków, w 

Szpital 

Specjalistyczny im. 

S. Żeromskiego SP 

ZOZ w Krakowie 

1) Wydzielenie 

pomieszczenia do  

magazynowania 

wózków 

inwalidzkich dla 

pacjentów wraz 

zakupem 10 sztuk 

wózków – 

20 000,00 zł  

2. Kurs języka 

migowego dla osób 

rejestrujących 

1) 20 000,00 zł 

 

 

 

2) 15 000,00 zł 

Wydział Polityki 

Społecznej i 

Zdrowia, Biuro 

Nadzoru 

Właścicielskiego, 

Miejskie Podmioty 

lecznicze 

 

1) Liczba osób 

z niepełnosprawnościami 

korzystających z wózków 

inwalidzkich 

2)  

Liczba osób wspartych w 

zakresie  komunikowania 

się 



tym audyty 
weryfikacyjne 

pacjentów do 

poradni 

specjalistycznych 

oraz personelu 

medycznego – 

15 000,00 zł 

Szpital Miejski 

Specjalistyczny im. 

G. Narutowicza w 

Krakowie  

- realizowane w 

ramach modernizacji 

Szpitala 

dofinansowywanych 

z budżetu Miasta 

Krakowa – 

modernizacje 

uwzględniają 

potrzeby osób 

niepełnosprawnych  

-nie były 

prowadzone audyty 

weryfikacyjne 

Planowana kwota 

dofinansowania na 

modernizację 

Szpitala w 2021 

roku wynosi 

4 550 000 zł (kwota 

obejmuje remont 

pomieszczeń dla 

potrzeb Poradni 

Urologicznej i 

Ginekologiczno-

Położniczej oraz 

przebudowę 

budynku po byłej 

pralni dla potrzeb 

Pracowni 

Patomorfologii, 

Prosektorium i 

pomieszczeń 

magazynowych 

wraz z 

wyposażeniem, w 

tym 

przystosowaniem 

pomieszczeń dla 

potrzeb osób 

niepełnosprawnych) 

4 550 000,00 zł  Liczba dostosowanych 

oddziałów w miejskich 

podmiotach leczniczych 

Miejskie Centrum 

Opieki dla Osób 

Starszych, 

Przewlekle 

Niepełnosprawnych 

- - - 



oraz 

Niesamodzielnych w 

Krakowie 

 6.6.3 
Prowadzenie i 
upublicznienie 
bazy 
dostępnych 
usług opieki 
zdrowotnej 

Szpital 
Specjalistyczny im. S. 
Żeromskiego SP ZOZ 
w Krakowie  

Informacja  na 

stronie internetowej 

Szpitala 

Specjalistycznego 

im. S. Żeromskiego 

SP ZOZ w 

Krakowie o 

poradniach i izbach 

przyjęć  dostępnych 

dla osób 

niepełnosprawnych 

- 5 000,00  zł  

5 000,00 zł Wydział Polityki 
Społecznej i 
Zdrowia 

Liczba wejść i odsłon 

strony internetowej. 

Szpital Miejski 
Specjalistyczny im. 
G. Narutowicza w 
Krakowie  

Strona internetowa 

Szpitala  
  

Miejskie Centrum 
Opieki dla Osób 
Starszych, 
Przewlekle 
Niepełnosprawnych 
oraz 
Niesamodzielnych w 
Krakowie  

 

Pierwsze półrocze: 

41 318,94 zł 

 (utrzymanie i 

redagowanie portalu 

+ opracowanie 

graficzne poradnika) 

Drugie półrocze: 

22 846,06 zł 

 (utrzymanie i 

redagowanie portalu 

+ opracowanie 

graficzne poradnika) 

 

3 016,28 zł Funkcjonująca strona 

internetowa  

 



RAZEM: 64 165,00 

zł 

6.7 Szkolenia dotyczące 
niepełnosprawności 

6.7.1 Szkolenia dotyczące 
niepełnosprawności dla służb 
miejskich odpowiedzialnych za 
politykę zdrowotną 

Nie planowano 
realizacji na 2021r. 

- Wydział Polityki 
Społecznej i 
Zdrowia 

- 

 6.7.2 Szkolenia dotyczące 
niepełnosprawności dla personelu 
placówek opieki zdrowotnej 

Nie planowano 
realizacji na 2021r 

- Wydział Polityki 
Społecznej i 
Zdrowia 

- 

 

 

PRIORYTET VII: KULTURA, SPORT I TURYSTYKA 

NAZWA ZADANIA DZIAŁANIA W RAMACH 
ZADANIA 

NAKŁADY 
FINANSOWE 

ŁĄCZNIE 

W TYM 
ŚRODKI Z 
BUDŻETU 

MIASTA 

REALIZATOR MIERNIKI 
PRZYPISANE DO 

ZADANIA 

7.1 Kultura 7.1.1 Oferta kulturalna dla osób z 
niepełnosprawnościami 
(artystów, osób uprawiających 
kulturę) 

50 000 zł 50 000 zł 

(w ramach 
działania 
miejskich 
instytucji 
kultury i 
projektów 
NGO) 

Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia, 
Wydział Kultury i 
Dziedzictwa 
Narodowego 

Liczba wydarzeń 

 7.1.2 Zapewnienie dostępności 
oferty kulturalnej dla osób z 
niepełnosprawnościami 
(publiczności) 

50 000 zł 50 000 zł 

(w ramach 
działania 
miejskich 
instytucji 

Wydział Kultury i 
Dziedzictwa 
Narodowego 

Liczba projektów 
z zastosowaniem 
audiodeskrypcji, PJM,  



kultury i 
projektów 
NGO) 

Liczba eksponatów 
dotykowych w muzeach 
miejskich 

Tłumaczenia migowe 

Audiodeskrypcja/ audio 
wstęp 

Napisy dla niesłyszących 

warsztaty 

 7.1.3 Wsparcie artystów z 
niepełnosprawnościami  

 

KS: w ramach etatów 

KS: w ramach 
etatów 

W ramach 
działania 
miejskich 
instytucji 
kultury i 
projektów 
NGO 

Wydział Komunikacji 
Społecznej, Wydział 
Polityki Społecznej i 
Zdrowia, Wydział 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 

Liczba artystów 

Na podstawie 
przekazanych materiałów 
merytorycznych Biuro 
Prasowe  przygotowuje 
informację na stronę 
miasta oraz przekazuje ją 
w serwisie dla 
dziennikarzy 

 7.1.4 Prowadzenie i 
upublicznianie bazy danych oferty 
obiektów kulturalnych 
dostępnych dla osób z 
niepełnosprawnościami 

 

KBF: W ramach etatów 

KS: W ramach etatów 

- 

KBF: w 
ramach etatów 

KS: W ramach 
etatów 

Wydział Komunikacji 
Społecznej, Wydział 
Polityki Społecznej i 
Zdrowia, Wydział 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, 
Krakowskie Biuro 
Festiwalowe 

Wydział Kultury i 
Dziedzictwa 
Narodowego nie planuje. 

KBF: Działania własne 
InfoKraków, Bądź 
turystą w swoim mieście 
oraz w ramach marki 
Kraków dla Wszystkich; 

Na podstawie 
przekazanych materiałów 
merytorycznych Biuro 
Prasowe  przygotowuje 
informację na stronę 
miasta oraz przekazuje ją 



w serwisie dla 
dziennikarzy 

 7.1.5 Zapewnienie dostępności 
obiektów kulturalnych dla 
publiczności i artystów z 
niepełnosprawnościami 

- W ramach 
działania 
miejskich 
instytucji 
kultury 

Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia, 
Wydział Kultury i 
Dziedzictwa 
Narodowego, 
Krakowskie Biuro 
Festiwalowe 

Liczba działań/ Liczba 
zastosowanych 
rozwiązań 

 7.1.6 Szkolenia dotyczące 
niepełnosprawności 

- W ramach 
budżetów 
miejskich 
instytucji 
kultury 

 

Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia, 
Wydział Organizacji i 
Nadzoru 

Liczba pracowników 
miejskich IK, którzy 
wzięli udział 
w szkoleniach, liczba 
godzin szkoleniowych 

 7.1.7 Ulgowe opłaty za 
korzystanie z kultury przez osoby 
z niepełnosprawnościami 
(artystów, osoby uprawiające 
kulturę, publiczność) 

- W ramach 
budżetów 
miejskich 
instytucji 
kultury 

 

Wydział Kultury i 
Dziedzictwa 
Narodowego, 
instytucje kultury 

Liczba pracowników 
miejskich IK, którzy 
wzięli udział 
w szkoleniach, liczba 
godzin szkoleniowych 

7.2 Sport 7.2.1 Sekcje sportowe dla osób z 
niepełnosprawnościami  

63.180,00 zł 

 

35.000,00 zł 

 

Wydział Sportu, 
Zarząd Infrastruktury 
Sportowej w 
Krakowie, kluby 
sportowe 

Ilość sekcji 

 7.2.2 Prowadzenie Centrum 
Sportu Niepełnosprawnych 

Środki uzyskiwane z  
bieżącej działalności 

Centrum  

Środki 
uzyskiwane z  

bieżącej 
działalności 

Centrum 

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej 

Ilość 
wydarzeń/aktywności 

 7.2.3 Organizacja Cracovia 
Maraton dla osób z 

65 000,00 zł 65 000,00 zł Zarząd Infrastruktury 
Sportowej, Wydział 

Liczba uczestników 



niepełnosprawnościami oraz 
innych imprez sportowych dla 
sportowców z 
niepełnosprawnościami  

Polityki Społecznej i 
Zdrowia 

 7.2.4 Zapewnienie dostępności 
oferty sportowej dla publiczności  

140 000,00 zł 140 000,00 zł Zarząd Infrastruktury 
Sportowej, Wydział 
Sportu, Wydział 
Polityki Społecznej i 
Zdrowia 

Liczba obiektów: 

Kolejowy Klub Wodny 
1929 – budowa 
platformy i podjazdu dla 
osób z 
niepełnosprawnością; 

KS Borek przy ul. 
Żywieckiej 13 – zakup i 
montaż toalet 
kontenerowych 
przystosowanych dla 
osób niepełnosprawnych 
wraz z wykonaniem 
przyłączy. 

 7.2.5 Wsparcie sportowców z 
niepełnosprawnościami  

121 639,56 zł 

121 639,56 zł 

121 639,56 zł 

121 639,56 zł 

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej, Wydział 
Sportu, Wydział 
Polityki Społecznej i 
Zdrowia 

 

 7.2.6 Prowadzenie i 
upublicznienie bazy oferty i 
obiektów sportowych dostępnych 
dla osób z 
niepełnosprawnościami  

W ramach etatów W ramach 
etatów 

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej, Wydział 
Sportu, Wydział 
Polityki Społecznej i 
Zdrowia 

Liczba odsłon strony 

 7.2.7 Promocja zdrowego stylu 
życia osób z 
niepełnosprawnościami dzięki 
aktywności fizycznej, w tym 
promocja imprez sportowych 

- 

KS: w ramach etatów 

- 

KS: w ramach 
etatów 

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej, Wydział 
Sportu, Wydział 
Polityki Społecznej i 
Zdrowia, Wydział 

Ilość działań 



dedykowanych osobom z 
niepełnosprawnościami  

Komunikacji 
Społecznej  

 7.2.8 Zapewnienie dostępności 
obiektów sportowych i innych 
miejsc uprawiania sportu dla 
publiczności i sportowców z 
niepełnosprawnościami  

Obiekty sportowe 
realizowane przez ZIS 
nie mają barier 
architektonicznych, są 
dostosowane do 
potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

- Zarząd Infrastruktury 
Sportowej w 
Krakowie  

Liczba obiektów 

 7.2.9 Szkolenia dotyczące 
niepełnosprawności 

Zgodnie z planem 
poprawy dostępności. 

- Wydział Sportu, 
Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia, 
Wydział Organizacji i 
Nadzoru, Zarząd 
Infrastruktury 
Sportowej 

- 

 7.2.10 Zwolnienie lub częściowe 
zwolnienie z opłat startowych dla 
sportowców z 
niepełnosprawnościami lub opłat 
za wstęp na imprezy sportowe dla 
publiczności z 
niepełnosprawnościami 

Osoby 
niepełnosprawne 
zwolnione są z opłaty 
startowej na imprezach 
biegowych 
organizowanych przez 
ZIS 

- Zarząd Infrastruktury 
Sportowej, Wydział 
Sportu 

Liczba osób z 
niepełnosprawnościami 
zwolnionych z opłat 

 7.2.11 Dofinansowanie innych 
przedsięwzięć, związanych ze 
sportem, dotyczących osób z 
niepełnosprawnościami 

- - Zarząd Infrastruktury 
Sportowej, Wydział 
Sportu, Wydział 
Polityki Społecznej i 
Zdrowia 

- 

7.3 Turystyka 7.3.1 Inicjowanie i promocja 
oferty turystycznej organizacji 
pozarządowych dla osób z 
niepełnosprawnościami 

Działanie nie 
zaplanowane do 
realizacji na 2021r. 

- Wydział ds. Turystyki, 
Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

- 



 7.3.2 Zapewnienie dostępności 
oferty turystycznej dla osób z 
niepełnosprawnościami  

W ramach etatów W ramach 
etatów 

Wydział ds. Turystyki, 
Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia, 
Wydział Komunikacji 
Społecznej 

- 

 7.3.3 Zapewnienie dostępności 
obiektów turystycznych dla osób 
z niepełnosprawnościami  

 

 

Rewaloryzacja Parku 
Bednarskiego z 
zastosowaniem 
rozwiązań dla osób 
niepełnosprawnych -
rozpoczęcie prac 
budowlanych 

 

Zagospodarowanie 
Parku Duchackiego-     
budowa toalety 
dostępnej dla osób z 
niepełnosprawnościami 
ruchowymi dodatkowo 
ścieżki wraz z 
pomostami zostały 
przystosowane  

 

Rewitalizacja Parku 
Lotników Polskich – 
toaleta w pawilonie jest 
przystosowana dla osób 
z 
niepełnosprawnościami, 
jak również ścieżki są 
dla nich dostępne   

 

7 000 000 zł 

 

 

 

 

 

3 392 441,75 zł 

 

 

 

 

 

 

 

1 991 153,67 zł 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Dróg Miasta 
Krakowa, Zarząd 
Zieleni Miejskiej 

Nowe oświetlenie 
Bulwarów Wiślanych na 
odcinku 1,3 km 
 
Wymiana nawierzchni na 
obszarze Bulwarów 
Wiślanych na odcinku 
5,5 km 

Nowe obiekty małej 
architektury (m.in. ławki) 
nawierzchni na obszarze 
Bulwarów Wiślanych na 
odcinku 5,5 km 

Nowe oświetlenie 
wzdłuż rzeki Rudawy na 
odcinku 6km 

Nowe obiekty małej 
architektury (m.in. ławki) 
wzdłuż rzeki Rudawy na 
odcinku 6km 

Nowa nawierzchnia 
wzdłuż wałów rzeki 
Rudawy na odcinku 6km 

Nowa nawierzchnia 
wzdłuż wałów rzeki 
Wilgi na odcinku 2km. 

 



ZZM/O1.199/20 – 
2 000 000,00zł 
ZZM/O1.176/19 – 
14 000 000,00 zł 

 
Zagospodarowanie 
Parku Zakrzówek 
ETAP 2 zastosowaniem 

rozwiązań dla os. 
Niepełnosprawnych (w 
trakcie faza budowlana) 

 
 
 
 
 
Zakup i montaż 
urządzeń 
przystosowanych dla 
osób 
niepełnosprawnych 
przy ul. Smoleńskiego 
(W br planowane jest 
opracowanie 
dokumentacji 
projektowej, w związku 
z tym na chwilę obecną 
brak jest możliwości 
jednoznacznego 
określenia urządzeń 
dedykowanych osobom 
niepełnosprawnym) 
 
 

16 000 000,00 
zł 

 

 

9 606 572,41zł 
budowa parku 
(kwota za 2020 
r., nie 
uwzględnia 
pełnej kwoty 
realizacji robót 
budowlanych, 
która jest w 
toku) 

 

116 180,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogólnodostępność dla 
osób z 
niepełnosprawnościami 
(odpowiednio 
zaprojektowane zjazdy i 
pochylnie , kąpielisko z 
nieckami basenowymi dla 
osób 
niepełnosprawnych, 
widny) 

 



Budowa ogródka 
jordanowskiego przy ul. 
Mariana (W chwili 
obecnej jest 
opracowana jest 
dokumentacja 
projektowa i podlega 
uzgodnieniom, w 
związku z tym na 
chwilę obecną brak jest 
możliwości 
jednoznacznego 
określenia urządzeń 
dedykowanych osobom 
niepełnosprawnym) 

 

300 000,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.3.4 Zapewnienie informacji 
turystycznej dla osób z 
niepełnosprawnościami 

KS: w ramach etatów KS: w ramach 
etatów 

Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia, 
Wydział ds. Turystyki, 
Wydział Komunikacji 
Społecznej 

Na podstawie 
przekazanych materiałów 
merytorycznych Biuro 
Prasowe  przygotowuje 
informację na stronę 
miasta oraz przekazuje ją 
w serwisie dla 
dziennikarzy 

 7.3.5 Szkolenia dotyczące 
niepełnosprawności dla personelu 
służb miejskich 
odpowiedzialnych za turystykę 

W ramach etatów W ramach 
etatów 

Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia, 
Krakowskie Biuro 
Festiwalowe, Wydział 
Organizacji i Nadzoru 

Kurs PJM dla 
pracowników, 
dofinansowanie z 
PFRON 

 7.3.6 Dofinansowanie innych 
przedsięwzięć związanych z 
turystyką osób z 
niepełnosprawnościami 

Na rok 2021 nie 
zaplanowano realizacji 
działania. 

- Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

- 



 

PRIORYTET VIII: UDZIAŁ W ŻYCIU PUBLICZNYM I POLITYCZNYM 

NAZWA ZADANIA DZIAŁANIA W RAMACH 
ZADANIA 

NAKŁADY 
FINANSOWE 

ŁĄCZNIE 

W TYM ŚRODKI 
Z BUDŻETU 

MIASTA 

REALIZATOR MIERNIKI 
PRZYPISANE DO 

ZADANIA 

8.1 Dostępność wyborów i 
referendów 

8.1.1 Zapewnienie dostępności 
architektonicznej lokali 
wyborczych i ich otoczenia 

 

 

W ramach środków 
na realizację zadań. 

- Wydział Obsługi 
Urzędu, Miejskie 
Centrum Obsługi 
Oświaty 

Zmiana PS PMK 3/2020 
– przesuniecie 
zakończenia prac do 
końca 2021 r. 

Harmonogram: 

OKW od Nr 69 do Nr 
148 (Dzielnice IV, V, VI, 
VII) – przeprowadzenie 
wizji lokalnych w I 
kwartale 2021r  

OKW od Nr 149 do Nr 
292 (Dzielnice VIII, IX, 
X, XI, XII, XIII)  – 
przeprowadzenie wizji 
lokalnych w II kwartale 
2021r.  

OKW od Nr 293 do Nr 
405 (Dzielnice XIV, XV, 
XVI, XVII, XVIII)  – 
przeprowadzenie wizji 
lokalnych w III kwartale 
2021r. 

Opracowanie 
sprawozdania wraz z 
wyceną przybliżonych 
kosztów na dostosowanie 



dostępności OKW dla 
osób z 
niepełnosprawnościami 
narządów  ruchu – w IV 
kwartale 2021r. 

 8.1.2 Zapewnienie transportu 
specjalistycznego dla wyborców 
z niepełnosprawnościami 

W 2021 roku nie 
będzie realizowane 
podziałanie. 

- Wydział Polityki 
Społecznej i 
Zdrowia 

- 

 8.1.3 Audyty dostępności lokali 
wyborczych i ich otoczenia 

Jak w pkt 8.1.1. 

  Wydział Obsługi 
Urzędu  

Zmiana PS PMK 3/2020 
– przesuniecie 
zakończenia prac do 
końca 2021 r. 

Harmonogram: 

OKW od Nr 69 do Nr 
148 (Dzielnice IV, V, VI, 
VII) – przeprowadzenie 
wizji lokalnych w I 
kwartale 2021r  

OKW od Nr 149 do Nr 
292 (Dzielnice VIII, IX, 
X, XI, XII, XIII)  – 
przeprowadzenie wizji 
lokalnych w II kwartale 
2021r.  

OKW od Nr 293 do Nr 
405 (Dzielnice XIV, XV, 
XVI, XVII, XVIII)  – 
przeprowadzenie wizji 
lokalnych w III kwartale 
2021r. 

 8.1.4 Likwidacja barier w 
lokalach wyborczych i ich 

W ramach środków 
Wydziału. 

W ramach środków 
Wydziału. 

Wydział Obsługi 
Urzędu  

Weryfikacja realizacji 
zaleceń po 



otoczeniu, w tym audyty 
weryfikacyjne 

przeprowadzeniu 
audytów. 

 8.1.5 Szkolenia dla osób 
odpowiedzialnych za wybory i 
referenda 

W 2021 roku nie ma 
realizacji 
poddziałania. 

- Wydział Polityki 
Społecznej i 
Zdrowia, Wydział 
Organizacji i 
Nadzoru 

 

8.2 Konsultacje społeczne W ramach zgłaszanych przez 
wydziały potrzeb. 

W ramach środków 
Wydziałów. 

- Poszczególne 
komórki urzędu 

Wydział Polityki 
Społecznej i 
Zdrowia 

- 

8.3 Partnerstwo z 
organizacjami 
pozarządowymi na rzecz 
lokalnej polityki społecznej 

- 

SZ: -otwarte konkursy ofert  

Wspieranie i powierzanie zadań  
realizowanych przez 
organizacje pozarządowe na 
rzecz osób niepełnosprawnych, 

- zlecanie zadań organizacjom z 
pominięciem otwartych 
konkursów 

KS: w ramach 
etatów 

SZ: 2 438 500,00 zł 

KS: w ramach 
etatów 

SZ: 2 438 500,00 zł
  

Wydział Polityki 
Społecznej i 
Zdrowia, Wydział 
Komunikacji 
Społecznej, 
Zarząd 
Infrastruktury 
Sportowej 

Na podstawie 
przekazanych materiałów 
merytorycznych Biuro 
Prasowe  przygotowuje 
informację na stronę 
miasta oraz przekazuje ją 
w serwisie dla 
dziennikarzy. 

SZ: Liczba zawartych 
umów 

8.4 Rozwój wolontariatu na 
potrzeby wsparcia i 
zapewnienia równych szans 
osób z 
niepełnosprawnościami 

Wsparcie udzielane przez 
wolontariuszy i promocja 
wolontariatu 

 

 

 

KS: w ramach 
etatów 

1 800 zł 

 

KS: w ramach 
etatów 

1 800 zł 

Miejski Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej, 

Wydział Polityki 
Społecznej i 
Zdrowia, Wydział 
Komunikacji 
Społecznej 

Na podstawie 
przekazanych materiałów 
merytorycznych Biuro 
Prasowe  przygotowuje 
informację na stronę 
miasta oraz przekazuje ją 
w serwisie dla 
dziennikarzy. 

Liczba osób z 
niepełnosprawnościami, 



którym udzielono 
wsparcia 

8.5 Zadania zlecane Przygotowanie i przekazanie 
organizacjom pozarządowym 
działającym na rzecz osób z 
niepełnosprawnościami 
wielkanocnych paczek 
świątecznych,  paczek 
świątecznych z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia oraz 
paczek mikołajkowych, 
organizacja cateringu potraw 
wielkanocnych i wigilijnych i 
przekazanie osobom z 
niepełnosprawnościami 

261 520,00 zł 261 520,00 zł Wydział Polityki 
Społecznej i 
Zdrowia 

Poszczególne 
komórki Urzędu 

Liczba przekazanych 
paczek świątecznych oraz 
posiłków świątecznych 

8.6 Klauzule społeczne Wprowadzenie do treści 
ogłoszeń zapisów dotyczących 
klauzul społecznych np. 
wymóg zatrudnienia na umowę 
o pracę 

  Poszczególne 
komórki Urzędu 

-MOPS 

Liczba zamówień 
publicznych 
zawierających klauzule 
społeczne 

 

PRIORYTET IX: PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI 

NAZWA ZADANIA DZIAŁANIA W RAMACH 
ZADANIA 

NAKŁADY 
FINANSOWE 

ŁĄCZNIE 

W TYM 
ŚRODKI Z 
BUDŻETU 

MIASTA 

REALIZATOR MIERNIKI 
PRZYPISANE DO 

ZADANIA 

9.1 Kształtowanie i 
rozwijanie świadomości 
społecznej na temat osób z 
niepełnosprawnościami 

9.1.1 Prowadzenie kampanii 
społecznych i informacyjnych 

KS: w ramach 
etatów 

KS: w ramach 
etatów 

Wydział Polityki 
Społecznej i 
Zdrowia, Wydział 
Komunikacji 
Społecznej 

W działaniach 
komunikacyjnych wydział 
wspiera i deklaruje dalsze 
wsparcie poszczególnych 
przedsięwzięć 
realizowanych w obszarze 



problematyki osób z 
niepełnosprawnościami 
(informacje regularnie 
publikowane są na stronie 
miasta i przekazywane w 
serwisie dla dziennikarzy). 

 9.1.2 Organizacja konferencji i 
seminariów 

KS: w ramach 
etatów 

SZ: 10 000,00 zł 

KS: w ramach 
etatów 

SZ: 10 000,00 zł 

Wydział Polityki 
Społecznej i 
Zdrowia, Wydział 
Komunikacji 
Społecznej 

W działaniach 
komunikacyjnych wydział 
wspiera i deklaruje dalsze 
wsparcie poszczególnych 
przedsięwzięć 
realizowanych w obszarze 
problematyki osób z 
niepełnosprawnościami 
(informacje regularnie 
publikowane są na stronie 
miasta i przekazywane w 
serwisie dla dziennikarzy) 

SZ: Ilość wydarzeń. 

 9.1.3 Szkolenia dotyczące 
niepełnosprawności dla służb 
miejskich i podmiotów 
zewnętrznych 

Nie planowano 
realizacji na rok 
2021r. 

Nie planowano 
realizacji na rok 
2021r. 

Wydział Polityki 
Społecznej i 
Zdrowia, Wydział 
Organizacji i 
Nadzoru 

- 

 9.1.4 Systematyczne promowanie 
tematyki osób z 
niepełnosprawnościami w mediach 
lokalnych, w działaniach instytucji 
kultury i organizacji pozarządowych 

KS: w ramach 
etatów 

KS: w ramach 
etatów 

Wydział Polityki 
Społecznej i 
Zdrowia, Wydział 
Komunikacji 
Społecznej 

W działaniach 
komunikacyjnych wydział 
wspiera i deklaruje dalsze 
wsparcie poszczególnych 
przedsięwzięć 
realizowanych w obszarze 
problematyki osób z 
niepełnosprawnościami 
(informacje regularnie 
publikowane są na stronie 



miasta i przekazywane w 
serwisie dla dziennikarzy). 

9.2 Prowadzenie badań i 
analiz dotyczących osób z 
niepełnosprawnościami  

9.2.1 Prowadzenie badań 
dotyczących osób z 
niepełnosprawnościami, między 
innymi w celu diagnozy sytuacji 
oraz ewaluacji prowadzonych 
działań 

5 000,00 zł 5 000,00 zł Wydział Polityki 
Społecznej i 
Zdrowia 

Liczba analiz 

 9.2.2 Analiza danych statystycznych 
prowadzona przez Miejski Zespół 
ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności 

Zadanie 
realizowane w 
2020r. 

- Miejski Zespół ds. 
Orzekania o 
Niepełnosprawności 

- 

9.3 Prowadzenie działań 
podnoszących świadomość 
osób z 
niepełnosprawnościami 

9.3.1 Prowadzenie serwisu „Kraków 
bez barier” w Miejskiej Prezentacji 
Internetowej „Magiczny Kraków” 

W ramach etatów - Wydział Polityki 
Społecznej i 
Zdrowia 

Ilość publikacji 

 9.3.2 Publikacja informatorów dla 
osób z niepełnosprawnościami 

30 000,00 30 000,00 Wydział Polityki 
Społecznej i 
Zdrowia 

Liczba egzemplarzy 

 9.3.3 Publikacja na portalu 
www.sprawyspoleczne.krakow.pl 
informacji na temat udzielania 
różnego rodzaju świadczeń na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami 

W ramach etatów W ramach 
etatów 

Krakowskie 
Centrum Świadczeń 
i Zdrowia 

Ilość przekazywanych 
informacji – wejść na 
stronę i odsłon. 

 

http://www.sprawyspoleczne.krakow.pl/

