
 

ZARZĄDZENIE Nr 565/2022 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

z dnia 7 marca 2022r. 

 
w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji  

w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2026 r. zadania publicznego pn. Renomowane festiwale 

kulturalne oraz imprezy promujące sztukę współczesną organizowane w Krakowie  

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w formie 

wsparcia realizacji zadania publicznego 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) , art. 221 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270), art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 

1243, 1535, 2490) oraz § 6 ust. 1 i 2 Regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej 

Kraków w roku 2022 stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 9/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia  

5 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie 

Miejskiej Kraków w roku 2022, zarządza się, co następuje: 

 

 

 § 1. Zatwierdza się wyniki otwartego konkursu ofert, dotyczącego realizacji w okresie 

od 1.01.2022 r. do 31.12.2026 r. zadania publicznego pn. Renomowane festiwale kulturalne 

oraz imprezy promujące sztukę współczesną organizowane w Krakowie w zakresie kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w formie wsparcia realizacji zadania 

publicznego, zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2 i nr 3 do zarządzenia. 

 

 § 2. 1 Wykaz ofert, którym została przyznana dotacja stanowi załącznik nr 1 do 

zarządzenia. 

2. Wykaz ofert spełniających wymogi formalne, które nie otrzymały dotacji stanowi 

załącznik nr 2 do zarządzenia. 

3. Wykaz ofert, które nie spełniły wymogów formalnych stanowi załącznik nr 3 do 

zarządzenia. 

 

 § 3. Środki finansowe na realizację zadań publicznych wymienionych w załączniku  

nr 1 do zarządzenia w łącznej wysokości 26 030 000 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów 

trzydzieści tysięcy złotych 00/100) znajdują pokrycie: 

1) na rok 2022 w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2022: dział: 921, 

rozdział 92105 § 2360, zadanie nr KD/WDK/14, nazwa zadania: Wspieranie 

działalności kulturalnej i artystycznej /Zlecanie w trybie umów wieloletnich realizacji 

zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego w kwocie 5 050 000 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy 

złotych 00/100) (GWSMK); 

2) w aktualnej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa w przedsięwzięciu 

KD/WDK Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej, cel: Dofinansowanie 

w trybie wieloletnim zadań publicznych wybranych w drodze otwartego konkursu ofert 

realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz realizacja i monitorowanie 

Programu Rozwoju Kultury w Krakowie 2030 (w tym badania sektora kultury) 

w działaniu pn. „Zlecanie w trybie umów wieloletnich realizacji zadań publicznych 



w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” w kwocie 

4 850  000 zł (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)  

w 2023 r.; 

3) w aktualnej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa w przedsięwzięciu 

KD/WDK Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej, cel: Dofinansowanie 

w trybie wieloletnim zadań publicznych wybranych w drodze otwartego konkursu ofert 

realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz realizacja i monitorowanie 

Programu Rozwoju Kultury w Krakowie 2030 (w tym badania sektora kultury) 

w  działaniu pn. „Zlecanie w trybie umów wieloletnich realizacji zadań publicznych 

w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” w kwocie 

5 350  000 zł (słownie: pięć milionów trzysta pięćdziesiąt  tysięcy złotych 00/100)  

w 2024 r.; 

4) w aktualnej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa w przedsięwzięciu 

KD/WDK Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej, cel: Dofinansowanie 

w trybie wieloletnim zadań publicznych wybranych w drodze otwartego konkursu ofert 

realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz realizacja i monitorowanie 

Programu Rozwoju Kultury w Krakowie 2030 (w tym badania sektora kultury) 

w działaniu pn. „Zlecanie w trybie umów wieloletnich realizacji zadań publicznych 

w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” w kwocie 

5 380  000 zł (słownie: pięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)  

w 2025 r.; 

5) w aktualnej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa w przedsięwzięciu 

KD/WDK Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej, cel: Dofinansowanie 

w trybie wieloletnim zadań publicznych wybranych w drodze otwartego konkursu ofert 

realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz realizacja i monitorowanie 

Programu Rozwoju Kultury w Krakowie 2030 (w tym badania sektora kultury) 

w działaniu pn. „Zlecanie w trybie umów wieloletnich realizacji zadań publicznych 

w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” w kwocie 

5 400 000 zł (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy złotych 00/100) w 2026 r. 

 

 § 4. 1. Akceptacja wyników otwartego konkursu ofert nie jest równoznaczna  

z zaciągnięciem zobowiązania finansowego. 

 2. Zarządzenie nie stanowi podstawy do roszczeń podmiotów wymienionych  

w załącznikach do zarządzenia wobec Gminy Miejskiej Kraków. 

 3. Do podpisania umów i aneksów na zlecenie realizacji zadania publicznego 

pn. Renomowane festiwale kulturalne oraz imprezy promujące sztukę współczesną 

organizowane w Krakowie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego w ramach przyznanej dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, 

upoważnia się Katarzynę Olesiak – Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  

a w razie nieobecności Katarzyny Olesiak- Roberta Piaskowskiego – Zastępcę Dyrektora 

Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

4. Do określenia szczegółowego zakresu dotacji przyznanych zgodnie z załącznikiem  

nr 1 do zarządzenia, upoważnia się Katarzynę Olesiak – Dyrektora Wydziału Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego, a w razie nieobecności Katarzyny Olesiak –Roberta Piaskowskiego 

– Zastępcę Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

 § 5. Wyniki otwartego konkursu ofert, o których mowa w §1 zamieszcza się: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa;  



2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa  

oraz udostępnia się je w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych:www.ngo.krakow.pl.  

 

 § 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. 
 

 § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

http://www.ngo.krakow.pl/


Załącznik nr 1 do zarządzenia nr … Prezydenta Miasta Krakowa   z dnia ………. 

 
Wykaz ofert, którym przyznano dotację na realizację w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2026 r. zadania publicznego pn. Renomowane 

festiwale kulturalne oraz imprezy promujące sztukę współczesną organizowane w Krakowie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego, w formie wsparcia realizacji zadania publicznego 

 

 

Lp. 

 

Sygnatura oferty 

 

Nazwa i adres 

oferenta 

 

Tytuł zadania publicznego 

 

Liczba 

uzyskanych 

punktów 

 

Kwota dotacji 

 

Uwagi  

1. 
KD-04.524.43.2.2021 

Fundacja Green 

Festival 

Śledziejowice 172, 

32-020 Wieliczka 

BNP Paribas Green Film 

Festival – międzynarodowy 

festiwal filmów 

ekologicznych 

40 

w roku 2022: 

200 000 zł 

w roku 2023: 

200 000 zł 

w roku 2024: 

200 000 zł 

w roku 2025: 

200 000 zł 

w roku 2026: 

200 000 zł 

Brak uwag. 

Łączna kwota dotacji w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2026 r.: 1 000 000 zł  

2. 
KD-04.524.43.3.2021 

Fundacja Promocji 

Kultury Artystycznej, 

Filmowej  

i Audiowizualnej 

Etiuda&Anima  

ul. Morawskiego 

5/220c, 30-102 

Kraków 

Międzynarodowy Festiwal 

Filmowy Etiuda&Anima 

(2022, 2023, 2024, 2025, 

2026) 

40 

w roku 2022: 

300 000 zł 

w roku 2023: 

300 000 zł 

w roku 2024: 

300 000 zł 

Brak uwag. 



w roku 2025: 

300 000 zł 

w roku 2026: 

300 000 zł 

Łączna kwota dotacji w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2026 r.: 1 500 000 zł  

3. 
KD-04.524.43.4.2021 

Fundacja My Polish 

Heart  

ul. Karmelicka 

52/1, 31-128 

Kraków 

Summer Jazz Festival 

Kraków 
44,2 

w roku 2022: 

450 000 zł 

w roku 2023: 

450 000 zł 

w roku 2024: 

500 000 zł 

w roku 2025: 

500 000 zł 

w roku 2026: 

500 000 zł 

Brak uwag. 

Łączna kwota dotacji w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2026 r.: 2 400  000 zł  

4. 
KD-04.524.43.5.2021 

Fundacja  

im. Zbigniewa 

Wodeckiego, 

 ul. Sebastiana 

4/10, 31-049 

Kraków 

WODECKI TWIST 

FESTIWAL 2022-2026 
42,4 

w roku 2022: 

350 000 zł 

w roku 2023: 

400 000  zł 

w roku 2024: 

400 000 zł 

w roku 2025: 

400 000  zł 

w roku 2026: 

400 000  zł 

Brak uwag. 

Łączna kwota dotacji w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2026 r.: 1 950 000 zł  



5. 
KD-04.524.43.8.2021 

Stowarzyszenie 

Festiwal Kultury 

Żydowskiej  

ul. Józefa 36,  

31-056 Kraków 

Festiwal Kultury 

Żydowskiej – najbardziej 

rozpoznawalny festiwal 

Krakowa: 5 edycji (lata 

2022-2026) 

40,8 

w roku 2022: 

800 000 zł 

w roku 2023: 

800 000  zł 

w roku 2024: 

900 000  zł 

w roku 2025: 

900 000  zł 

w roku 2026: 

900 000  zł 

Brak uwag. 

Łączna kwota dotacji w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2026 r.: 4 300 000 zł  

6. 
KD-04.524.43.10.2021 

Stowarzyszenie 

Muzyki Polskiej  

ul. Fałata 2/15,  

30-109 Kraków 

Festiwal Muzyki Polskiej 

2022-2026 
41,2 

w roku 2022: 

300 000 zł 

w roku 2023: 

300 000 zł 

w roku 2024: 

400 000 zł 

w roku 2025: 

400 000 zł 

w roku 2026: 

400 000 zł 

Brak uwag. 

Łączna kwota dotacji w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2026 r.: 1 800 000 zł  

7. 
KD-04.524.43.13.2021 

Fundacja Photon  

ul. Berka 

Joselewicza 18/18, 

31-051 Kraków 

Renomowane festiwale 

kulturalne oraz imprezy 

promujące sztukę 

współczesną 

organizowane w Krakowie 

45,2 

w roku 2022: 

250 000 zł 

w roku 2023: 

300 000  zł 

w roku 2024: 

350 000 zł 

w roku 2025: 

Brak uwag. 



380 000 zł 

w roku 2026: 

400 000 zł 

Łączna kwota dotacji w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2026 r.: 1 680 000 zł  

8. 
KD-04.524.43.14.2021 

Krakowska 

Fundacja Filmowa 

ul. Basztowa 15/8, 

31-143 Krakow 

 

Krakowski Festiwal 

Filmowy 2022-2026 

43,2 

w roku 2022: 

800 000 zł 

w roku 2023: 

800 000 zł 

w roku 2024: 

900 000 zł 

w roku 2025: 

900 000 zł 

w roku 2026: 

900 000 zł 

Brak uwag. 

Łączna kwota dotacji w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2026 r.: 4 300 000 zł  

9. 
KD-04.524.43.16.2021 

Fundacja Tone - 

Muzyka i Nowe 

Formy Sztuki  

ul. Rakowicka 11, 

31-511 Kraków 

Unsound 2022-2026 42,4 

w roku 2022: 

1 000 000 zł 

w roku 2023: 

1 000 000 zł 

w roku 2024: 

1 000 000 zł 

w roku 2025: 

1 000 000 zł 

w roku 2026: 

1 000 000 zł 

 

Brak uwag. 

Łączna kwota dotacji w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2026 r.: 5 000 000 zł  



10. 
KD-04.524.43.17.2021 

ROZSTAJE: u 

Zbiegu Kultur i 

Tradycji. 

Stowarzyszenie 

Liszki 13, 32-060 

Liszki 

ETNOKRAKÓW / 

ROZSTAJE 2022-2026 
43 

w roku 2022: 

300 000 zł 

w roku 2023: 

300 000 zł 

w roku 2024: 

400 000 zł 

w roku 2025: 

400 000 zł 

w roku 2026: 

400 000 zł 

Brak uwag. 

Łączna kwota dotacji w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2026 r.: 1 800 000 zł  

11. 
KD-04.524.43.18.2021 

Fundacja Sztuk 

Wizualnych  

ul. Ignacego 

Krasickiego 21/81, 

30-513 Kraków 

Miesiąc Fotografii w 

Krakowie 2022-2026 
37,8 

w roku 2022: 

300 000 zł 

w roku 2023: 

0  zł 

w roku 2024: 

0  zł 

w roku 2025: 

0 zł 

w roku 2026: 

0  zł 

Pomimo przyznania przez komisję 

konkursową  punktacji poniżej 

minimum punktowego tj. 40 p.,  

Prezydent Miasta Krakowa postanowił 

przyznać dotację na organizację w roku 

2022 jubileuszowej 20.  edycji 

festiwalu. 

Łączna kwota dotacji w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2026 r.: 300 000 zł  

 

 

Kwota dotacji w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2026 r. ogółem: 26 030 000 zł 
 

 



Załącznik nr 2 do zarządzenia nr … Prezydenta Miasta Krakowa z dnia …….. 

Wykaz ofert spełniających wymogi formalne, którym nie przyznano dotacji na realizację w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2026 r.  

zadania publicznego pn. Renomowane festiwale kulturalne oraz imprezy promujące sztukę współczesną organizowane w Krakowie  

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w formie wsparcia realizacji zadania publicznego 

 

 

Lp. 

 

Sygnatura oferty 

 

 

Nazwa i adres oferenta 

 

Tytuł zadania 

publicznego 

 

Liczba 

uzyskanych 

punktów 
 

 

Kwota dotacji 

 

Uwagi  
(wyjaśnienie przyczyny 

nieuzyskania dotacji) 

1.  
KD-04.524.43.1.2021 

Stowarzyszenie Artystyczne 

PianoClassic  

ul. Kobierzyńska 117a/7, 30-382 

Kraków 

Międzynarodowy 

Festiwal Pianistyczny 

Królewskiego Miasta 

Krakowa 2022-2026 

30 
0,00 zł 

Oferta nie uzyskała minimum 

punktowego (40 p.) 

umożliwiającego przyznanie 

dotacji. 

2.  
KD-04.524.43.6.2021 

Fundacja Muzyki Filmowej  

i Jazzowej  
ul. Rozrywka 24/67, 31-419 

Kraków 

 

Kraków Jazz Festival  

i Konkurs Jazz Juniors 
35,8 

0,00 zł 

Oferta nie uzyskała minimum 

punktowego (40 p.) 

umożliwiającego przyznanie 

dotacji. 

3.  
KD-04.524.43.7.2021 

Fundacja im. Zbigniewa Seiferta, 

ul. Chrzanowskiego 13/21 04-392 

Warszawa 

 

Seifert Competition 

2022, 2024, 2026, 

Seifert Jazz Days  2023, 

2025 

 

30,4 

 

 

0,00 zł 

Oferta nie uzyskała minimum 

punktowego (40 p.) 

umożliwiającego przyznanie 

dotacji. 

4.  
KD-04.524.43.9.2021 

Fundacja Studencki Festiwal 

Piosenki  

ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków 

Studencki Festiwal 

Piosenki - online 

33 

 

0,00 zł 

Oferta nie uzyskała minimum 

punktowego (40 p.) 

umożliwiającego przyznanie 

dotacji. 

5.  
KD-04.524.43.11.2021 

Fundacja inCanto 

 ul. Lenartowicza 8/3, 31-138 

Kraków 

Musica Divina 2022-

2026: Muzyczne 

oficjum dawnej Europy. 

33,6 0,00 zł 
Oferta nie uzyskała minimum 

punktowego (40 p.) 



umożliwiającego przyznanie 

dotacji. 

6.  
KD-04.524.43.15.2021 

  Stowarzyszenie Chór Musica Ex 

Anima & Orkiestra Symfoniczna 

Sanktuarium Bożego 

Miłosierdzia ul. św. Siostry 

Faustyny 3, 30-420 Kraków 

 

FESTIWAL 

WSPÓŁCZESNEJ 

MUZYKI 

SAKRALNEJ W 

KRAKOWIE 

25,4 
0,00 zł 

Oferta nie uzyskała minimum 

punktowego (40 p.) 

umożliwiającego przyznanie 

dotacji. 

7.  
KD-04.524.43.19.2021 

Stowarzyszenie Spółdzielni 

Muzycznej ul. Koszykarska 14, 

31-717 Kraków 

Cykl koncertów 

Spółdzielni Muzycznej 

contemporary ensemble 

35,8 
0,00 zł 

Oferta nie uzyskała minimum 

punktowego (40 p.) 

umożliwiającego przyznanie 

dotacji. 

8.  
KD-04.524.43.20.2021 

Fundacja Widowisk Masowych  

Ptaszkowa 633, 33-333 Grybów 
Art-Piknik w Krakowie 37,4 

0,00 zł 

Oferta nie uzyskała minimum 

punktowego (40 p.) 

umożliwiającego przyznanie 

dotacji. 

 

  



Załącznik nr 3 do zarządzenia nr ….. Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ………… 

 

 

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych w otwartym konkursie ofert na realizację w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2026 r.  

zadania publicznego pn. Renomowane festiwale kulturalne oraz imprezy promujące sztukę współczesną organizowane w Krakowie  

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w formie wsparcia realizacji zadania publicznego 

 

L.p. Sygnatura oferty Nazwa i adres oferenta Tytuł zadania publicznego Wyniki oceny formalnej 

1.  KD-04.524.43.12.2021 
Fundacja Burza Mózgów 

 ul. Felicjanek 101/1, 31-104 Kraków 

Festiwal Literatury dla Dzieci 

 

Negatywna ocena formalna - kryterium 10.W 2025 r. planowana 

kwota dotacji jest niższa niż 100 001 zł. 

 

2.  KD-04.524.43.21.2021 
Fundacja Instytut Białowieski 

ul. Rumiankowa 14 m 4, 15-665 Białystok 

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. 

www.CentrumRecyklingu.eu 

www.UwagaSmieciarkaJedzie.eu "Okrągły 

stół dla Puszczy Białowieskiej". 

www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl 

www.FestiwalBialowieski.pl 

www.FestiwalZubra.pl 

www.ForestFestival.Eu 

Negatywna ocena formalna (kryteria 2, 7,9, 10). Oferta nie 

została wygenerowana w aplikacji NGO Generator, nie została 

dostarczona w wersji papierowej w terminie naboru. 
Planowana kwota dotacji nie zawiera się w przedziale 500 005 

zł -5 000 000 zł ogółem na lata 2022-2026  i 100 001 zł -

1 000 000 zł na dany rok. 
Planowana kwota dotacji przekracza 90% całkowitych kosztów 

realizacji zadania. Zakres zadania nie jest jednoznacznie 

określony. 

 

 

 

 


