UCHWAŁA NR XCVII/1324/10
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie wprowadzenia „Krakowskiej Karty Rodzinnej”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala co następuje:
§ 1. W związku z realizacją Uchwały nr LXXIV/956/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2009 r.
w sprawie ustalenia dla Prezydenta Miasta Krakowa kierunku działania dotyczącego wprowadzenia „Krakowskiej
Karty Rodzinnej” wprowadza się program pn. „Krakowska Karta Rodzinna”.
§ 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o:
1. Programie - należy przez to rozumieć Krakowską Kartę Rodzinną,
2. Ofercie – należy przez to rozumieć ofertę ulg i preferencji prezentowanych w ramach Krakowskiej Karty
Rodzinnej.
§ 3. Odbiorcy Programu
Oferta dotyczy wszystkich rodzin - niezależnie od ilości dzieci do 18 roku życia lub do 24 w wypadku kontynuacji
nauki – oraz ich członków.
Oferta w szczegółowych rozwiązaniach w większym stopniu wspiera rodziny wielodzietne.
Poprzez „Rodzinę wielodzietną” rozumie się rodzinę zamieszkałą na terenie Miasta Krakowa, składającą się
z rodziców (jednego rodzica) mających na utrzymaniu czworo i więcej dzieci.
§ 4. Cel Programu
1. Program ma na celu udostępnianie w zbiorczej formie informacji o możliwościach korzystania z preferencyjnych
form dostępu do miejsc i instytucji oraz ulg dedykowanych rodzinom oraz ich członkom na terenie Gminy Miejskiej
Kraków.
2. W szczególności Program ma na celu opracowanie, prezentację, promocję, rozbudowę i aktualizację zbiorczej
oferty różnorodnych ulg i preferencji dedykowanych rodzinom oraz ich członkom, w korzystaniu z oferty miejskiej,
w tym komunikacji miejskiej, dostępie do instytucji kultury oraz obiektów i urządzeń sportowych.
3. Działania prowadzone w ramach Programu mają za zadanie promowanie modelu rodziny z dziećmi,
kształtowanie pozytywnego jej wizerunku oraz umacnianie rodziny i wspieranie realizacji jej funkcji.
§ 5. Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Gminę Miejską Kraków.
§ 6. Zasady realizacji Programu, kategorie i dostępność oferty
1. Program „Krakowska Karta Rodzinna” jest realizowany przez Gminę Miejską Kraków i prezentuje ofertę ulg
i preferencji realizowanych przez Miasto, dedykowanych rodzinom oraz ich członkom.
2. Ze zgłoszeniem do Programu mogą wystąpić instytucje i podmioty zewnętrzne, które - w ramach świadczonych
przez siebie usług - realizują ulgi i preferencje dla rodzin oraz ich członków.
3. Informacje o Programie, w szczególności o rodzajach i bezpośrednich beneficjentach ulg i preferencji oraz
zasadach ich przyznawania zamieszczone są w serwisie internetowym pn. „Krakowska Karta Rodzinna”, pod
bezpośrednim adresem www.kkr.krakow.pl
4. Oferta „Krakowskiej Karty Rodzinnej” prezentowana jest w następujących kategoriach głównych:
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„Komunikacja miejska”, „Kultura i rozrywka”, „Sport i rekreacja”.
5. Oferta podlega skatalogowaniu i jest dostępna z poziomu odpowiadającego określonemu rodzajowi ulgi lub
preferencji oraz bezpośredniemu odbiorcy, ze szczególnym wyróżnieniem adresata w postaci rodziny i rodziny
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6. Zgłoszenie do Programu instytucji, o których mowa w ust. 2 dokonuje się poprzez stworzony do tego celu
specjalny formularz elektroniczny dostępny na stronie serwisu internetowego, o którym mowa w ust. 3.
§ 7. Z uwagi na planowaną rozbudowę Programu i uszczegółowienie oferty oraz jej różnorodność zakłada się
możliwość tworzenia podkategorii oraz modyfikacji kategorii głównych Programu.
§ 8. Kategoria: „Komunikacja miejska”
Kategoria „Komunikacja miejska” prezentuje przede wszystkim ulgi i preferencje dla rodzin oraz ich członków
realizowane na podstawie Załącznika Nr 2 do obowiązującej Uchwały Nr XXX/375/07 z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych
w komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które
przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (z późn. zmianami).
Zgodnie z przedmiotową uchwałą do przejazdów bezpłatnych uprawnieni są m. in.: dzieci do lat 4; dzieci uczące
się z rodzin wielodzietnych; wychowankowie rodzinnych domów dziecka; osoby prowadzące rodzinne domy dziecka
wraz z ich dziećmi; dzieci z wielodzietnych zawodowych rodzin zastępczych, do przejazdów ulgowych m.in.: dzieci po
ukończeniu 4 lat do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego; uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych i policealnych; uczestnicy studiów trzeciego stopnia. Do przejazdów ulgowych uprawnieni są też
studenci (regulacje ustawowe).
Oferta prezentuje weekendowy bilet rodzinny (miejski i aglomeracyjny), umożliwiający nieograniczoną liczbę
przejazdów w okresie dwóch dni weekendowych rodzica/rodziców, z co najmniej jednym dzieckiem do lat 16 oraz
rozszerzony zakres ulg o przejazdy bezpłatne uczniów z rodzin posiadających, co najmniej 4 dzieci (obowiązujący od
dnia 1 czerwca 2010 roku zgodnie z decyzją Rady Miasta Krakowa).
§ 9. Kategoria: „Kultura i rozrywka”
Kategoria „Kultura i rozrywka” prezentuje przede wszystkim ulgi i preferencje dla rodzin oraz ich członków,
obowiązujące w miejskich instytucjach kultury (teatry, muzea, galerie, instytucje muzyczne, Ośrodki i Domy Kultury,
Krakowskie Biuro Festiwalowe). Udostępniane są także informacje dotyczące możliwości udziału w bezpłatnych
zajęciach dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Młodzieżowe Domy Kultury. W ofercie tej kategorii znajdują się
informacje o biletach ulgowych, preferencyjnych rodzinnych, socjalnych, możliwościach nieodpłatnego uczestnictwa
w wybranych imprezach i spektaklach konkretnym odbiorcom (dzieciom, młodzieży, niepełnosprawnym,
kombatantom, uczniom szkół artystycznych) i w określonym czasie („dni darmowego wstępu dla zwiedzających”).
§ 10. Kategoria: „Sport i rekreacja”
Kategoria „Sport i rekreacja” prezentuje przede wszystkim ulgi i preferencje dla rodzin oraz ich członków
korzystających z obiektów sportowych pozostających w zarządzie Miasta oraz uczestniczących w miejskich
programach sportowych i rekreacyjnych. Oferta dotyczy m.in. korzystania przez rodziny z bezpłatnych obiektów
typu ,,ORLIK” (możliwość rezerwowania stałych terminów i zorganizowanie zajęć dla rodzin), udostępniania dla rodzin
innych obiektów sportowych w ustalonych godzinach (możliwość organizowania przez Kluby Sportowe turniejów
rodzinnych), korzystania z obiektów typu baseny, siłownie itp. na zasadzie ulg rodzinnych (im więcej osób z rodziny
korzysta z obiektu tym większa ulga w opłacie). Udostępniane są także informacje dotyczące możliwości udziału
w bezpłatnych zajęciach dla dzieci i młodzieży organizowanych przez sportowe placówki wychowania pozaszkolnego
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(KSOS, MOS, międzyszkolne baseny pływackie). W ramach kategorii prezentowane są miejskie programy sportowe
i rekreacyjne w których udział rodzin i ich członków jest bezpłatny: „Mój trener, mój Przyjaciel”, „Kraków biega,
Kraków spaceruje”, „Umiem pływać” oraz informacje o biletach rodzinnych i ulgach uprawniających do korzystania
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Kraków spaceruje”, „Umiem pływać” oraz informacje o biletach rodzinnych i ulgach uprawniających do korzystania
z Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego „Kurdwanów Nowy” (dotyczy pływalni oraz groty solnej).
§ 11. Promocja działań określonych w Programie obejmować będzie przeprowadzenie akcji informacyjnej,
opublikowanie ogłoszeń na stronach internetowych i przygotowanie materiałów do informatora dla rodzin.
§ 12. Program „Krakowska Karta Rodzinna” zostanie rozszerzony o dodatkowe formy działań, po zbadaniu jego
ewaluacji oraz przeprowadzeniu badań krakowskich gospodarstw domowych w zakresie definiowania obszarów
i rodzaju ulg i preferencji najbardziej pożądanych przez rodziny i ich członków.
§ 13. Harmonogram realizacji Programu
1. Maj/czerwiec 2010 r. – opracowanie spójnej co do formy prezentacji i uszczegółowionej oferty ulg i preferencji
we wszystkich kategoriach Krakowskiej Karty Rodzinnej.
2. Maj/sierpień 2010 r. – przeprowadzenie badań opinii publicznej dot. rzeczywistych potrzeb rodzin w zakresie
ulg i preferencji. Badania zostaną przeprowadzone na próbie 1200 gospodarstw domowych.
3. Czerwiec/sierpień 2010 r. – przygotowanie projektu i realizacja serwisu internetowego.
4. Sierpień/wrzesień 2010 r. – uruchomienie i prowadzenie serwisu.
5. Wrzesień/październik 2010 r. – realizacja akcji informacyjnej, rozwój Programu.
6. Październik/grudzień 2010 r. – opracowanie informatora dla rodzin, przygotowanie planów realizacji Programu
na rok 2011.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Krakowa
Stanisław Rachwał
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