ZARZĄDZENIE Nr 910/2020
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 16.04.2020 r.
«TableEnd:SzablonAktyKierowania»

w sprawie przyjęcia szczególnych rozwiązań pomocowych mających na celu wsparcie
mieszkańców i przedsiębiorców funkcjonujących na terenie Miasta Krakowa, których
sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami
ekonomicznymi i społecznymi stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
COVID-19 w Polsce.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3-4 i art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) zarządza się, co następuje:

Preambuła
Z uwagi na ogłoszenie i wprowadzenie w okresie od dnia 14 marca br. stanu zagrożenia
epidemicznego, a następnie od dnia 20 marca br. do odwołania, stanu epidemii COVID-19 w
Polsce i wynikającymi z tego faktu ograniczeniami, a także mając na uwadze pogarszającą się
sytuację finansową mieszkańców i przedsiębiorców działających na terenie Miasta Krakowa w
związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi wynikającymi z
powyższej sytuacji, przyjmuje się do realizacji szereg działań pomocowych, dotyczących
kluczowych obszarów z punktu widzenia funkcjonowania Miasta i jego mieszkańców.
Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Przyjęte niniejszym zarządzeniem działania z zakresu udzielania wsparcia
mieszkańcom i przedsiębiorcom funkcjonującym na terenie Miasta Krakowa, w tym
turystycznym i okołoturystycznym, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku
z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi stanu zagrożenia
epidemicznego oraz stanu epidemii COVID-19, stosuje się w okresie od 14 marca do 30
czerwca 2020 r., chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.
2. Przedstawione w niniejszym zarządzeniu rozwiązania pomocowe znajdują swoje
formalną podstawę w odpowiednich zarządzeniach Prezydenta Miasta Krakowa, uchwałach
Rady Miasta Krakowa oraz przepisach ustawowych.
3. Wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, o którym mowa
w niniejszym zarządzeniu, w rozumieniu unijnego prawa konkurencji będzie udzielane
z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej. Odpowiednie konsultacje w tym zakresie
prowadzi Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji.
4. Zastrzega się, iż podmiotom uprawnionym do skorzystania z form pomocy, o których
mowa w niniejszym zarządzeniu nie przysługują roszczenia w zakresie ich przyznania.
§ 2. 1. Wnioski w sprawie udzielanego wsparcia opisanego niniejszym zarządzeniem
składa się według formularzy lub w inny sposób określony w przepisach szczególnych wraz ze
przywołaniem okoliczności wskazujących negatywny wpływ stanu zagrożenia epidemicznego
lub stanu epidemii na pogorszenie się sytuacji finansowej wnioskodawcy.
2. Każdorazowo, gdy dla uzyskania wsparcia, o którym mowa w niniejszym
zarządzeniu, przepisy powszechnie obowiązujące nie wymagają przedłożenia zaświadczenia,

należy zastosować instytucję oświadczenia w trybie art. 75 Kodeksu postępowania
administracyjnego (Dowód w postępowaniu).
§ 3. 1. Koordynację zadań z zakresu udzielania wsparcia mieszkańcom i
przedsiębiorcom funkcjonującym na terenie Miasta Krakowa powierza się Wydziałowi ds.
Przedsiębiorczości i Innowacji.
2. Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Krakowa lub miejska jednostka
organizacyjna, udzielając wsparcia przedstawionego w niniejszym zarządzeniu, jest
zobowiązana do każdorazowego przekazywania odpowiedniej informacji Wydziałowi ds.
Przedsiębiorczości i Innowacji, wskazując nazwę wspieranego podmiotu, charakter wsparcia
oraz kwotę udzielonego wsparcia (w przypadku braku takiej możliwości należy wskazać kwotę
szacunkową).
3. Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji monitoruje dane wprowadzane do
aplikacji informatycznej służącej do analizy udzielanego wsparcia przez wszystkie komórki i
jednostki organizacyjne Miasta celem zapewnienia, iż będzie ono adekwatne, ustandaryzowane
i proporcjonalne dla wszystkich beneficjentów.
§ 4. 1. Udzielenie wsparcia określonego niniejszym zarządzeniem jest każdorazowo
poprzedzane analizą zgromadzonych przez Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji danych
obejmujących informację o rodzaju i zakresach już udzielonego wsparcia, w celu, o którym
mowa w § 3 ust. 2.
2. Analiza, o której mowa w § 3 ust. 2 i 3 jest dokonywana przez kierujących komórkami
organizacyjnymi UMK i miejskimi jednostkami organizacyjnymi, udzielającymi danego
wsparcia.
§ 5. Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji do dnia 30 kwietnia br. utworzy Punkty
Doradztwa Kryzysowego, których zadaniem będzie pomoc dla przedsiębiorców w zakresie
przygotowania wniosków do uzyskania pomocy w ramach programu „Pauza”, przepisów tzw.
„Tarczy antykryzysowej” oraz innych programów, które ukierunkowane będą na wsparcie
podmiotów gospodarczych w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi i
społecznymi stanu epidemii COVID-19.
Rozdział II
Działalność gospodarcza, w tym branży turystycznej w ramach Programu PAUZA
Przyjmuje się poniższe, szczególne zasady wsparcia ekonomicznego podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Krakowa, których sytuacja
finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi
i społecznymi stanu epidemii COVID-19 w Polsce.
Wsparcie w zakresie opłat czynszowych i innych należności związanych z najmem,
dzierżawą lub użytkowaniem
§ 6. 1. Odracza się terminy uiszczenia opłat za korzystanie z lokali użytkowych
stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, wynajmowanych przez
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie na zasadach uregulowanych zrządzeniem Nr
700/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2020 r.
2. Wyraża się zgodę na obniżenie stawek czynszowych netto z tytułu najmu lokali
użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa,
wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, z uwagi na czasowe

zaprzestanie prowadzenia działalności w lokalach przez ich najemców, na zasadach
uregulowanych zarządzeniem Nr 734/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 marca
2020 r.
3. Wyraża się zgodę na obniżenie stawek czynszowych netto z tytułu najmu lokali
użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa,
wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie dla najemców lokali
użytkowych, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych/przychodu w związku ze
stanem epidemii COVID-19, na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem.
§ 7. 1. Dopuszcza się możliwość obniżenia wysokości stawki opłat za korzystanie z
nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa,
zarządzanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, oddanych w najem, dzierżawę lub
udostępnionych przedsiębiorcom, którzy czasowo zaprzestali działalności gospodarczej z
wykorzystaniem przedmiotowych nieruchomości.
2. Obniżki, o których mowa w ust. 1 nie mają zastosowania do stawek za udostępnienie
nieruchomości na cele określone w pkt. 4 ppkt 2, pkt. 6, pkt. 7 i pkt. 8 załącznika do zarządzenia
Nr 226/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie czasowego
udostępniania nieruchomości (z późn. zm.).
3. Wysokość stawek określona w trybie ust. 1 obowiązuje w okresie od 14 marca 2020
r. do 31 maja 2020 r. włącznie.
4. Warunkiem zastosowania stawki opłaty określonej w ust. 1 jest złożenie pisemnego
wniosku wraz z oświadczeniem zawierającym datę zaprzestania działalności gospodarczej, w
okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19 oraz zobowiązanie do
przedstawienia Zarządowi Dróg Miasta Krakowa pisemnej informacji o wznowieniu
działalności gospodarczej, o ile nastąpi to przed datą określoną w ust. 3.
§ 8. Dokonuje się obniżek czynszu dzierżawnego w odniesieniu do dzierżawców
targowisk miejskich w okresie, w którym zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ
znacznemu zmniejszeniu w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub
stanem epidemii COVID-19, na wniosek osoby uprawnionej.
§ 9. 1. Zarządza się, w odniesieniu do przepisów dotyczących czasowego udostępniania
nieruchomości, nienaliczanie opłaty manipulacyjnej za złożenie wniosku w terminie krótszym
niż 7 dni przed datą udostępnienia nieruchomości lub terminie krótszym niż 7 dni przed datą
wnioskowanej zmiany, o której mowa w § 7 ust. 6 zarządzenia Nr 226/2020 Prezydenta Miasta
Krakowa z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości (z późn.
zm.).
2. Opłaty nie nalicza się w sytuacjach szczególnie uzasadnionych, gdy złożenie wniosku
jest bezpośrednio lub pośrednio spowodowane zmianą przepisów prawa lub innymi ważnymi
okolicznościami, za które wnioskodawca nie ponosi odpowiedzialności.
Wsparcie w zakresie zmiany przedmiotu i zakresu pozostałych umów
§ 10. 1. Umożliwia się zmianę terminu wykonania umowy lub jej części w odniesieniu
do umów cywilnoprawnych dotyczących czasowego udostępnienia nieruchomości przez
Wydział Spraw Administracyjnych celem wyłączenia lub ograniczenia okresu stanu zagrożenia
epidemicznego oraz epidemii spod jego rygorów.
2. Zmiany w umowach, o których mowa w ust. 1 dotyczą w szczególności branż:
gastronomii, dorożkarstwa, handlu obwoźnego, działalności artystycznej i reklamowej.

3. Strony zawartych umów cywilnoprawnych, o których mowa w ust. 1 i 2 są
zobowiązane do niezwłocznego przekazania informacji o ewentualnym wpływie okoliczności
związanych z występowaniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19
na należyte wykonanie umowy.
Wsparcie w zakresie należności podatkowych i innych należności
publicznoprawnych
§ 11. W ramach realizacji przepisów tzw. „Tarczy antykryzysowej”, można odroczyć na wniosek podatnika - terminy płatności podatków i opłat w oparciu o tryb indywidualny z art.
67a i 67b Ordynacji podatkowej (podatnicy podatku od nieruchomości, podatku od środków
transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), do dnia 30 czerwca
2020 r.
§ 12. Zarządza się podejmowanie priorytetowych działań - na wniosek podatnika - w
zakresie rozłożenia na raty, umorzenia w całości lub części zaległości podatkowej, umorzenia
odsetek za zwłokę, umorzenia opłaty prolongacyjnej w oparciu o art. 67a i b Ordynacji
podatkowej.
§ 13. Podejmuje się niezwłoczne działania w zakresie weryfikacji korekt deklaracji
przedsiębiorców w związku z zaprzestaniem działalności gospodarczej (zawieszeniem
działalności, rozwiązaniem umów najmu itp.), a których złożenie zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa skutkuje zmniejszeniem zobowiązania lub jego brakiem.
§ 14. Podejmuje się niezwłoczne działania w zakresie zmniejszenia wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zgłoszonym przez przedsiębiorców
zmniejszeniem liczby pojemników na odpady komunalne lub ich pojemności, oraz zmianami
w częstotliwości ich odbioru.
§ 15. 1. Postanawia się o przedłożeniu Radzie Miasta Krakowa projektu zmiany
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie opłaty prolongacyjnej (zwolnienie z opłaty), tak aby
do decyzji wydanych na podstawie wniosków dotyczących rat i odroczeń nie naliczać opłaty (4
% w skali roku).
2. Zarządza się podejmowanie priorytetowych działań w zakresie umorzenia opłaty
prolongacyjnej w trybie indywidualnego postępowania w oparciu o przepisy Ordynacji
podatkowej.
Wsparcie w zakresie pozostałych należności cywilnoprawnych
§ 16. 1. Przedsiębiorcy, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku ze
stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii COVID-19 mogą składać wnioski o
udzielenie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym.
2. Składane wnioski będą rozpatrywane na zasadach określonych w uchwale Rady
Miasta Krakowa Nr XCVIII/2557/18 z dnia 18 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad,
sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter

cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym,
a także wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 2916).
3. Postanawia się przedłożyć projekt zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa Nr
XCVIII/2557/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także
wskazanych organów do tego uprawnionych, celem jej bezzwłocznego przedłożenia pod
obrady Rady Miasta Krakowa. W przypadku zawartych wcześniej porozumień w sprawie spłaty
należności GMK, mając na uwadze trudną sytuację gospodarczą oraz brak możliwości
regulowania należności, zobowiązani będą mogli wnioskować o zawieszenie spłaty
pozostałych do zapłaty należności objętych zawartym porozumieniem ratalnym na okres 6
miesięcy. Terminy wymagalności wszystkich rat następujących po złożeniu wniosku ulegną
przesunięciu o okres zawieszenia spłaty porozumienia i stają się wymagalne w tym samym dniu
miesiąca, co raty określone porozumieniem.
Szczególne formy wsparcia dla żłobków
§ 17. 1. Postanawia się o przedłożeniu projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w
sprawie uruchomienia jednorazowej dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki
niepubliczne/kluby rodzica oraz opiekunów dziennych, zgodnie z ustawą o opiece nad
dzieckiem do lat 3.
2. Planowaną wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1 określa się w wysokości 300 zł
na jedno dziecko objęte opieką (na podstawie zawartych umów z rodzicami).
Inne rodzaje wsparcia
§ 18. 1. W oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych
ustaw Grodzki Urząd Pracy realizuje następujące usługi:
1) Niskooprocentowane pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (nabór
wniosków jest prowadzony od 3 kwietnia br.).
2) Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla
przedsiębiorców samozatrudnionych.
3) Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich
składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców.
4) Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich
składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych.
2. Termin zezwolenia na pracę sezonową oraz zezwolenia na pobyt czasowy dla
cudzoziemca, który złożył wniosek w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii COVID-19, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a także
terminy pozwoleń, które upłynęły podczas trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub
upływają podczas trwania stanu epidemii, ulegają przedłużeniu do upływu 30 dnia
następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.
§ 19. Prowadzi się i upublicznia wykaz lokali gastronomicznych w Krakowie, które
funkcjonują i oferują możliwość zamówienia w nich jedzenia na wynos lub z dostawą. Wykaz

podlega bieżącej aktualizacji do czasu obowiązywania stanu epidemii. Aktualizacja wykazu
dokonywana jest przez Wydział Spraw Administracyjnych w oparciu o wniosek
zainteresowanego przedsiębiorcy.
Rozdział III
Działalność kulturalna
Przyjmuje się poniższe, szczególne zasady wsparcia ekonomicznego podmiotów
prowadzących działalność kulturalną na terenie Miasta Krakowa, których sytuacja
finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi
i społecznymi stanu epidemii COVID-19 w Polsce.
Wsparcie w zakresie opłat czynszowych i innych należności związanych z
najmem, dzierżawą lub użytkowaniem
§ 20. 1. Zarządza się obniżenie stawek czynszowych netto z tytułu najmu lokali
użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa,
wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie na działalność
kulturalną, z uwagi na czasowe zaprzestanie prowadzenia działalności w lokalach przez ich
najemców (księgarnie, antykwariaty, kina studyjne, galerie sztuki, instytucje kultury).
2. Obniżenie stawki czynszowej netto, o którym mowa w ust. 1 następuje na wniosek
najemcy lokalu użytkowego, na zasadach uregulowanych w zarządzeniu Nr 734/2020
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 marca 2020 r.
3. Odracza się terminy uiszczenia opłat za korzystanie z lokali użytkowych
stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, wynajmowanych przez
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie na działalność kulturalną na zasadach
uregulowanych zrządzeniem Nr 700/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2020 r.
4. Twórcom i artystom zajmującym lokale użytkowane jako pracownie do prowadzenia
działalności w dziedzinie kultury i sztuki obniża się o 50% wysokość czynszu lub opłaty z
tytułu bezumownego korzystania, w okresie od 1 maja 2020 r. Stawka po obniżce nie może być
niższa niż najniższa stawka wynikająca z zarządzenia Nr 2513/2007 Prezydenta Miasta
Krakowa z 29 listopada 2007 r.
5. W przypadku lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków
lub Skarbu Państwa, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie jako
pracownie do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury, obniżenie stawki czynszowej
netto o 50% następuje na wniosek najemcy lokalu użytkowego. Obniżona stawka czynszowa
nie może być niższa od kosztów eksploatacyjnych.
6. Podmiotom zajmującym lokale o charakterze rezydencjonalnym w budynku przy ul.
Józefa 16 obniża się o 50% wysokość czynszu w okresie od 1 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
7. Zawiesza się, do końca bieżącego roku, podwyżki czynszowe dla lokali
użytkowanych jako pracownie do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki.
Wsparcie w zakresie zmiany przedmiotu i zakresu pozostałych umów
§ 21. 1. Zawarcie umów na zlecenie realizacji zadania publicznego w sferze kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, z organizacjami pozarządowymi lub
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach rozstrzygniętych w roku bieżącym otwartych
konkursów ofert, uzależnia się od odpowiedniego urealnienia oferty biorąc pod uwagę aktualną

sytuację kryzysową, zarówno w odniesieniu do zakresu zlecanego zadania, wskaźników
rezultatów, jak i terminu jego realizacji.
2. Zarządza się rozliczanie dotacji na podstawie aneksów uwzględniających realnie
poniesione koszty w związku z realizacją zadań publicznych zleconych organizacjom lub
podmiotom, o których mowa w ust. 1, w tym m.in. tych o charakterze wieloletnim
(cyklicznym), w szczególności festiwali, realizowanych na podstawie zawartych już umów,
których termin realizacji obejmował okres stanu epidemii COVID-19.
3. W ramach realizacji przedsięwzięć o charakterze wieloletnim (cyklicznym), np.
festiwale, co do których nie zawarto jeszcze umów, dokonuje się odpowiedniego urealnienia
oferty biorąc pod uwagę aktualną sytuację kryzysową, zarówno w odniesieniu do zakresu
zlecanego zadania, wskaźników rezultatów, jak i terminu jego realizacji.
4. W związku z realizacją zleconych zadań publicznych uwzględnia się również
postanowienia § 44 niniejszego zarządzenia.
Wsparcie w zakresie należności podatkowych i innych należności
publicznoprawnych
§ 22. W ramach realizacji przepisów tzw. „Tarczy antykryzysowej”, można odroczyć na wniosek podatnika - terminy płatności podatków i opłat w oparciu o tryb indywidualny z art.
67a i 67b Ordynacji podatkowej (podatnicy podatku od nieruchomości, podatku od środków
transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), do dnia 30 czerwca 2020 r.
§ 23. Zarządza się podejmowanie priorytetowych działań - na wniosek podatnika - w
zakresie rozłożenia na raty, umorzenia w całości lub części zaległości podatkowej, umorzenia
odsetek za zwłokę, umorzenia opłaty prolongacyjnej w oparciu o art. 67a i b Ordynacji
podatkowej.
§ 24. Dopuszcza się, na wniosek instytucji kultury, zmianę terminów spłaty zaległości
wobec Gminy Miejskiej Kraków, o ile dopuszczają to inne obowiązujące przepisy. Każdy z
wniosków rozpatrywany będzie indywidualnie.
Wsparcie w zakresie pozostałych należności cywilnoprawnych
§ 25. Podmioty działające w obszarze kultury, których sytuacja finansowa uległa
pogorszeniu w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii COVID-19
mogą składać wnioski o udzielenie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom
organizacyjnym, na zasadach określonych w § 16 niniejszego zarządzenie.
Inne rodzaje wsparcia
§ 26. Zarządza się ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
dotyczącego realizacji projektów cyfrowych w sektorze kultury i przemysłów kreatywnych,
ukierunkowanych w szczególności na tematykę aktywizacji społecznej, edukacji kulturowej,
rozwoju publiczności i promocję treści kultury za pośrednictwem Internetu i nowych
technologii.

§ 27. 1. Postanawia się o przeznaczeniu dodatkowych środków finansowych na Nagrody
Miasta Krakowa i Stypendia Twórcze Miasta Krakowa realizowanych na podstawie uchwał
Rady Miasta Krakowa.
2. Postanawia się o przeznaczeniu dodatkowych środków finansowych na stypendia
oraz ich przyznaniu dla twórców, artystów, osób zajmujących się upowszechnianiem kultury i
opieką nad zabytkami, pozostających bez zatrudnienia w związku z aktualną sytuacją
kryzysową.
§ 28. 1. Zarządza się realizację programu wsparcia dla galerii sztuki prowadzących
działalność stacjonarną w Krakowie poprzez uruchomienie działań związanych m.in. z
promocją twórczości lokalnych artystów, realizację wirtualnych wycieczek po wystawach oraz
kuratorskich spotkań online.
2. Zarządza się wsparcie finansowe projektów realizowanych przez artystów i twórców
działających w zakresie sztuk wizualnych i performatywnych, tańca, teatru oraz inicjatyw
oddolnych – dzielnicowych (realizacja przez wskazane miejskie instytucje kultury).
3. Postanawia się o wsparciu środowiska sztuk wizualnych (twórcy indywidualni i
organizacje zrzeszające artystów) w ramach Krakowskiego Salonu Sztuki 2020, w tym o
uruchomieniu platformy dla działań Kryzysowej Rady Programowej dla wypracowania
jednolitego, długofalowego systemu wsparcia dla krakowskich artystów sztuk wizualnych.
§ 29. 1. Zarządza się uruchomienie programu wsparcia dla branży muzycznej, sektora
produkcji muzycznej, postprodukcji, organizatorów małych koncertów i nagrań poprzez
organizację konkursów dla artystów i klubów muzycznych, DJ-ów, producentów muzycznych,
wykonawców, kuratorów muzycznych, na zamówienia i opracowania muzyczne, pn.
„Partnerstwo dla Muzyki 2.0” (realizator Krakowskie Biuro Festiwalowe).
2. Zarządza się wsparcie rezydencji twórczych artystów i ich pracy twórczej w domach
– zamówienia utworów, dzieł literackich, audiowizualnych, malarskich, muzycznych,
teatralnych, powstających w związku z aktualną sytuacją społeczną, mających na celu
społeczne i artystyczne przepracowywanie traumy, napięć i dystansu społecznego (realizacja
przez wyłonione w konkursie ofert organizacje pozarządowe i/lub wskazane miejskie instytucje
kultury).
3. Zarządza się uruchomienie pakietu zniżek dla branży filmowej za zajęcie placów
miejskich i pasa drogowego, a także stworzenie uproszczonego sposobu obsługi (na wzór
Zintegrowanego Centrum Dziedzictwa, albo centrum obsługi przedsiębiorcy - wszystkie
decyzje w jednym miejscu).
§ 30. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego do 17 kwietnia 2020 r. ogłosi pakiet
działań pod nazwą „Kultura odporna”, adresowany do środowiska twórczego i artystycznego,
którego działalność zagrożona została stanem epidemii COVID-19. Pakiet obejmie
indywidualnych twórców kultury, organizacje pozarządowe i instytucje kultury, a także sektory
kreatywne powiązane z kulturą, w tym, m.in.: producentów muzycznych i audiowizualnych,
sektor sztuk wizualnych, filmowy i wydawniczy.
Rozdział IV
Działalność sportowa
Przyjmuje się poniższe, szczególne zasady wsparcia ekonomicznego podmiotów
prowadzących działalność sportową na terenie Miasta Krakowa, których sytuacja
finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi
i społecznymi stanu epidemii COVID-19 w Polsce.

Wsparcie w zakresie opłat czynszowych i innych należności związanych z
najmem, dzierżawą lub użytkowaniem
§ 31. 1. Odracza się płatność opłat czynszowych na wniosek klubów sportowych,
korzystających z obiektów będących własnością Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa
za okres kiedy kluby nie mają możliwości prowadzenia działalności sportowej.
2. W ramach rozpatrywania indywidualnie składanych wniosków przez kluby sportowe
(najemcy, dzierżawcy lub użytkownicy), o których mowa w ust.1 należności pieniężne z tytułu
opłat czynszowych oraz innych związanych z nimi, za okres stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii COVID-19, z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania nieruchomości
znajdujących się w zarządzie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, mogą być
umarzane, rozkładane na raty lub termin ich płatności odraczany.
3. Należności czynszowe netto z tytułu najmu lokali, dzierżawy lokali, dzierżawy
gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa,
wynajmowanych lub wydzierżawianych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, z
uwagi na wprowadzone ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów
pracy oraz czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców w
związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19, mogą
być obniżane na wniosek najemcy lub dzierżawcy, którego dotknęły ograniczenia
funkcjonowania. Obniżona stawka czynszowa ma obowiązywać przez okres od dnia udzielenia
obniżki do dnia odwołania ograniczeń wskazanych w zdaniu poprzednim.
§ 32. 1. Dopuszcza się możliwość odraczania terminów płatności, na wniosek klubów
sportowych, za media dostarczane przez komunalne osoby prawne.
2. Dopuszcza się możliwość wsparcia klubów sportowych, mających zawarte umowy z
Gminą Miejską Kraków lub Skarbem Państwa, na ich wniosek, w zakresie ponoszonych przez
nie kosztów utrzymania obiektów sportowych, będących własnością Gminy Miejskiej Kraków
lub Skarbu Państwa.
Wsparcie w zakresie zmiany przedmiotu i zakresu pozostałych umów
§ 33. 1. Klub sportowy może z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania
publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, także takiego, które
jest realizowane dotychczas w inny sposób, na podstawie przepisów art. 12 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. W przypadku zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych w okresie nie dłuższym niż 90
dni, Klub sportowy może złożyć ofertę, na podstawie przepisów art. 19a ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w której wysokość
dofinansowania lub finansowania nie przekracza kwoty 10 000 zł. W przypadku stwierdzenia
celowości realizacji zadania publicznego objętego ofertą oraz dostosowania jego zakresu do
panujących warunków zewnętrznych oraz ograniczeń wynikających z obowiązujących
przepisów prawa, klubowi sportowemu może zostać zlecona realizacja tego zadania z
pominięciem otwartego konkursu ofert.
Łączna kwota środków finansowych przekazanych temu samemu klubowi sportowemu
w opisanym trybie w bieżącym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.
3. Postanawia się o rozliczaniu przedsięwzięć, związanych z realizacją zadań
publicznych zleconych podmiotom spoza sektora finansów publicznych, na podstawie już

zawartych umów, których termin realizacji obejmował okres stanu zagrożenia epidemicznego
lub stanu epidemii COVID-19, wg faktycznego stanu ich realizacji.
§ 34. Postanawia się o wsparciu klubów w programach inwestycyjno-remontowych
Ministerstwa Sportu (wkład finansowy 50 na 50).
Wsparcie w zakresie należności podatkowych i innych należności
publicznoprawnych
35. 1. W ramach realizacji przepisów tzw. „Tarczy antykryzysowej”, można odroczyć na wniosek podatnika - terminy płatności podatków i opłat w oparciu o tryb indywidualny z art.
67a i 67b Ordynacji podatkowej (podatnicy podatku od nieruchomości, podatku od środków
transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), do dnia 30 czerwca
2020 r.
2. Zarządza się podejmowanie priorytetowych działań - na wniosek podatnika - w
zakresie rozłożenia na raty, umorzenia w całości lub części zaległości podatkowej, umorzenia
odsetek za zwłokę, umorzenia opłaty prolongacyjnej w oparciu o art. 67a Ordynacji
podatkowej.
§ 36. Dopuszcza się, na wniosek klubów sportowych, zmianę terminów spłaty długów
wobec Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, o ile
dopuszczają to inne obowiązujące przepisy. Każdy z wniosków rozpatrywany będzie
indywidualnie.
Wsparcie w zakresie pozostałych należności cywilnoprawnych
§ 37. Podmioty działające w obszarze sportu, których sytuacja finansowa uległa
pogorszeniu w związku ze stanem epidemii COVID-19 mogą składać wnioski o udzielenie ulg
w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie
Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, na zasadach określonych w § 16.
Rozdział V
Działalność w zakresie zarządzania zasobem mieszkaniowym
Przyjmuje się poniższe, szczególne zasady wsparcia ekonomicznego mieszkańców Miasta
Krakowa, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi
konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi stanu epidemii COVID-19 w Polsce.
Wsparcie w zakresie opłat czynszowych i innych należności związanych z najmem
§ 38. 1. Odracza się do dnia 1 lipca 2020 r. podwyższenie czynszów w mieszkaniowym
zasobie Gminy Miejskiej Kraków i w zasobie Skarbu Państwa.
2. Odracza się do dnia 1 lipca 2020 r. zmianę wysokości odszkodowań za bezumowne
zajmowanie lokali bez tytułu prawnego.
§ 39. Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2018 r. nr
442/2018 w sprawie stosowania obniżek czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków, mieszkańcy lokali gminnych mogą
się starać o obniżenie czynszu. Obniżki czynszu udzielane są w wysokości od 20% do 70%, w
zależności od dochodu uzyskiwanego na członka gospodarstwa domowego.

Wsparcie w zakresie pozostałych należności cywilnoprawnych
§ 40. Najemcy lokali mieszkalnych, na podstawie przepisów uchwały Rady Miasta
Krakowa Nr XCVIII/2557/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu
i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także
wskazanych organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 2916), mogą
wnioskować o pomoc (ulgę) w spłacie powstałego zadłużenia, w formie:
1) jednorazowego rozłożenia spłaty części/całości należności w ratach na okres do 72
miesięcy,
2) jednorazowego odroczenia terminu spłaty części/całości należności - od należności,
których termin spłaty odroczono, lub których spłatę rozłożono na raty pobiera się
odsetki preferencyjne w wysokości połowy odsetek ustawowych za opóźnienie lub
połowy odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, w
przypadku należności powstałej w wyniku transakcji handlowej,
3) umorzenia części/całości zadłużenia.
Rozdział VI
Działalność prowadzona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Przyjmuje się poniższe, szczególne zasady wsparcia ekonomicznego podmiotów tzw.
trzeciego sektora prowadzących działalność na terenie Miasta Krakowa, w związku z
negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi stanu epidemii COVID-19
w Polsce.
Wsparcie w zakresie opłat czynszowych i innych należności związanych z najmem,
dzierżawą lub użytkowaniem
§ 41. 1. Wyraża się zgodę na obniżenie dla organizacji pozarządowych stawek
czynszowych netto z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej
Kraków lub Skarbu Państwa, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w
Krakowie.
2. Obniżenie stawki czynszowej netto następuje na wniosek organizacji pozarządowej
będącej najemcą lokalu użytkowego, na zasadach określonych w zarządzeniu nr 734/2020
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24.03.2020 r. w sprawie obniżenia stawek czynszowych
netto z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub
Skarbu Państwa, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, z
uwagi na czasowe zaprzestanie prowadzenia działalności w lokalach przez ich najemców.
3. Wyraża się zgodę na obniżenie dla organizacji pozarządowych stawek czynszowych
netto z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub
Skarbu Państwa, wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, z
uwagi na spadek przychodów z działalności statutowej, na zasadach określonych odrębnym
zarządzeniem.
§ 42. Odracza się terminy uiszczenia opłat za korzystanie z lokali użytkowych
stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, wynajmowanych przez

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie na zasadach uregulowanych zrządzeniem Nr
700/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2020 r.
Wsparcie w zakresie zmiany przedmiotu i zakresu pozostałych umów
§ 43. 1. Dopuszcza się, w ramach realizacji zleconych zadań publicznych, zastosowanie
alternatywnych sposobów realizacji działań i osiągania rezultatów, w zgodzie z zakresem
rzeczowym oferty, na podstawie której zawarta została umowa dotacyjna.
2. Dopuszcza się zmiany harmonogramów realizacji zadań, tak aby umożliwiały
osiągnięcie założonych w ogłoszeniu konkursowym rezultatów.
3. Dopuszcza się zmianę warunków realizacji zadania publicznego, w szczególności
realizację zadnia publicznego lub jego części po ustaniu zagrożeń związanych ze stanem
epidemii, pod warunkiem stwierdzenia możliwości i celowości jego wykonania w terminie
innym niż wynikający z treści ogłoszenia konkursowego.
§ 44. 1. Zarządza się priorytetowe rozpatrywanie wniosków organizacjom
pozarządowym o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych
od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z
działalności statutowej w następstwie wystąpienia stanu epidemii COVID-19.
2. Odpowiednią umowę na dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 zawiera Grodzki
Urząd Pracy w Krakowie.
Wsparcie w zakresie pozostałych należności cywilnoprawnych
§ 45. Podmioty tzw. trzeciego sektora, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu
w związku ze stanem epidemii COVID-19 mogą składać wnioski o udzielenie ulg w spłacie
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej
Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, na zasadach określonych w § 16.
Rozdział VII
Działalność turystyczna
Przyjmuje się poniższe, szczególne zasady wsparcia ekonomicznego przedsiębiorców
branży turystycznej i okołoturystycznej, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu
w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi stanu epidemii
COVID-19 w Polsce.
§ 46. 1. Z dniem 13 marca br. wprowadzony został Program PAUZA określający zasady
udzielania ulg i zniżek w opłatach i podatkach lokalnych.
2. Program PAUZA został wprowadzony w wyniku analizy potrzeb rynku
turystycznego przeprowadzonej przez Wydział ds. Turystyki wśród branży turystycznej Miasta
w dniach 9-11 marca br.
3. Warunki korzystania z Programu PAUZA opisane są w Rozdziale II niniejszego
Zarządzenia.
4. Zarządza się dokonywanie bieżącej analizy potrzeb branży turystycznej Krakowa w
kontekście możliwości pozyskania ulg i zniżek z możliwych źródeł, w tym źródeł rządowych,
europejskich oraz potrzeb informacyjnych.
5. Postanawia się o podjęciu ścisłej współpracy z branżą turystyczną Krakowa, celem
przygotowania wystąpienia do m.in.: rządu RP, właściwych ministerstw, agend rządowych, w
sprawie wsparcia gospodarki turystycznej Krakowa.

§ 47. 1. Wydział ds. Turystyki prowadzi bieżący monitoringu sytuacji na rynku
turystycznym Krakowa w związku ze stanem epidemii COVID-19.
2. Wydział ds. Turystyki do dnia 20 kwietnia br. przedstawi koncepcję wsparcia branży
turystycznej Krakowa w promocji i komercjalizacji usług, w tym odbudowy łańcucha dostaw
usług turystycznych na podstawie oceny sytuacji na rynku turystycznym w kontekście
możliwych scenariuszy w turystycznej gospodarce światowej po zakończeniu stanu epidemii
COVID-19.
3. Dla odbudowy krakowskiego rynku turystycznego podejmuje się, na podstawie
odrębnych umów i porozumień pomiędzy GMK i przedsiębiorcami turystycznymi, wszelkie
możliwe działania, dla których źródłem finansowania będą fundusze zewnętrzne (przeznaczane
na wsparcie rynku w związku ze stanem epidemii Covid-19) oraz w miarę możliwości fundusze
przedsiębiorców oraz budżet Miasta Krakowa.
§ 48. Zarządza się opracowanie, we współpracy z partnerami gospodarczymi polityki
turystyki zrównoważonej Miasta uwzględniającej skutki stanu zagrożenia epidemicznego lub
stanu epidemii COVID-19.
§ 49. Postuluje się, w imię solidaryzmu społecznego w dobie stanu epidemii COVID19, współpracę wszystkich partnerów rynku turystycznego, w tym liberalne podejście do
wzajemnych zobowiązań, dla szybkiej odnowy tego rynku po zakończeniu stanu epidemii.
Rozdział VIII
Przepisy końcowe
§ 50. Wykonanie zarządzenia powierza się kierującym komórkami organizacyjnymi
UMK i miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz Z-com Prezydenta Miasta Krakowa,
Sekretarzowi Miasta Krakowa, Skarbnikowi Miasta Krakowa oraz Dyrektorowi Magistratu.
§ 51. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia
14 marca 2020 r.

