
ZARZĄDZENIE NR 757/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 14 maja 2004 r.

w sprawie powołania i określenia zasad działania Przedstawicielstwa Miasta Krakowa w 
Brukseli.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. 
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 10 Zarządzenia Nr 134/2004 Prezydenta Miasta Krakowa 
z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa, zarządza się,
co następuje:

§ 1

Powołuje się Przedstawicielstwo Miasta Krakowa w Brukseli, zwane dalej
Przedstawicielstwem.

§ 2

1. Przedstawicielstwo podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta Krakowa, który nadzoruje 
pracę Przedstawicielstwa i jest przełożonym osób oddelegowanych do jego prac.

2. Prezydent Miasta Krakowa wydaje w stosunku do Przedstawicielstwa wytyczne i 
polecenia dotyczące zakresu jego działania.

3. Osoba kierująca Przedstawicielstwem zostaje oddelegowana przez Prezydenta Miasta 
Krakowa na podstawie odrębnego pełnomocnictwa i działa w zakresie określonym w tym 
pełnomocnictwie.

4. Do pracy w Przedstawicielstwie mogą zostać oddelegowane inne osoby na podstawie 
odrębnych pełnomocnictw Prezydenta Miasta Krakowa.

5. W przypadku oddelegowania do prac w Przedstawicielstwie większej liczby osób, osoba 
kierująca Przedstawicielstwem koordynuje pracę pozostałych oddelegowanych.

6. Osoba kierująca Przedstawicielstwem zobowiązana jest do pozostawania w stałej 
gotowości kontaktu z Prezydentem Miasta Krakowa lub osobami przez niego 
upoważnionymi.

§ 3

1. Przedmiotem działania Przedstawicielstwa jest:
1) reprezentowanie interesów Miasta Krakowa w instytucjach Unii Europejskiej oraz 

utrzymywanie kontaktów i współpraca z innymi przedstawicielstwami samorządów 
terytorialnych i podmiotów mających przedstawicielstwa w Brukseli w zakresie 
udzielonego przez Prezydenta Miasta Krakowa pełnomocnictwa,

2) stała analiza prawa wspólnotowego dotyczącego samorządu terytorialnego, w 
szczególności nowoprzyjętych aktów normatywnych oraz sporządzanie comiesięcznej 
pisemnej informacji w tym zakresie dla Prezydenta Miasta Krakowa,

3) stała analiza obowiązujących i projektowanych programów oraz funduszy unijnych, a 
także warunków, jakie należy wypełnić, aby skutecznie ubiegać się o uczestnictwo i 
przyznanie środków unijnych oraz sporządzanie comiesięcznej pisemnej informacji w 
tym zakresie dla Prezydenta Miasta Krakowa,

4) inicjowanie współpracy w zakresie wspólnej realizacji programów unijnych, w 



szczególności nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami poszczególnych 
regionów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz sporządzanie comiesięcznej 
pisemnej informacji w tym zakresie dla Prezydenta Miasta Krakowa,

5) podejmowanie działań służących korzystnemu kształtowaniu wizerunku Miasta 
Krakowa w oparciu o program działania właściwych komórek organizacyjnych UMK 
oraz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie działań promocyjnych i 
marketingowych Miasta Krakowa,

6) dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych Miasta Krakowa w instytucjach 
Unii Europejskiej, organizacjach międzynarodowych, przedstawicielstwach miast i 
regionów oraz innych instytucjach,

7) współpraca w przygotowaniu specjalnych materiałów i publikacji Miasta Krakowa
przeznaczonych do dystrybucji w Brukseli w ramach wykonywania zadań 
Przedstawicielstwa,

8) realizacja innych zadań wynikających z potrzeb Miasta Krakowa, w tym 
przekazywanych – po uprzedniej akceptacji przez Prezydenta Miasta Krakowa - przez 
poszczególne wydziały, kancelarie i biura.

2. Osoba kierująca Przedstawicielstwem zobowiązana jest przekazywać Prezydentowi 
Miasta Krakowa informacje o działalności Przedstawicielstwa na bieżąco, w 
szczególności w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz comiesięczne pisemne 
sprawozdania obejmujące całokształt dokonanych działań.

§ 4

Uwierzytelnione kopie Zarządzenia przekazuje się właściwemu Ministerstwu Spraw 
Zagranicznych oraz właściwemu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§ 5
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
        / - /


