
ZARZĄDZENIE NR 1640/2005
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 17 września 2005 r.

w sprawie ustanowienia Odznaki „Honoris gratia” nadawanej przez Prezydenta Miasta 
Krakowa oraz określenia jej wzoru.

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z  późn. zm.) i § 63 Statutu Miasta Krakowa ustanowionego uchwałą Nr XLVIII/435/96 
Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie Statutu Miasta Krakowa (tekst jednolity z 2005r. 
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 256 poz. 1804) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustanawia się Odznakę „Honoris gratia”, która będzie nadawana przez Prezydenta Miasta 
Krakowa osobom zasłużonym dla Miasta, zwaną dalej „Odznaką”.

§ 2
Określa się wzór Odznaki zgodnie z załącznikiem nr 1. oraz wzór okolicznościowej legitymacji 
upoważniającej do jej noszenia zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3
Ewidencja wręczanych Odznak prowadzona będzie w Kancelarii Prezydenta.

§ 4
Środki finansowe na realizację wydatków, związanych z wykonaniem zarządzenia znajdują 
pokrycie w planie finansowo-rzeczowym Kancelarii Prezydenta na rok 2005: Dz. 750 rozdz. 
75095 § 4170 i § 4300 GWŚMK Zadanie KP/3 – Kontakty Publiczne.

§ 5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Kancelarii Prezydenta.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa

/ - /



Załącznik nr 1do Zarządzenia 
Prezydenta Miasta Krakowa nr 1640/2005
z dnia 17 września 2005 r.

Odznaką jest krążek o średnicy 40 mm, o gładkim obrysie lewego półokręgu, górnej ćwiartce 
prawego półokręgu wymodelowanej w kształcie zarysu wież Bazyliki Mariackiej oraz murów 
miejskich, napisem HONORIS GRATIA na prawej dolnej ćwiartce oraz wstęgą w barwach 
Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa w połowie wysokości lewego półokręgu.
Odznaka „Honoris gratia” zawieszona jest na wstążce materiałowej w barwach Stołecznego 
Królewskiego Miasta Krakowa.



Załącznik nr 2 do Zarządzenia 
Prezydenta Miasta Krakowa nr 1640/2005
z dnia 17 września 2005 r.

Wzór legitymacji upoważniającej do noszenia Odznaki „Honoris gratia” nadawanej przez 
Prezydenta Miasta Krakowa.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

LEGITYMACJA

Nr ………………………

upoważniająca 

…………………………..
(imię i nazwisko)

do noszenia 
Odznaki „Honoris gratia”

nadanej w dniu ……………… na podstawie 
Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa 

nr …….. z dnia …………… .

………………………….
Prezydent Miasta Krakowa

Wydano dnia ……………………..


