
ZARZĄDZENIE NR 43/2007
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 10 stycznia 2007 roku

w sprawie utworzenia stanowiska i powołania Pełnomocnika Prezydenta Miasta 
Krakowa ds. Młodzieży.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz.1591z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Tworzy się stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Młodzieży, 
zwanego dalej Pełnomocnikiem.

2. Na stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Młodzieży powołuje się 
księdza Andrzeja Augustyńskiego.

3. Pełnomocnik funkcjonuje w Pionie Edukacji i Spraw Społecznych.
4. Pełnomocnik wykonuje zadania przy pomocy Referatu ds. Młodzieży, który usytuowany 

jest w Wydziale Spraw Społecznych.

§ 2

Do zadań Pełnomocnika oraz Referatu ds. Młodzieży należy opracowanie programu 
aktywizacji społecznej młodzieży w Krakowie pod nazwą: „Młody Krakus” oraz realizacja 
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży i projektu Krakowska 
Akademia Samorządności. W szczególności zadania te obejmują:

1) identyfikację, pozyskiwanie i aktywizowanie partnerów do współpracy oraz 
mobilizowanie społeczności lokalnej do rozwiązywania jej problemów,

2) nawiązywanie i rozwijanie współpracy z różnymi podmiotami, krajowymi 
i zagranicznymi, aktywnymi w obszarze przeciwdziałania przestępczości młodzieży oraz 
wymianę informacji, projektów i doświadczeń zdobytych przy ich realizacji,

3) zapewnienie źródeł bieżącego dopływu informacji z zakresu problematyki młodzieżowej 
poprzez prowadzenie i zlecanie sondaży i badań oraz bliską współpracę z ośrodkami 
prowadzącymi działalność naukowo – badawczą i monitoring zjawisk społecznych,

4) wsparcie funkcji wychowawczych szkoły, 



5) wspieranie rozwoju i poprawy jakości oferty pomocy środowiskowej realizowanej przez 
placówki opiekuńczo – wychowawcze wsparcia dziennego i inne środowiska 
wychowawcze, inicjowanie nowych form pracy środowiskowej z młodzieżą,

6) współdziałanie z organami porządku publicznego (Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, 
Sądy) w zakresie działań prewencyjnych i ograniczających w stosunku do młodzieży oraz 
stymulowanie aktywności i osobistego zaangażowania przedstawicieli organów porządku 
publicznego w sprawy związane z problematyką przestępczości młodzieży,  

7) upowszechnianie sportu, rekreacji, turystyki i bezpiecznej rozrywki, 
8) popularyzację informacji na temat problemów dorastania, źródeł patologii, demoralizacji i 

przestępczości młodzieży adresowanych do ogółu społeczeństwa przy pomocy zarówno 
tradycyjnych jak i najnowocześniejszych nośników informacji, 

9) organizowanie konferencji, sympozjów, warsztatów i spotkań dla środowisk pracujących 
z młodzieżą, poświęconych szeroko rozumianej problematyce młodzieżowej.

§ 3

1. Pełnomocnik ma prawo do wydawania wiążących poleceń kierującym komórkami 
organizacyjnymi UMK i kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych biorącym
udział w realizacji zadań wymienionych w § 2 niniejszego zarządzenia.

2. Obsługę kancelaryjno – biurową Pełnomocnika zapewnia Wydział Spraw Społecznych. 

§ 4

Pełnomocnik składa Prezydentowi Miasta Krakowa raz na pół roku (do 15 lipca i do 15 
stycznia za rok poprzedni) sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 2290/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2004 r.
w sprawie utworzenia stanowiska i powołania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds.
Profilaktyki i Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży. 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
/ - / 


