
ZARZĄDZENIE NR 1747/2009 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 13 sierpnia 2009 r. 
  

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych 
przejazdów środkami Komunikacji miejskiej w Krakowie. 
 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
 

§1 
 

Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych 
przejazdów środkami Komunikacji miejskiej w Krakowie. 

 
§2 

 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 

 
§3 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

Prezydent Miasta Krakowa 
/    -    / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Druk nr        projekt Prezydenta Miasta Krakowa 
 
 
 
 
 

UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Krakowa  

z dnia  

 
w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami 

Komunikacji miejskiej w Krakowie. 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 
1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1050, z późn. zm.) Rada 
Miasta Krakowa uchwala, co następuje:  
 

§ 1. 
 

 W celu promowania transportu publicznego jako alternatywy dla transportu 
samochodowego w związku z udziałem Miasta Krakowa w cyklicznie organizowanej pod 
auspicjami Komisji Europejskiej kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 
oraz Europejski Dzień bez samochodu ustala się na dzień 22 września 2009 roku uprawnienie do 
przejazdów bezpłatnych środkami Komunikacji miejskiej w Krakowie za okazaniem ważnego 
dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego. Z bezpłatnego przejazdu może korzystać osoba 
okazująca dowód rejestracyjny wraz z osobami jej towarzyszącymi - łącznie w liczbie zgodnej 
z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie.   
 

§ 2. 
 

 W celu zaktywizowania udziału młodzieży szkolnej oraz mieszkańców miasta Krakowa 
w prowadzonej na rzecz ochrony środowiska w dniach 18-20 września 2009 roku kampanii 
pn. „Sprzątanie Świata” ustala się uprawnienie do przejazdów bezpłatnych środkami Komunikacji 
miejskiej w Krakowie dla uczestników tej kampanii przemieszczających się do i z miejsca akcji 
sprzątania. Z bezpłatnego przejazdu może korzystać osoba okazująca wydany przez organizatora 
identyfikator potwierdzający udział w akcji „Sprzątanie Świata”.   
 

§ 3. 
 

 W celu promowania Miasta Krakowa na forum międzynarodowym i krajowym oraz 
zaprezentowania organizowanego przez Miasto systemu lokalnego transportu zbiorowego ustala 



się na czas trwania europejskiej konferencji CIVITAS FORUM tj. w dniach 19-21 października 2009 
roku uprawnienie do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji miejskiej w Krakowie dla 
uczestników konferencji. Z bezpłatnego przejazdu może korzystać uczestnik konferencji 
CIVITAS FORUM okazujący specjalny bilet wydany w formie Krakowskiej Karty Miejskiej.  
 

§ 4. 
 

 Biorąc pod uwagę międzynarodową rangę organizowanego w Krakowie pod patronatem 
Prezydenta Miasta Krakowa IV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin 
połączonego z Międzynarodową Konferencją Naukową w celu promowania Miasta Krakowa na 
forum międzynarodowym ustala się na czas trwania Zjazdu, tj. w dniach 21- 25 września 2009 r. 
uprawnienie do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji miejskiej w Krakowie dla 
uczestników Zjazdu PTBER. Z bezpłatnego przejazdu może korzystać osoba okazująca 
identyfikator wydany przez organizatora Zjazdu.  
 

§ 5. 
 
  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

 
§ 6. 

 
 Uchwała wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
 
 Celem ustanawiania okazjonalnie krótkoterminowych zwolnień określonych grup 

pasażerów z obowiązku wnoszenia opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej jest 

praktyczne realizowanie idei promowania transportu publicznego poprzez zachęcenie 

podróżujących do wyboru tego właśnie środka transportowego. Okazje dla tego rodzaju działań 

to m. in. udział Miasta Krakowa w dużych, międzynarodowych kampaniach edukacyjnych lub 

kampaniach na rzecz ochrony środowiska.  

 Przykładem jest organizowany corocznie pod auspicjami Komisji Europejskiej Europejski 

Tydzień Zrównoważonego Transportu oraz Europejski Dzień bez samochodu - w ramach tej 

kampanii proponuje się ustanowienie w dniu 22 września 2009 roku prawa do przejazdów 

bezpłatnych dla właścicieli samochodów i osób towarzyszących na podstawie dowodu 

rejestracyjnego. Ocenia się, że ustanowienie tego rodzaju uprawnienia nie spowoduje istotnego 

spadku przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży biletów - oferta skierowana jest do osób na co 

dzień korzystających z samochodu a nie z komunikacji miejskiej. Jeżeli spadek taki wystąpi 

będzie on w sposób nieznaczny dotyczyć sprzedaży biletów do kasowania (jednoprzejazdowych, 

godzinnych lub 24 godzinnych) - jego wielkość jednakże jest trudna do oszacowania.  

 W związku z udziałem Krakowa w międzynarodowej kampanii na rzecz ochrony 

środowiska pn. „Sprzątanie Świata” cyklicznie (w 2009 roku po raz szesnasty) organizowana jest 

w Krakowie przez fundację „Nasza Ziemia” akcja sprzątania. Proponuje się ustanowienie prawa 

do przejazdów bezpłatnych dla jej uczestników tj. dzieci i młodzież oraz społecznie działających 

mieszkańców przemieszczających się do i z miejsca akcji sprzątania. Ich liczba zależy od liczby 

zaangażowanych szkół i organizacji dzielnicowych, które włączą się do działań. Będą to 

dodatkowo wygenerowane podróże tak więc zwolnienie uczestników akcji z obowiązku 

wnoszenia opłat za przejazdy nie spowoduje zmniejszenia przychodów ze sprzedaży biletów.   

 Zwalnianie z obowiązku wnoszenia opłat za przejazdy jest uzasadnione także w celu 

promocji Miasta na forum międzynarodowym i krajowym w ramach kongresów naukowych, 

zjazdów oraz wielkich imprez kulturalnych i sportowych organizowanych w Krakowie pod 

patronatem organów władz krajowych, wojewódzkich lub miejskich.  

 W październiku 2009 roku Kraków jest organizatorem międzynarodowej, liczącej 400 

uczestników, konferencji CIVITAS FORUM, odbywającej się corocznie w jednym ze 150 miast 



– członków Forum Civitas. Konferencja stanowi jedną z najważniejszych cyklicznych 

konferencji w dziedzinie transportu w Europie. Przyjętą praktyką, stosowaną w miastach, 

w których odbywa się Forum jest udzielenie na czas trwania konferencji uczestnikom 

uprawnienia do bezpłatnych przejazdów transportem publicznym funkcjonującym w mieście – 

gospodarzu konferencji. Uprawnienie to będzie mieć charakter prestiżowy i promocyjny – 

z uwagi na fakt, iż organizatorzy zapewniają transport uczestników pomiędzy lokalizacjami 

głównych wydarzeń konferencji szacuje się, że przyznanie powyższego uprawnienia nie będzie 

miało wpływu na wielkość przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży biletów komunikacji 

miejskiej.  

Innym wydarzeniem o charakterze międzynarodowym będzie objęty patronatem 

Prezydenta Miasta Krakowa IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin 

połączony z Międzynarodową Konferencją Naukową. Konferencja ma celu przybliżenie 

współpracy szerokiego grona przedstawicieli nauki i firm obsługujących aparaturowo 

specjalności biologiczno-medyczne. Biorąc pod uwagę rangę międzynarodową konferencji 

promującej nasze Miasto, uzasadnione jest przyznanie bezpłatnych przejazdów dla jej 

uczestników w okresie trwania Zjazdu, tj. w dniach 21- 25 września 2009 r. Szacuje się wielkość 

utraconych wpływów z tytułu bezpłatnych przejazdów maksymalnie na kwotę ok. 2000 zł. 

 

 


