
 
 
 
 
    
 
 
 

 
ZARZĄDZENIE NR 2453/2009 

   PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
   Z DNIA 5 listopada 2009 r. 
 
 
w sprawie utworzenia i szczegółowego zakresu działania, uprawnień i obowiązków 
stanowiska Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Marki Kraków. 
 
 
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
 

Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o: 
1) „Mieście” - należy przez to rozumieć Gminę Miejską Kraków, 
2) „Prezydencie” - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Krakowa,  
3) „Pełnomocniku” - należy przez to rozumieć Pełnomocnika ds. Marki Kraków, 
4) „Magistracie” - należy przez to rozumieć Urząd Miasta Krakowa, 
5) „wydziale” - należy przez to rozumieć wydział Urzędu Miasta Krakowa lub komórkę 

organizacyjną wchodzącą w skład Urzędu Miasta Krakowa na prawach wydziału, 
6) „wydział podległy” – należy przez to rozumieć Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, 
7) „miejskich jednostkach organizacyjnych” - należy przez to rozumieć jednostki 

organizacyjne utworzone przez Miasto w celu realizacji jego zadań, nie wchodzące w 
skład Urzędu Miasta Krakowa, 

8) „zarządzaniu strategicznym” - należy przez to rozumieć ogół działań informacyjno-
decyzyjnych, których celem jest rozstrzyganie o kluczowych problemach Miasta,  
z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych; obejmujący określanie 
celów, planów, zadań, wymaganych wskaźników oraz monitorowanie realizacji tych 
celów i zadań, a także podejmowanie działań korygujących w przypadku ich 
znaczących odchyleń od strategii i planów,  

9) „zarządzaniu operacyjnym” - należy przez to rozumieć ogół działań informacyjno-
decyzyjnych dotyczących bieżącej realizacji zadań Urzędu Miasta Krakowa, nie 
obejmujący zarządzania strategicznego, 

10) „marce Kraków” – należy przez to rozumieć termin, symbol, zespół cech, wzór lub ich 
kombinację stworzoną celem identyfikacji Krakowa i wyróżnienia go spośród 
konkurencji, 

11) „reputacji” - należy przez to rozumieć wartość marki Kraków. 
 



§ 2 
 

1. Tworzy się stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Marki Kraków (PI). 
2. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 1 jest jednocześnie Dyrektorem wydziału podległego 

i wykonuje swoje zadania przy jego pomocy. 
3. Pełnomocnik podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta Krakowa. 
4. Obsługę kancelaryjno – biurową Pełnomocnika zapewnia wydział podległy. 

 
§ 3 

 
1. Pełnomocnik działa w następujących obszarach merytorycznych: 

1) planowanie strategiczne rozwoju Miasta, 
2) promocja i kształtowanie tożsamości konkurencyjnej Miasta, reputacji Krakowa oraz 

budowa i zarządzanie marką Miasta,  
3) promocja gospodarcza Miasta,  
4) komunikacja społeczna.   

2. Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności formułowanie doraźnych, krótko i 
długoterminowych celów marki Miasta,  kształtowanie reputacji oraz komunikacji społecznej, 
od diagnozy stanu aktualnego, stałej obserwacji zjawisk zachodzących w społeczno-
gospodarczym otoczeniu Miasta, analizy działań konkurencyjnych, właściwej komunikacji z 
mieszkańcami i koordynacji konsultacji społecznych do sporządzania i wdrażania metod i 
narzędzi służących kształtowaniu i pozycjonowaniu tożsamości konkurencyjnej i marki Miasta 
na arenie krajowej i międzynarodowej. Zadania te realizowane są poprzez: 
1) inicjowanie nowych projektów w dziedzinie promocji i kształtowania tożsamości 

konkurencyjnej Miasta, reputacji Miasta oraz kreowania i zarządzania marką Kraków,  
2) inicjowanie i przeprowadzanie rozwiązań podnoszących efektywność i konkurencyjność 

marki Kraków poprzez m.in. badanie/analizę z zakresu brandingu/ komunikacji społeczno-
gospodarczej i przedstawianie wyników analiz i badań np. w postaci programów 
marketingowych, 

3) współpracę merytoryczną z grupami opiniotwórczymi, organizacjami, stowarzyszeniami i 
innymi podmiotami w kraju i za granicą, w dziedzinie promocji i kształtowania tożsamości 
konkurencyjnej Miasta, reputacji Miasta oraz budowy i zarządzania marką Kraków 
poprzez m.in. opracowanie Wstępnego Katalogu Inwestycyji Miejskich, 

4) nadzór i koordynację promocji gospodarczej Miasta oraz działań związanych z 
komunikacją społeczną poprzez m.in. koordynowanie konsultacji społecznych i  
przygotowywania z nich wstępnych raportów, 

5) nadzór i koordynację wszystkich działań promocyjnych i marketingowych Miasta 
związanych z budową reputacji Miasta i kształtowaniem tożsamości konkurencyjnej, 

6) reprezentowanie Prezydenta podczas wydarzeń o charakterze promocyjnym i 
wizerunkowym,  

7) uczestniczenie we wskazanych przez Prezydenta komisjach konkursowych. 
3. Pełnomocnik zarządza strategicznie obszarami wymienionymi w ust. 1, wykonując w 

szczególności następujące uprawnienia i obowiązki: 
1) projektowanie kierunków polityki Miasta w obszarach wymienionych w ust. 1, 
2) monitorowanie realizacji celów polityki Miasta w obszarach określonych w  ust. 1, 
3) rekomendowanie przyjęcia kierunków i celów określonych w ust. 1 do strategii 

rozwoju Miasta oraz rekomendowanie zmian w tym zakresie w przyjętych 
dokumentach, 

4) zatwierdzanie założeń do planów rzeczowych i planów rozwoju w obszarach 
określonych w ust. 1 i rekomendowanie zadań inwestycyjnych związanych z promocją 
gospodarczą Miasta do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, 



5) wyznaczanie zadań o charakterze priorytetowym na dany rok i w perspektywie 
wieloletniej, 

6) monitorowanie procesu wykonania planów i zadań o charakterze priorytetowym, 
7) uczestniczenie w ustalaniu wskaźników realizacji zadań planowych i zadań o 

charakterze priorytetowym, 
8) dokonywanie oceny realizacji zadań w oparciu o raporty zawierające ustalone 

wskaźniki, 
9) dokonywanie oceny i interpretacji odchyleń od założeń planów, przyczyn ich 

powstania oraz inicjatyw podejmowanych w zakresie likwidacji niepożądanych 
odchyleń. 

4. Pełnomocnik nadzoruje zarządzanie operacyjne wykorzystując wyniki monitorowania 
realizacji zadań bieżących opracowywanych okresowo przez Wydział Organizacji i 
Nadzoru.  

5. Pełnomocnik, w obszarze swego działania, w odniesieniu do wydziału podległego, 
wykonuje następujące uprawnienia i obowiązki: 
1) nadzoruje i koordynuje przygotowanie projektów dokumentów strategicznych 

związanych z realizacją zadań określonych w niniejszym paragrafie. 
2) dokonuje oceny sprawozdań z wykonania zadań na podstawie osiągniętych wskaźników 

oraz opinii przygotowanych przez Wydział Organizacji i Nadzoru i Wydział Budżetu 
Miasta. W tym zakresie dokonuje oceny odchyleń wykonania planowanych zadań oraz 
przyczyn powstania odchyleń na podstawie informacji i opinii wydziału podległego 
dotyczących tych odchyleń. Pełnomocnik inicjuje działania niezbędne do podjęcia w 
zakresie likwidacji niepożądanych odchyleń. 

6. Pełnomocnik w obszarze swojego działania przewodniczy zespołom zadaniowym 
opracowującym dokumenty o charakterze programowym lub opiniującym je przed 
przedstawieniem ich do zatwierdzenia Prezydentowi. 

7. Pełnomocnik koordynuje wszystkie działania mające charakter wizerunkowy, promocyjny 
i marketingowy Miasta, także w odniesieniu do zadań realizowanych przez inne, nie 
podległe Pełnomocnikowi, wydziały i miejskie jednostki organizacyjne, a także ściśle 
współpracuje w tym zakresie z innymi pełnomocnikami, w szczególności z 
Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Turystyki, Pełnomocnikiem Prezydenta 
Miasta Krakowa ds. Kultury, Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju 
Przedsiębiorczości oraz Doradcą Prezydenta. 

8. Pełnomocnik w ramach swoich kompetencji, może występować do innych wydziałów i 
miejskich jednostek organizacyjnych, o udostępnienie i pozyskiwanie informacji oraz 
inicjowanie działań dotyczących realizacji zadań określonych w ust. 1. 

 
§ 4 

 
1. W zakresie określonym w odrębnych upoważnieniach lub pełnomocnictwach Prezydenta, 

Pełnomocnik reprezentuje Miasto w stosunkach zewnętrznych oraz w kontaktach z 
podmiotami, organami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi. 

2. Pełnomocnik współpracuje z odpowiednimi dla jego obszaru merytorycznego 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w tym obszarze. 

3. Pełnomocnik ma prawo do wydawania wiążących poleceń kierującym wydziałami i 
kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych biorącym udział w realizacji zadań 
wymienionych w § 3 niniejszego zarządzenia. 

 



§ 5 
 

1. Pełnomocnik składa do zatwierdzenia sprawozdanie ze swej działalności Prezydentowi 
raz na pół roku (do 15 lipca i do 15 stycznia za rok poprzedni). Wzór sprawozdania 
stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, po zatwierdzeniu przez Prezydenta, jest 
udostępniane przez wydział podległy w Serwisie Informacyjnym UMK. Publikacji 
podlegają pkt I i II sprawozdania. 

 
§ 6 

 
Uprawnienia i obowiązki Pełnomocnika w zakresie podpisywania pism i dokumentów określa 
odrębne zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa. 
 

§ 7 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

Prezydent Miasta Krakowa 
 / - / 


