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PLAN WSPÓŁPRACY
Gminy Miejskiej Kraków z Fundacją Judaica – Centrum Kultury Żydowskiej 

na 2009 rok.

Mając na względzie zawarte w dniu 11 lipca 1997 roku dwustronne porozumienie 
pomiędzy Gminą Miejską Kraków, zwaną dalej Miastem, i Fundacją Judaica - Centrum 
Kultury Żydowskiej w Krakowie, zwaną dalej Fundacją, postanawiają czynnie uczestniczyć 
w organizowanych przez siebie w  Krakowie przedsięwzięciach kulturalnych, konferencjach, 
seminariach i spotkaniach, będących w sferze wzajemnych zainteresowań. Miasto i Fundacja
deklarują wymianę informacji oraz wzajemne udostępnianie, na wniosek zainteresowanego, 
planów i sprawozdań rocznych dotyczących kultury, ochrony zabytków, promocji 
i międzynarodowej współpracy kulturalnej.

§ 1

Miasto i Fundacja postanawiają współdziałać na rzecz stwarzania w Krakowie dogodnych 
warunków do organizowania międzynarodowych przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych 
ze szczególnym uwzględnieniem historii i kultury Żydów krakowskiego Kazimierza.

§ 2

1. Fundacja w odpowiedzi na potrzeby Miasta, zobowiązuje się do uczestniczenia 
w realizacji projektów własnych Miasta, na warunkach określonych w odrębnych umowach 
wykonawczych.

2. Miasto, w odpowiedzi na wniosek Fundacji, postanawia uwzględnić w ramach 
realizowanych projektów własnych, promocję projektów artystycznych Fundacji
wybranych spośród projektów objętych niniejszym planem współpracy.

§ 3

1. Miasto na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) dokona 
zakupu usług w postaci przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez Fundację w  2009
roku:



Lp. Przedmiot zamówienia Termin 
realizacji

Kwota 
zamówienia

Opis projektu

1. Wykłady, promocje 
książek, panele 
dyskusyjne

2009 10 000 W roku 2009 Fundacja Judaica planuje 
zorganizować 40 wykładów, spotkań 
autorskich-promocji książek oraz paneli 
dyskusyjnych. Realizowane będą istniejące już 
cykle wykładowe, np. Wokół demokracji i 
tolerancji, Forum Kazimierz, Wielkie 
wyzwania współczesności. Dodatkowo będą 
odbywały się  wydarzenia nie związane z 
żadnym z cykli wykładowych, a będące reakcją 
na bieżące wydarzenia kulturalne i społeczno-
polityczne.

2. Koncerty i spektakle 
teatralne

2009 15 000 Centrum Kultury Żydowskiej, będące jedyną 
stale funkcjonującą na Kazimierzu salą 
koncertową, organizuje w ciągu całego roku 
koncerty muzyki żydowskiej, ale także 
klasycznej oraz jazzowej. Koncertowali będą 
zarówno soliści, jak też składy kameralne oraz 
kameralne orkiestry. Planowane jest 
zorganizowanie 15 koncertów, w tym 
Koncertu Sylwestrowego.

3. IV Dni muzyki Feliksa 
Mendelssohna na 
Kazimierzu

2009 30 000 W czwartej edycji Dni Muzyki Feliksa 
Mendelssohna na Kazimierzu planowana jest 
prezentacja 8 koncertów muzyki Feliksa 
Mendelssohna w wykonaniu znanych artystów 
zagranicznych i polskich.

4. Spotkania z Kulturą 
Żydowską BAJIT 
CHADASZ

2009 70 000 14. edycja Spotkań z Kulturą Żydowską Bajit 
Chadasz. W ramach Spotkań odbędzie się ok. 
35 zdarzeń (wykłady, prezentacje książek, 
projekcje filmów, wystawy oraz koncerty i 
spektakle teatralne), prezentujących różnorakie 
zagadnienia związane z historią i kulturą 
Żydów, krakowskim Kazimierzem, polsko-
żydowskim sąsiedztwem. W ramach Spotkań 
odbędzie się kolejna edycja dorocznego 
wykładu poświęconego pamięci Aleksandra i 
Alicji Hertz.

2. Środki finansowe na realizację wydatków, o których mowa w ust. 1, znajdują pokrycie
w  planie finansowo-rzeczowym Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 
2009: Dz. 921, rozdz. 92105, § 4300, zadanie nr 2 GWSMK – „Wspieranie działalności 
kulturalnej i artystycznej”.

3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, będą wydatkowane w oparciu o odrębnie 
zawierane umowy, określające wzajemne zobowiązania stron. 

4. Fundacja zobowiązuje się do zamieszczenia, we własnych wydawnictwach i materiałach 
reklamowo-promocyjnych dotyczących ww. przedsięwzięć informacji o udziale 
finansowym Miasta w ich realizacji.

§ 4

Odpowiadając na potrzeby Miasta, Fundacja zobowiązuje się we wszystkich swoich 
przedsięwzięciach oraz programach międzynarodowych, których jest organizatorem, 
realizatorem lub uczestnikiem, promować Kraków i jego dziedzictwo, m.in. w zakresie:



a) pomocy logistycznej, w zakresie bazy lokalowej dla misji zagranicznych Miasta, służących 
rozwijaniu współpracy międzynarodowej z miastami partnerskimi, zaprzyjaźnionymi i 
organizacjami międzynarodowymi, 
b) dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych Miasta,
c) nieodpłatnego przekazywania Miastu wydawnictw o Krakowie w celu udostępniania ich 
gościom Miasta.

§ 5

1. Na wniosek Miasta, Fundacja zobowiązuje się organizować spotkania z gośćmi Miasta, 
którym udostępni własne pomieszczenia reprezentacyjne, wybrane własne materiały 
informacyjne i promocyjne.
2. Obie strony ustalają na rok 2009 limit spotkań, o których mowa w § 5 ust. 1, w ilości nie 
przekraczającej 8 spotkań, czas trwania do 8 godzin każde.

§ 6

Obie strony, w celu realizacji przyjętego planu współpracy:
a) będą odbywać spotkania robocze oraz kontaktować się doraźnie w sytuacjach 
wymagających pilnych decyzji i niezbędnych uzgodnień,
b)   uzgodnią szczegóły organizacyjne podejmowanych przedsięwzięć.

§ 7

W miarę potrzeb dopuszcza się możliwość wprowadzenia, w formie aneksu, zmian do 
uzgodnionego planu współpracy po wyrażeniu zgody przez obie strony.

§ 8

Dokument został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron.

Kraków, dnia....................................2009 roku.

          za  Gminę za Fundację Judaica – Centrum 
Kultury Żydowskiej w Krakowie

.................................................... ........................................................

....................................................


