
ZARZĄDZENIE Nr 229/2015
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 03.02.2015 r.

w sprawie utworzenia oraz określenia kierunków działania Zespołu Społecznych 
Doradców Prezydenta Miasta Krakowa. 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 
2013 r., poz. 594, zm.: poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Celem zapewnienia merytorycznego wsparcia, w ramach funkcjonującej struktury 
organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa, pod bezpośrednim nadzorem Prezydenta Miasta 
Krakowa tworzy się Zespół Społecznych Doradców Prezydenta Miasta Krakowa, zwany dalej 
Zespołem.
2. W skład Zespołu wchodzą członkowie, wyróżniający się szczególną wiedzą i 
umiejętnościami w zakresie danego obszaru merytorycznego doradztwa.

§ 2. Zespół działa w następujących obszarach i składzie: 
- ochrona zdrowia, Jerzy Friediger;
- e-administracja i smart city, Paweł Węgrzyn;
- przedsiębiorczość, Janusz Chwajoł;
- problematyka młodzieży, ks. Andrzej Augustyński;
- problematyka ekonomiczna, Grzegorz Ostrzołek.

§ 3. Główne kierunki działania Zespołu w szczególności polegają na:
1) pełnieniu funkcji opiniotwórczo-doradczej, w tym udzielanie Prezydentowi Miasta 

Krakowa wsparcia i porad w zakresie posiadanej wiedzy i umiejętności,
2) wpływaniu na wizerunek Miasta Krakowa poprzez działania doradcze,
3) dokonywaniu analiz i oceny sytuacji miasta oraz współuczestnictwo w 

opracowywaniu planów strategicznych dla miasta,
4) opiniowaniu projektów o charakterze strategicznym, istotnych dla szeroko 

rozumianego rozwoju Miasta Krakowa,
5) współpracy z organami administracji rządowej, samorządowej, parlamentarzystami i 

środowiskami społeczno-gospodarczymi w zakresie przygotowania odpowiednich 
analiz i ocen,

6) reprezentowaniu miasta Kraków w stosunkach zewnętrznych i w kontaktach z 
podmiotami, instytucjami krajowymi oraz koordynowaniu opracowywania projektów i 
realizacji zadań, w ramach indywidualnych zleceń Prezydenta Miasta Krakowa,

7) pozyskiwaniu wszelkich materiałów i informacji, do przekazywania których 
zobowiązywani są kierujący komórkami organizacyjnymi urzędu i miejskich 
jednostek organizacyjnych.

§ 4. Społeczni Doradcy współpracują z odpowiednimi dla danych obszarów merytorycznych 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.



§ 5. Czynności, o których mowa w niniejszym zarządzeniu Społeczni Doradcy wykonują 
nieodpłatnie.

§ 6. Tracą moc zarządzenia:
1) Nr 3307/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie 

powołania Społecznego Doradcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. młodzieży,
2) Nr 2955/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 października 2013 r. w sprawie 

powierzenia funkcji Doradcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. ekonomicznych.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r. 

http://bip.krakow.pl/zarzadzenie/2013/2955/w_sprawie_powierzenia_funkcji_Doradcy_Prezydenta_Miasta_Krakowa_ds._ekonomicznych.html

