
ZARZĄDZENIE Nr 3154/2018
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 23.11.2018 r.

w sprawie realizacji „Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030.”

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz  § 59  i § 60 pkt 2 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do 
uchwały Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 r. (t. j. Dz. Urz.  
Woj. Małopolskiego z 2014 r. poz. 6525) w związku z art. 4 ust. 1 i art. 13a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o 
zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1307, 1669) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1
Struktura organizacyjno-zarządcza i nadzór

§ 1. Niniejszym zarządzeniem określa się sposób wdrożenia oraz instytucjonalne 
i funkcjonalne zasady realizacji „Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030.” 
(zwanej dalej „Strategią”), w tym strukturę organizacyjno-zarządczą, monitoring i ewaluację 
realizacji Strategii.

§ 2. 1. Podstawowa struktura organizacyjno-zarządcza realizacji Strategii obejmuje:
1) kierowników pionów;
2) komórki organizacyjne Gminy Miejskiej Kraków; 
3) koordynatorów dziedzin zarządzania zgodnie z zarządzeniem Nr 2919/2013 z dnia 

9 października 2013 roku w sprawie powołania zespołu Koordynatorów dziedzin 
zarządzania;

4) koordynatorów programów, przez których rozumie się kierujących komórką 
organizacyjną Urzędu Miasta Krakowa lub miejskiej jednostki organizacyjnej 
koordynującą program;

5) Gospodarza Systemu STRADOM zgodnie z zarządzeniem Nr 2504/2014 z dnia 9 
września 2014 roku w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miasta Krakowa aplikacji 
informatycznej "STRADOM";

6) Stanowiska ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Wydziale Planowania 
i Monitorowania Inwestycji. 

2. Nadzór nad realizacją poszczególnych celów strategicznych pełnią Kierownicy 
pionów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

3. Nadzór, o którym mowa w ust. 2 obejmuje w szczególności:
1) kontrolę postępów w realizacji celów strategicznych;
2) podejmowanie decyzji służących optymalnej realizacji celów strategicznych;
3) inicjowanie działań strategicznych w sytuacjach zagrożeń realizacji celów strategicznych.

4. Rolę Koordynatora Strategii pełni Wydział Rozwoju Miasta.
5. Zadaniami  Koordynatora, o którym mowa w ust. 4 są:

1) zapewnienie powiązań w Systemie STRADOM dla celów Strategii, polityk, programów 
i projektów strategicznych z dziedzinami zarządzania, zgodnie z matrycą powiązań 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, oraz z budżetem i 
przedsięwzięciami wieloletnimi;

2) zapewnienie aktualnego katalogu wskaźników jakości życia i jakości usług publicznych 
umożliwiającego planowanie i monitoring realizacji celów, programów i projektów 
strategicznych; 

3) zapewnienie poprawnej i aktualnej definicji programów i projektów w Systemie 
STRADOM zgodnie ze standardami, o których mowa w § 3 ust. 4;



4) monitoring realizacji Strategii zgodnie z § 4;
5) ewaluacja realizacji Strategii zgodnie z § 5.

6. Katalog polityk, programów i projektów strategicznych oraz zadań ujętych 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o którym mowa w ust. 5 pkt 1  jest zbiorem otwartym, 
możliwym do modyfikacji w trakcie realizacji Strategii.

Rozdział 2
Instrumenty realizacji

§ 3. 1. Podstawowymi instrumentami realizacji Strategii są:
1) polityki, przez które należy rozumieć dokumenty wyznaczające główne cele 

i kierunki rozwoju w zakresie jednego lub wielu celów Strategii;
2) programy strategiczne, przez które należy rozumieć dokumenty o horyzoncie wieloletnim 

wyznaczające cele i zadania w obrębie jednego lub wielu celów Strategii;
3) projekty strategiczne, przez które należy rozumieć zadanie lub zadania służące realizacji 

Strategii.
2. Narzędziem integrującym Strategię z systemem zarządzania Gminą Miejską 

Kraków – w szczególności z budżetem i  Wieloletnią Prognozą Finansową –  jest System 
STRADOM.

3. Harmonogram działań związanych z powiązaniem celów Strategii, polityk,  
programów i projektów strategicznych z dziedzinami zarządzania w Systemie  STRADOM 
określony jest w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

4. Standardy dotyczące programów strategicznych zawiera „Instrukcja opracowywania 
programów” stanowiąca załącznik do zarządzenia Nr 2943/2017 z dnia 3 listopada 2017 roku 
w sprawie przyjęcia „Instrukcji opracowywania programów”. 

5. Dostosowanie programów strategicznych w Systemie STRADOM do standardów, o 
których mowa w ust. 4, winno nastąpić w terminie do końca II kwartału 2019 roku.

6. Dziedziny zarządzania, cele Strategii i programy strategiczne są elementami 
systematyzującymi prezentację zadań budżetowych i przedsięwzięć wieloletnich 
w załącznikach do Wieloletniej Prognozy Finansowej i w budżecie Miasta. 

Rozdział 3
Monitoring

§ 4. 1. W celu kontroli postępów w osiąganiu celów Strategii prowadzi się monitoring 
jej realizacji.

2. Narzędziem wspomagającym monitoring jest System STRADOM, integrujący 
Strategię z systemem zarządzania Gminą Miejską Kraków.

3. Monitoring realizacji Strategii prowadzony jest przy wykorzystaniu następujących 
elementów:
1) wskaźniki dziedzinowe;
2) raporty generowane z Systemu STRADOM lub innych aplikacji z nim zintegrowanych;
3) analizy porównawcze (benchmarkingowe) z innymi miastami w Polsce i za granicą;
4) analizy trendów rozwojowych na podstawie analizy wskaźników w odniesieniu do celów 

Strategii i ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej;
5) cykliczne badania opinii publicznej;
6) cykliczne debaty miejskie z szeroko definiowaną grupą interesariuszy.



4. Katalog  wskaźników dziedzinowych, służących pomiarowi postępów w realizacji 
celów strategicznych, o których mowa w ust. 3 pkt 1 określony jest w załączniku nr 3 do 
niniejszego Zarządzenia.

5. Wnioski z monitoringu Strategii prezentowane są raz w roku w formie „Raportu 
z realizacji Strategii” i omawiane na naradzie z udziałem kierowników pionów oraz 
kierujących komórkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Kraków.

Rozdział 4
Ewaluacja

§ 5. 1. W celu oceny efektów i jakości działań związanych z realizacją Strategii 
prowadzi się jej okresową ewaluację.

2. Ewaluacja w trakcie realizacji Strategii dokonywana jest raz na dwa lata.
3. Prezydent Miasta Krakowa na podstawie wyników okresowej ewaluacji podejmuje 

decyzję o aktualizacji Strategii.
4. Zobowiązuje się Koordynatora Strategii do przeprowadzenia ewaluacji ex post 

według stanu na koniec ostatniego roku obowiązywania Strategii.
5. Podstawowymi źródłami informacji dla ewaluacji są:

1) coroczne Raporty z realizacji Strategii;
2) badania opinii i oczekiwań mieszkańców Krakowa na temat jakości życia w mieście;
3) okresowo prowadzone analizy jakościowe, wskazujące na stan realizacji Strategii.

6. Organem doradczym jest Rada Strategii powołana przy Prezydencie Miasta 
Krakowa.

7. Szczegółowy zakres i formy działania Rady oraz jej struktura i skład osobowy 
zostaną określone odrębnym zarządzeniem.

8. Ewaluacja prowadzona jest w trybie partycypacyjnym, z udziałem interesariuszy 
oraz Rady Strategii. 

Rozdział 5
Przepisy końcowe

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa 
ds. Rozwoju Miasta Krakowa.

§  7. Tracą moc następujące zarządzenia :
1)  Nr 1584/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie realizacji Strategii Rozwoju 

Krakowa;
2) Nr 3493/2013 z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Koordynatorów 

programów realizujących Strategię Rozwoju Krakowa.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


