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      Załącznik 
    do zarządzenia Nr        

                                           Prezydenta Miasta Krakowa  

 

 

 

  

 

 

 

PRIORYTET I: WSPARCIE W NIEZALEŻNYM ŻYCIU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ICH RODZIN 

NAZWA ZADANIA DZIAŁANIA W RAMACH 
ZADANIA 

NAKŁADY FINANSOWE 
ŁĄCZNIE 

W TYM ŚRODKI Z BUDŻETU 
MIASTA 

REALIZATOR MIERNIKI PRZYPISANE 
DO ZADANIA 
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1.1 Zintegrowane usługi 
osobiste (opiekuńcze, 
specjalistyczne 
opiekuńcze, asystenckie) 

1.1.1 Świadczenie usług 
opiekuńczych 

19 233 303, 00 18 952 950, 00  

 

 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Poziom wsparcia w formie 
usług opiekuńczych 

1.1.2 Świadczenie 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania, z 
wyłączeniem 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 

528 000, 00 528 000, 00 Liczba rodzin objętych 
wsparciem 

1.1.3 Świadczenie 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 

2 439 200, 00 0, 00 Liczba osób objętych 
wsparciem 

1.1.4 Świadczenie usług 
asystenckich osobistych 

493 339, 97 204 000, 00 Liczba osób objętych 
wsparciem  

 

1.2 Usługi wsparcia 
dziennego 

1.2.1 Usługi wsparcia 
dziennego w 
środowiskowych domach 
samopomocy 

10 136 148, 00 0, 00  

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba osób 
korzystających z usług 
wsparcia 

1.2.2 Usługi wsparcia 
dziennego w dziennych 
domach pomocy 

5 931 700, 00 5 931 700, 00 Liczba osób 
korzystających z usług 
wsparcia 

1.2.3 Usługi wsparcia 
dziennego w klubach 
samopomocy dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 

134 592, 00 0, 00 Liczba osób 
korzystających z usług 
wsparcia 

1.2.4 Usługi wsparcia 
dziennego w klubach 
samopomocy 

552 000, 00 552 000, 00 Liczba osób 
korzystających z usług 
wsparcia 

1.2.5 Działalność 
warsztatów terapii 
zajęciowej (WTZ-ów) 

11 679 513, 40 1 709 304, 40 Liczba uczestników 
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1.2.6 Zajęcia klubowe w 
warsztatach terapii 
zajęciowej (WTZ-ach) 

24 600, 00 0, 00 Liczba uczestników 

1.2.7 Transport dorosłych 
osób z 
niepełnosprawnościami do 
środowiskowych domów 
samopomocy 

126 720, 00 126 720, 00 Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

Liczba zrealizowanych 
przewozów 

1.3 Mieszkalnictwo 
wspomagane oraz usługi 
wsparcia całodobowego 
(DPS-y, rodzinne domy 
pomocy, inne) 

1.3.1 Mieszkania 
wspomagane 

560 300, 00 560 300, 00 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba osób 
korzystających z mieszkań 
chronionych wspieranych 
dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz dla 
osób w podeszłym wieku 

1.3.2 Zapewnienie 
mieszkań wspomaganych w 
ramach rewitalizacji 

- - - - 

1.3.3 Usługi wsparcia 
całodobowego w 
rodzinnych domach pomocy 

268 800, 00 268 800, 00 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba osób 
korzystających z usług 
wsparcia 

1.3.4 Usługi wsparcia 
całodobowego w domach 
pomocy społecznej 

140 706 449, 00 124 402 100, 00 Liczba osób 
korzystających z usług 
wsparcia 

1.3.5 Usługi okresowego 
wsparcia całodobowego dla 
kobiet i dziewcząt z 
niepełnosprawnościami w 
domach dla matek z 
małoletnimi dziećmi i 
kobiet w ciąży (dostępnych 
dla osób z 
niepełnosprawnościami) 

- - - - 

1.3.6 Usługi okresowego 
wsparcia całodobowego dla 
bezdomnych z 
niepełnosprawnościami w 
schroniskach i schroniskach 

1 942 551, 00 1 897 600, 00 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba osób 
korzystających z usług 
wsparcia 
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z usługami opiekuńczymi 
dla bezdomnych 
(dostępnych dla osób z 
niepełnosprawnościami)  

1.3.7 Usługi wsparcia 
całodobowego w hospicjach 

- - - - 

1.4 Mieszkalnictwo 

 

1.4.1 Przyznawanie 
rodzinom z osobą z 
niepełnosprawnością 
mieszkań z mieszkaniowego 
zasobu Gminy Miejskiej 
Kraków 

W ramach etatów W ramach etatów Wydział Mieszkalnictwa Liczba mieszkań/liczba 
wspartych osób  

1.4.2 Zapewnienie lokali 
mieszkalnych dostępnych 
dla osób z 
niepełnosprawnościami z 
mieszkaniowego zasobu 
Gminy Miejskiej Kraków 

W ramach etatów W ramach etatów Wydział Mieszkalnictwa Liczba wydanych 
skierowań 
uprawniających do 
zawarcia umowy najmu 

1.4.3 Zapewnienie lokali 
socjalnych dostępnych dla 
osób z 
niepełnosprawnościami z 
mieszkaniowego zasobu 
Gminy Miejskiej Kraków 

W ramach zadania pn. 
„Budowa zespołu budynków 
mieszkalnych 
wielorodzinnych przy ul. J. 
K. Przyzby i ul. Zalesie”  

W ramach zadania pn. „Budowa 
zespołu budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych 
przy ul. J. K. Przyzby i ul. 
Zalesie”  

Zarząd Inwestycji 
Miejskich 

Liczba przekazanych 
lokali do użytkowania 
oraz miejsc postojowych 

W ramach etatów W ramach etatów Wydział Mieszkalnictwa Liczba wydanych 
skierowań 
uprawniających do 
zawarcia umowy najmu 

1.4.4 Zapewnienie 
mieszkań dostępnych dla 
osób z 
niepełnosprawnościami w 
Towarzystwach 
Budownictwa Społecznego, 
na które wpływ ma Gmina 
Miejska Kraków 

W ramach etatów W ramach etatów Wydział Mieszkalnictwa Liczba wydanych 
skierowań 
uprawniających do 
zawarcia umowy najmu 

1.4.5 Zapewnienie 
mieszkań dostępnych dla 
osób z 

- Program nie został jeszcze 
uruchomiony 

- - 
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niepełnosprawnościami w 
ramach programu 
Mieszkanie+ 

1.4.6 Zapewnienie 
mieszkań dostępnych dla 
osób z 
niepełnosprawnościami w 
ramach rewitalizacji 

Aktualizacja listy 
podstawowych projektów i 
przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych oraz 
ujęcie nowych projektów 
które zawierają 
udogodnienia dla os. 
niepełnosprawnych w 
ramach Miejskiego 
Programu Rewitalizacji 
Krakowa 

Aktualizacja listy 
podstawowych projektów i 
przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych oraz ujęcie 
nowych projektów które 
zawierają udogodnienia dla os. 
niepełnosprawnych w ramach 
Miejskiego Programu 
Rewitalizacji Krakowa 

Wydział ds. 
Przedsiębiorczości i 
Innowacji 

Liczba pozytywnie 
zaopiniowanych 
projektów 

1.5 Przerwa 
wytchnieniowa 

1.5.1 Usługa przerwy 
wytchnieniowej 

EFS + Partnerzy projektu 

1 100 895, 00 

39 523, 20 Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

Liczba osób objętych 
usługą wytchnieniową 

1.6 Transport 
specjalistyczny 

1.6.1 Świadczenie usługi 
transportu 
specjalistycznego  typu 
„door-to-door” („od drzwi 
do drzwi”) 

1 670 465, 00 1 670 465, 00 Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

Liczba kilometrów 

1.7 Inne formy wsparcia 
w Niezależnym Życiu 
oraz rehabilitacji 
społecznej 

1.7.1 Indywidualne 
koordynowanie wsparcia 
dla osób z 
niepełnosprawnościami (i 
ich rodzin) od momentu 
nabycia 
niepełnosprawności 

- - - - 

 1.7.2 Poradnictwo, w tym 
wsparcie psychologiczne, w 
tym: poradnictwo prawne,  
technologiczne, 
ekonomiczne, 
psychologiczne 

 W ramach etatów W ramach etatów Miejski Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej/Miejskie 
Centrum Profilaktyki 
Uzależnień    

Liczba osób, którym 
udzielono pomocy  

1.7.3 Zastępstwo 
procesowe 

- - - - 
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1.7.4 Interwencja 
kryzysowa 

2 498 884, 00 2 224 260, 00 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Liczba osób, które 
skorzystały z pomocy  

1.7.5 Usługa „Pomoc w 
Domu” 

Fundusz Pracy 0, 00 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba rodzin, które 
skorzystały z usługi 

1.7.6 Usługa „W sile wieku” 2 949 874, 18 224 112, 80 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba uczestników 

1.7.7 Inne formy 
rehabilitacji społecznej niż 
wymienione w pozostałych 
punktach 

247 065, 00 247 065, 00 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba uczestników Klubu 
Integracji społecznej dla 
osób niepełnosprawnych 

1.8 Przeciwdziałanie 
przemocy 

Udzielanie pomocy osobom 
doświadczającym przemoc 
w rodzinie  

 

Zadanie jest realizowane 
międzyinstytucjonalnie 
(MOPS, policja, oświata, 
ochrona zdrowia, komisja 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych, organizacje 
pozarządowe, kuratorzy 
sądowi) 

Zadanie jest realizowane 
międzyinstytucjonalnie (MOPS, 
policja, oświata, ochrona 
zdrowia, komisja 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych, organizacje 
pozarządowe, kuratorzy 
sądowi) 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Liczba osób posiadających 
orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności, dla 
których w danym roku 
była realizowana 
procedura Niebieska 
Karta 

W ramach etatów  W ramach etatów Miejskie Centrum 
Profilaktyki Uzależnień 

Liczba osób, którym 
udzielono pomocy w 
formie poradnictwa 
prawnego lub 
psychologicznego w 
zakresie uzależnień  

 

PRIORYTET II: ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE 

NAZWA ZADANIA DZIAŁANIA W RAMACH 
ZADANIA 

NAKŁADY FINANSOWE 
ŁĄCZNIE 

W TYM ŚRODKI Z BUDŻETU 
MIASTA 

REALIZATOR MIERNIKI PRZYPISANE 
DO ZADANIA 

2.1 Orzekanie o 
niepełnosprawności  

Wydanie orzeczeń o 
niepełnosprawności, 
stopniu 
niepełnosprawności, 
wskazaniach do ulg i 
uprawnień 

1 685 165, 00 0, 00 Miejski Zespół ds. 
Orzekania o 

Niepełnosprawności 

Liczba wydanych 
orzeczeń 
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2.2 Wydawanie 
legitymacji osoby 
niepełnosprawnej 

Wydawanie legitymacji 
dokumentujących 
niepełnosprawność/ 
stopień 
niepełnosprawności 

55 000, 00 0, 00 Miejski Zespół ds. 
Orzekania o 

Niepełnosprawności 

Liczba wydanych 
legitymacji 

2.3 Wydawanie karty 
parkingowej 

Wydawanie kart 
parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych i 
placówek 

W ramach etatów W ramach etatów Miejski Zespół ds. 
Orzekania o 

Niepełnosprawności 

Liczba wydanych kart 
parkingowych 

2.4 Wydawanie i 
promocja Karty „N” 

Wydawanie karty „N” dla 
rodziny z dzieckiem z 
niepełnosprawnością 

90 000, 00 90 000, 00 Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

Liczba wydanych kart 

2.5 Rozszerzenie Karty 
„N” na rodziny z dorosłą 
osobą z 
niepełnosprawnością 

Wydawanie karty „N” dla 
rodziny z dorosłą osobą z 
niepełnosprawnością  

90 000, 00 90 000, 00 Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

Liczba wydanych kart 

2.6 Udzielanie pomocy  
pieniężnej z pomocy  
społecznej i świadczeń  
rodzinnych 

Wsparcie osób z 
niepełnosprawnością 
poprzez udzielanie 
świadczeń pieniężnych 

27 000 000, 00 

 

8 000 000, 00 

 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Liczba przyznanych 
świadczeń 

56 450 000, 00 2 074 000, 00 Krakowskie Centrum 
Świadczeń 

Liczba przyznanych 
świadczeń 

2.7 Dofinansowanie 
uczestnictwa w 
turnusach 
rehabilitacyjnych 

Wsparcie osób z 
niepełnosprawnością 
poprzez dofinansowanie ich 
udziału w turnusach 
rehabilitacyjnych 

1 850 000, 00 0, 00 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba osób, które 
otrzymały 

dofinansowanie  

2.8 Dofinansowanie 
zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, 
przedmioty 
ortopedyczne i środki 
pomocowe 

Wsparcie osób z 
niepełnosprawnością 
poprzez dofinansowanie 
zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego  

3 065 635, 00 0, 00 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba osób, które 
otrzymały 

dofinansowanie 

2.9 Dofinansowanie 
likwidacji barier 
architektonicznych w 
miejscu zamieszkania 

Wsparcie osób z 
niepełnosprawnością 
poprzez dofinansowanie 
likwidacji barier 
architektonicznych 

1 384 301, 39 0, 00 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba osób z 
niepełnosprawnością, 

które otrzymały 
dofinansowanie 
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osoby z 
niepełnosprawnością 

2.10 Dofinansowanie 
likwidacji barier w 
komunikowaniu się 

Wsparcie osób z 
niepełnosprawnością 
poprzez dofinansowanie 
likwidacji barier w 
komunikowaniu się 

75 575, 55 0, 00 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba osób z 
niepełnosprawnością, 

które otrzymały 
dofinansowanie 

2.11 Dofinansowanie 
likwidacji barier 
technicznych 

Wsparcie osób z 
niepełnosprawnością 
poprzez dofinansowanie 
specjalistycznego sprzętu 

390 123, 06 0, 00 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba osób z 
niepełnosprawnością, 

które otrzymały 
dofinansowanie 

2.12 Dofinansowanie 
usług tłumacza języka 
migowego lub tłumacza-
przewodnika 

Wsparcie osób z 
niepełnosprawnością 
poprzez dofinansowanie 
usługi tłumacza języka 
migowego 

10 000, 00 0, 00 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba osób z 
niepełnosprawnością, 

które otrzymały 
dofinansowanie 

2.13 Dofinasowanie 
likwidacji bariery 
transportowej (Aktywny 
Samorząd) 

Wsparcie osób z 
niepełnosprawnością 
poprzez dofinansowanie 
oprzyrządowania do 
posiadanego samochodu, 
kursu prawa jazdy kategorii 
B 

131 000, 00 0, 00 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba osób z 
niepełnosprawnością 

korzystających z 
programu 

2.14 Dofinansowanie 
likwidacji barier w 
dostępie do 
uczestniczenia w 
społeczeństwie 
informacyjnym 
(Aktywny Samorząd) 

Wsparcie osób z 
niepełnosprawnością 
poprzez dofinansowanie 
sprzętu elektronicznego, 
oprogramowania, szkoleń w 
zakresie obsługi nabytego 
sprzętu 

792 667, 95 0, 00 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba osób z 
niepełnosprawnością 

korzystających z 
programu 

2.15 Dofinansowanie 
likwidacji barier w 
poruszaniu się (Aktywny 
Samorząd) 

Wsparcie osób z 
niepełnosprawnością 
poprzez dofinansowanie 
utrzymania sprawności 
technicznej posiadanego 
wózka inwalidzkiego 
elektrycznego, 

549 384, 90 0, 00 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba osób z 
niepełnosprawnością 

korzystających z 
programu 
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dofinansowanie zakupu 
protezy kończyny 

2.16 Pomoc w uzyskaniu 
wykształcenia na 
poziomie wyższym 
poprzez dofinansowanie 
kosztów edukacji 
(Aktywny Samorząd) 

Wsparcie osób z 
niepełnosprawnością 
poprzez dofinansowanie 
opłaty za naukę (czesne), 
dodatku na pokrycie 
kosztów kształcenia  

871 110, 85 0, 00 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba osób 
korzystających z 

programu 

2.17 Pomoc w 
utrzymaniu aktywności 
zawodowej poprzez 
zapewnienie opieki dla 
osoby zależnej (Aktywny 
Samorząd) 

Wsparcie osób z 
niepełnosprawnością 
poprzez dofinansowanie 
kosztów opieki nad osobą 
zależną 

100 000, 00 0, 00 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba  korzystających z 
programu 

 

 

PRIORYTET III: DOSTĘPNOŚĆ 

NAZWA ZADANIA DZIAŁANIA W RAMACH 
ZADANIA 

NAKŁADY FINANSOWE 
ŁĄCZNIE 

W TYM ŚRODKI Z 
BUDŻETU MIASTA 

REALIZATOR MIERNIKI PRZYPISANE 
DO ZADANIA 

3.1 Dostępność 
architektoniczna 

  

3.1.1 Opracowanie i 
aktualizowanie standardów 
dostępności budynków i 
przestrzeni publicznej 

W ramach etatów W ramach etatów Wydział Planowania 
Przestrzennego  

Liczba opracowań i 
aktualizacji standardów 
dostępności  

3.1.2 Zapewnienie 
dostępności 
nowobudowanej i 
modernizowanej 
infrastruktury miejskiej 

W ramach etatów. 

Monitorowanie  przepisów 
dotyczących likwidacji barier 
architektonicznych w 
warunkach technicznych w 
zakresie komunikacji 
poziomej i pionowej w 
obiektach budowlanych przy 
wydawaniu pozwoleń na 
budowę 

W ramach etatów. 

Monitorowanie  przepisów 
dotyczących likwidacji barier 
architektonicznych w 
warunkach technicznych w 
zakresie komunikacji 
poziomej i pionowej w 
obiektach budowlanych przy 
wydawaniu pozwoleń na 
budowę 

Wydział Architektury i 
Urbanistyki 

Umożliwienie osobom z 
niepełnosprawnością 
łatwiejsze poruszanie się 
w infrastrukturze 
miejskiej 
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3.1.3 Zapewnienie 
dostępności planów 
zagospodarowania 
przestrzennego, w tym w 
zakresie dostępności 
przestrzeni publicznej i 
komunikacji 

W ramach etatów W ramach etatów Wydział Planowania 
Przestrzennego   

Liczba sporządzonych i 
pozytywnie 
zaopiniowanych planów 
zagospodarowania 
przestrzennego  

3.1.4 Zapewnienie 
dostępności programów 
rewitalizacji 

- - - - 

3.1.5 Audyty dostępności 
obiektów użyteczności 
publicznej 

- - - - 

3.1.6 Likwidacja barier 
architektonicznych w 
obiektach użyteczności 
publicznej, w tym audyty 
weryfikacyjne.  

509 693, 00 

 

509 693, 00 Zarząd Budynków 
Komunalnych 

Liczba obiektów 
użyteczności publicznej  

Brak danych finansowych. 

-wykonanie pochylni dla os. 
niepełnosprawnych przy al. 
Dygasińskiego 

- wykonanie pasów  
medialnych z kostki 
integracyjnej w ul. 
Królewskiej, Podchorążych i 
Bronowickiej 

- wykonanie i odnowa 
oznakowania postojowego 
stanowisk dla pojazdów osób 
z niepełnosprawnością 

- modernizacja infrastruktury 
tramwajowej pod kątem 
dostępności dla os. 
niepełnosprawnych 

 

Brak danych finansowych. 

-wykonanie pochylni dla os. 
niepełnosprawnych przy al. 
Dygasińskiego 

- wykonanie pasów 
medialnych z kostki 
integracyjnej w ul. 
Królewskiej, Podchorążych i 
Bronowickiej 

- wykonanie i odnowa 
oznakowania postojowego 
stanowisk dla pojazdów osób 
z niepełnosprawnością 

- modernizacja infrastruktury 
tramwajowej pod kątem 
dostępności dla os. 
niepełnosprawnych 

 

Zarząd Dróg Miasta 
Krakowa 

Umożliwienie osobom 
niepełnosprawnym 
łatwiejsze poruszanie się 
po infrastrukturze 
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Dzielnicowy program  

wspierania osób 

niepełnosprawnych 

  

Dzielnica II 

Remont chodnika przy ul. 
Grochowskiej  z 
wykonaniem zjazdów 

50 000, 00 50 000, 00 Zarząd Dróg Miasta 
Krakowa 

Umożliwienie osobom 
niepełnosprawnym 
łatwiejsze poruszanie się 
po infrastrukturze  

Dzielnica III 

Remont chodnika przy ul. 
Spadochroniarzy z 
dostosowaniem dla os. 
niepełnosprawnych: 

 

69 297, 01 69 297, 01 Umożliwienie osobom 
niepełnosprawnym 
łatwiejsze poruszanie się 
po infrastrukturze 

Dzielnica IV 

Obniżenie krawężników na 
przejściach dla pieszych 
celem przystosowania dla 
os. niepełnosprawnych na 
ul. Bobrzeckiej   

 

9 906, 03 9 906, 03 Umożliwienie osobom 
niepełnosprawnym 
łatwiejsze poruszanie się 
po infrastrukturze 

 

Remont chodnika na ul. 
Kluczborskiej (między 
blokami o adresach 
Krowoderskich Zuchów 15 
i 17) 

 

105 760, 71 105 760, 71 

Remont chodnika przy ul. 
Stachiewicza 13,15,17,19 
do wjazdu z ul. Wybickiego 

41 415, 26 41 415, 26 
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wraz z dojściem do 
pawilonu 

Dzielnica VII 

Dostosowanie peronu 
przystankowego przy ul. 
Olszanickiej za ul. 
Korzeniaka -realizacja 
podczas remontu chodnika 
ul. Olszanickiej 

15 500, 00 15 500, 00 Umożliwienie osobom 
niepełnosprawnym 
łatwiejsze poruszanie się 
po infrastrukturze 

Dzielnica IX 

Likwidacja barier 
architektonicznych n/t 
Dzielnicy IX 

przy ul. Żywieckiej 

 

4778, 92 4778, 92 Umożliwienie osobom 
niepełnosprawnym 
łatwiejsze poruszanie się 
po infrastrukturze 

 

Likwidacja barier 
architektonicznych n/t 
Dzielnicy IX 

Wykonanie zjazdu na 
schodach przy ul. Fredry 

10 100, 00 10 100, 00 

Dzielnica XIV 

Likwidacja barier 
architektonicznych w ul. 
Hynka 

7 472, 00 7 472, 00 Umożliwienie osobom 
niepełnosprawnym 
łatwiejsze poruszanie się 
po infrastrukturze 

3.1.7 Szkolenia dotyczące 
dostępności dla 
pracowników 
odpowiedzialnych za 
miejskie inwestycje 

- - - - 

3.1.8 Szkolenia dotyczące 
dostępności dla 
pracowników administracji 
architektoniczno-
budowlanej, kadr 
planowania przestrzennego 

- - - - 
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oraz służb 
konserwatorskich 

3.2 Dostępność 
informacji  

3.2.1 Tworzenie i 
modernizacja serwisów 
internetowych i aplikacji 
mobilnych zgodnie ze 
standardem dostępności 

W ramach etatów W ramach etatów Wydział Komunikacji 
Społecznej 

Serwisy internetowe i 
aplikacje mobilne zgodne 
ze standardem 
dostępności  

W zakresie zadań; Systemy i 
Usługi Informacyjne oraz 
Wdrożenie Systemu 
Elektronicznych Usług 
Publicznych. Brak możliwości 
wyodrębnienia środków dla 
realizacji zadań w zakresie 
dot. osób z 
niepełnosprawnością 

100 % Wydział Organizacji i 
Nadzoru 

Brak narzędzi 
umożliwiających 
wyodrębnienie wartości 
mierników 

3.2.2 Zapewnienie 
informacji w tekście łatwym 
do czytania oraz 
tłumaczenia na język 
migowy 

2000, 00 0, 00 Krakowskie Biuro 
Festiwalowe 

Ilość tłumaczeń 

W zakresie zadań; Systemy i 
Usługi Informacyjne oraz 
Wdrożenie Systemu 
Elektronicznych Usług 
Publicznych. Brak możliwości 
wyodrębnienia środków dla 
realizacji zadań w zakresie 
dot. osób z 
niepełnosprawnością 

100 % Wydział Organizacji i 
Nadzoru 

Brak narzędzi 
umożliwiających 
wyodrębnienie wartości 
mierników 

W ramach etatów W ramach etatów Wydział Komunikacji 
Społecznej 

Serwisy internetowe i 
aplikacje mobilne zgodne 
ze standardem 
dostępności 

3.2.3 Zapewnienie na 
życzenie informacji w: 
wersji elektronicznej, druku 
powiększonym, alfabecie 
Braille’a 

W ramach etatów W ramach etatów Wydział Informatyki Ilość rozpatrzonych próśb 

3.2.4 Audyty dostępności 
materiałów informacyjnych 
(serwisów internetowych, 

- - - - 
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aplikacji mobilnych oraz 
materiałów 
elektronicznych i 
materiałów drukowanych) 

3.2.5 Likwidacja barier w 
dostępności informacji, w 
tym audyty weryfikacyjne 

25 000, 00 25 000, 00 Wydział Informatyki Liczba odbytych audytów 
weryfikacyjnych 

W zakresie zadań: Systemy i 
Usługi Informacyjne oraz 
Wdrożenie Systemu 
Elektronicznych Usług 
Publicznych. Brak możliwości 
wyodrębnienia środków dla 
realizacji zadań w zakresie 
dot. osób z 
niepełnosprawnością 

100 % Wydział Organizacji i 
Nadzoru 

Brak narzędzi 
umożliwiających 
wyodrębnienie wartości 
mierników 

3.2.6 Szkolenia dotyczące 
dostępności dla 
pracowników 
odpowiedzialnych za 
serwisy internetowe, 
aplikacje i działania 
informacyjne  

500, 00 0, 00 Krakowskie Biuro 
Festiwalowe 

Ilość przeszkolonych osób 

3.3 Dostępność 
komunikacji 

3.3.1 Opracowanie i 
aktualizowanie standardów 
komunikacji z 
mieszkańcami z 
niepełnosprawnościami 

- - - - 

3.3.2 Zapewnienie usługi 
tłumaczenia na język 
migowy w kontaktach z 
Urzędem i jednostkami 
podległymi 

W ramach etatów W ramach etatów Wydział Polityki Społecznej 
i Zdrowia 

Liczba osób, które 
skorzystały z usługi 

3.3.3 Stała dostępność 
usługi tłumaczenia na język 
migowy w punktach 
bezpośredniej obsługi 

W ramach etatów W ramach etatów 

 

Wydział Spraw 
Administracyjnych/Wydział 
Polityki Społecznej i 
Zdrowia 

Liczba miejsc dostępnych 
z usługą  
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mieszkańców i punktach 
informacyjnych 

3.3.4 Zapewnienie 
rozwiązań dla osób 
słabosłyszących (jak pętle 
indukcyjne) w punktach 
bezpośredniej obsługi 
mieszkańców i punktach 
informacyjnych 

- - - - 

3.3.5 Zapewnienie na 
życzenie dokumentów w 
indywidualnej sprawie w: 
wersji elektronicznej, druku 
powiększonym, alfabecie 
brajla 

W ramach etatów W ramach etatów Wydział Spraw 
Administracyjnych 

Ilość rozpatrzonych próśb  

3.3.6 Audyty dostępności 
komunikacji 

- - - - 

3.3.7 Likwidacja barier w 
dostępności komunikacji, w 
tym audyty weryfikacyjne 

- - - - 

3.3.8 Szkolenia dla 
pracowników i 
pracowników podległych 
jednostek w zakresie 
dostępności komunikacji   

Bezpłatne szkolenia dla 
pracowników UMK „Bliżej 
dostępności”, kurs języka 
migowego 14 000, 00 

Bezpłatne szkolenia dla 
pracowników UMK „Bliżej 
dostępności”, kurs języka 
migowego 14 000, 00 

Wydział Organizacji i 
Nadzoru 

Ilość przeszkolonych 
pracowników 

3.4 Dostępność 
transportu 

3.4.1 Opracowanie i 
aktualizowanie standardu 
dostępności taboru: 
autobusowego i 
tramwajowego oraz 
infrastruktury 
przystankowej i jej 
otoczenia (w tym dojścia do 
przystanku) 

Inwestycja w fazie projektu, 
nie jest możliwe wydzielenie 
z  całości zadań środków 
finansowych 

Inwestycja w fazie projektu, 
nie jest możliwe wydzielenie 
z  całości zadań środków 
finansowych 

Zarząd Inwestycji Miejskich Umożliwienie osobom 
niepełnosprawnym 
łatwiejsze korzystanie z 
taboru 

 Nakłady finansowe są 
nakładami pośrednimi. Środki 
są ponoszone przez 
poszczególnych operatorów 

Nakłady finansowe są 
nakładami pośrednimi. Środki 
są ponoszone przez 
poszczególnych operatorów 

Zarząd Transportu 
Publicznego w Krakowie 

Dostosowanie taboru do 
wymagań osób o 
obniżonej 
mobilności/Ilość  
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w ramach wynagrodzenia za 
świadczoną usługę 

w ramach wynagrodzenia za 
świadczoną usługę 

standardów 
wewnętrznych 
opiniowania 
infrastruktury transportu 
zbiorowego  

3.4.2 Zapewnienie 
dostępności taboru 

W ramach zakupu pojazdów W ramach zakupu pojazdów Zarząd Transportu 
Publicznego 

Liczba pojazdów 

3.4.3 Zapewnienie 
dostępności infrastruktury 
przystankowej i jej 
otoczenia (w tym dojścia do 
przystanku) 

Inwestycja w fazie projektu, 
nie jest możliwe wydzielenie 
z  całości zadań środków 
finansowych 

Inwestycja w fazie projektu, 
nie jest możliwe wydzielenie 
z  całości zadań środków 
finansowych  

Zarząd Inwestycji Miejskich 
w Krakowie 

Umożliwienie osobom 
niepełnosprawnym 
łatwiejsze korzystanie z 
infrastruktury 
przystankowej 

3.4.4 Zapewnienie 
dostępności informacji o 
transporcie publicznym 

W ramach zakupu pojazdów W ramach zakupu pojazdów Zarząd Transportu 
Publicznego 

Liczba pojazdów 

  

3.4.5 Opiniowanie 
inwestycji transportowych 
pod kątem ich dostępności  

W ramach etatów W ramach etatów Zarząd Transportu 
Publicznego 

Liczba wydanych opinii 

3.4.6 Audyty dostępności 
infrastruktury 
transportowej 

W ramach etatów W ramach etatów Zarząd Transportu 
Publicznego 

Ilość odbytych posiedzeń 
ds. audytów 

3.4.7 Likwidacja barier w 
dostępności do transportu, 
w tym audyty 
weryfikacyjne 

Inwestycja w fazie projektu, 
nie jest możliwe wydzielenie 
z  całości zadań środków 
finansowych 

Inwestycja w fazie projektu, 
nie jest możliwe wydzielenie 
z  całości zadań środków 
finansowych 

Zarząd Inwestycji Miejskich 
w Krakowie 

Umożliwienie osobom 
niepełnosprawnym 
łatwiejsze korzystanie z 
transportu 

3.4.8 Szkolenia dotyczące 
pasażerów wymagających 
wsparcia w zakresie 
mobilności dla kierowców 
autobusów, motorniczych i 
kontrolerów  

2 000, 00 - MPK S.A. Liczba zorganizowanych 
szkoleń 

W ramach etatów 

 

W ramach etatów 

 

Zarząd Transportu 
Publicznego 

Liczba przeszkolonych 
osób 

3.4.9 Szkolenia dotyczące 
dostępności dla służb 
miejskich i jednostek 
podległych 
odpowiedzialnych za 
transport 

- - - - 
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PRIORYTET IV: EDUKACJA, W TYM EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA 

NAZWA ZADANIA DZIAŁANIA W RAMACH 
ZADANIA 

NAKŁADY FINANSOWE 
ŁĄCZNIE 

W TYM ŚRODKI Z 
BUDŻETU MIASTA 

REALIZATOR MIERNIKI PRZYPISANE 
DO ZADANIA 

4.1 Wczesne 
wspomaganie i 
diagnozowanie 
specjalnych potrzeb 
edukacyjnych 

4.1.1 Prowadzenie badań 
screeningowych w 
żłobkach w celu wykrycia 
zagrożenia 
niepełnosprawnością i 
zaburzeniami rozwojowymi 
u wychowanków ww. 
placówek 

- - - - 

4.1.2 Diagnozowanie 
potrzeb, monitorowanie 
potencjału i możliwości 
rozwojowych w celu 
tworzenia indywidualnej 
ścieżki rozwoju i edukacji 
osoby z 
niepełnosprawnością 

17 829 200, 00 

 

17 829  200, 00 

 

Wydział Edukacji 
(Poradnie 
psychologiczno-
pedagogiczne) 

Liczba osób objętych 
wsparciem 

4.1.3 Prowadzenie 
wielospecjalistycznego 
wsparcia rodzin  dzieci z 
niepełnosprawnościami w 
zakresie diagnozy potrzeb 
edukacyjnych i tworzenia 
indywidualnej ścieżki 
rozwoju 

4.1.4 Tworzenie zespołów 
wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka w celu 
pobudzania 
psychoruchowego i 
społecznego rozwoju 
dziecka od chwili wykrycia 
niepełnosprawności do 
podjęcia nauki w szkole 

5  008 200, 00 

( w tym 1 377 400, 00 – 
wczesne wspomaganie 
rozwoju dziecka w 
Poradniach,  

1 357 200, 00- wczesne 
wspomaganie rozwoju 
dziecka dot. realizacji zadań 

3  651 000, 00 

( w tym 1 377 400, 00 – 
wczesne wspomaganie 
rozwoju dziecka w 
Poradniach,  

1 357 200, 00- wczesne 
wspomaganie rozwoju 
dziecka dot. realizacji zadań 

Wydział Edukacji 
(Poradnie 
psychologiczno-
pedagogiczne) 

Liczba dzieci 
korzystających z 
wczesnego wspomagania 
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prowadzonego 
bezpośrednio z dzieckiem i 
jego rodziną 

wynikających z realizacji 
programu dla rodzin „Za 
życiem” ) 

wynikających z realizacji 
programu dla rodzin „Za 
życiem” ) 

4.2 Upowszechnianie 
edukacji włączającej 

4.2.1 Finansowanie 
samorządowych szkół i 
placówek kształcenia 
specjalnego oraz klas 
integracyjnych w szkołach 
ogólnodostępnych  

190 023 602, 00 (środki 
finansowe łącznie z zadaniem 
zapewnienie odpowiedniej 
formy kształcenia 
specjalnego) 

190 023 602, 00 (środki 
finansowe łącznie z zadaniem 
zapewnienie odpowiedniej 
formy kształcenia 
specjalnego) 

Wydział Edukacji Liczba dzieci z 
orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego w 
placówkach 
samorządowych 

4.2.2 Przekazywanie dotacji 
niepublicznym szkołom w 
wysokości niezbędnej do 
pełnej realizacji specjalnych 
potrzeb edukacyjnych 
dziecka 

32 000 000, 00 32 000 000, 00 Wydział Edukacji Liczba dotowanych szkół 

4.2.3 Przekazywanie dotacji 
publicznym szkołom 
niesamorządowym w 
wysokości niezbędnej do 
pełnej realizacji specjalnych 
potrzeb edukacyjnych 
dziecka 

8 969 214, 00 8 969 214, 00 Wydział Edukacji Liczba dotowanych szkół 

4.2.4 Zapewnienie wsparcia 
metodycznego dla 
placówek oświatowo-
wychowawczych, w których 
przebywają uczniowie ze 
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi 

- - - - 

4.3 Kształcenie specjalne 
w ramach placówek 
ogólnodostępnych, 
integracyjnych/ 
ogólnodostępnych z 
oddziałami 
integracyjnymi i 
specjalnych/ 
ogólnodostępnych z 
oddziałami specjalnymi 

4.3.1 Zapewnienie 
odpowiedniej formy 
kształcenia specjalnego z 
uwzględnieniem rodzaju 
niepełnosprawności, 
dzieciom i młodzieży 
niepełnosprawnym, 
wymagającym stosowania 
specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy 

190 023 602, 00 (środki 
finansowe łącznie z zadaniem 
finansowanie 
samorządowych szkół i 
placówek kształcenia 
specjalnego oraz klas 
integracyjnych w szkołach 
ogólnodostępnych) 

190 023 602, 00 (środki 
finansowe łącznie z zadaniem 
finansowanie 
samorządowych szkół i 
placówek kształcenia 
specjalnego oraz klas 
integracyjnych w szkołach) 
ogólnodostępnych) 

Wydział Edukacji Liczba dzieci z 
orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego w 
placówkach  
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4.3.2 Promowanie edukacji 
włączającej jako 
pierwszego wyboru formy 
edukacji w placówce 
znajdującej się w 
najmniejszej odległości od 
domu dziecka 

W ramach etatów W ramach etatów Wydział Komunikacji 
Społecznej  

Liczba opublikowanych 
informacji  

4.3.3 Zapewnienie 
indywidualnego, 
specjalistycznego wsparcia 
osoby dorosłej (na przykład 
w formie wsparcia 
nauczyciela 
wspomagającego) dla dzieci 
ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, zgodnie z 
tymi potrzebami, w pełnym 
wymiarze czasu, w którym 
dziecko przebywa w 
placówce edukacyjnej  

- - - - 

4.3.4 Zapewnienie 
wykonywania czynności 
higienicznych i 
samoobsługowych 
(jedzenie, toaleta, 
przemieszczanie się) dla 
uczniów realizujących 
kształcenie specjalne w 
placówkach 
ogólnodostępnych i 
integracyjnych (jeżeli 
konieczne), w pełnym 
wymiarze czasu, w którym 
dziecko przebywa w 
placówce edukacyjnej  

- - - - 

4.3.5 Monitorowanie 
jakości kształcenia uczniów 
ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi 

- - - - 
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4.4 Dowóz uczniów z 
niepełnosprawnościami 

4.4.1 Dowóz i opieka w 
czasie przewozu dzieci i 
uczniów z 
niepełnosprawnościami do 
przedszkoli, szkół i 
placówek albo zwrot 
kosztów dowozu na 
podstawie umowy zawartej 
między wójtem, 
burmistrzem, prezydentem) 
a rodzicami, jeżeli 
dowożenie i opiekę w 
trakcie przewozu 
zapewniają rodzice  

3 635 024, 53 3 635 024, 53 Wydział Edukacji Liczb wniosków 
rozpatrzonych 
pozytywnie  

4.5 Podnoszenie 
kwalifikacji kadry 
placówek oświatowych 

4.5.1 Podnoszenie 
kompetencji i doskonalenie 
nauczycieli w zakresie 
pracy z uczniem o 
specjalnych potrzebach 
edukacyjnych poprzez 
możliwość skorzystania z 
dofinansowania do form 
doskonalenia zawodowego 
nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Gminę 
Miejską Kraków  

34 615, 00 34 615, 00 Wydział Edukacji Liczba nauczycieli 
korzystających z 
dofinansowania do form 
doskonalenia 
zawodowego 

4.6 Zapewnienie 
dostępności placówek 
oświatowych i innych 
instytucji edukacyjnych 

4.6.1 Audyty dostępności 
placówek oświatowych i 
innych instytucji 
edukacyjnych 

- - - - 

4.6.2 Likwidacja barier w 
placówkach oświatowych i 
innych instytucjach 
edukacyjnych, w tym 
audyty weryfikacyjne 

696 678, 00 686 678, 00 Miejskie Centrum 
Obsługi Oświaty  

Liczba inwestycji 

4.6.3 Prowadzenie i 
upublicznianie bazy (w tym 
mapy) dostępnych 

W ramach etatów  W ramach etatów  Wydział Edukacji Liczba odsłon  
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placówek oświatowych i 
innych instytucji 
edukacyjnych 

4.7 Tematyka 
niepełnosprawności jako 
element edukacji 
społecznej  

4.7.1 Prowadzenie działań 
na rzecz propagowania 
wiedzy o 
niepełnosprawności, w tym 
warsztatów 
świadomościowych 
skierowanych do kadry 
placówek edukacyjnych 

W ramach etatów W ramach etatów Wydział Komunikacji 
Społecznej 

Liczba odsłon  

4.7.2 Prowadzenie działań 
na rzecz propagowania 
wiedzy o 
niepełnosprawności, w tym 
warsztatów 
świadomościowych 
skierowanych do kadry 
placówek edukacyjnych 

- - - - 

 

PRIORYTET V: PRACA I ZATRUDNIENIE 

NAZWA ZADANIA DZIAŁANIA W RAMACH 
ZADANIA 

NAKŁADY FINANSOWE 
ŁĄCZNIE 

W TYM ŚRODKI Z 
BUDŻETU 

MIASTA 

REALIZATOR MIERNIKI PRZYPISANE 
DO ZADANIA 

5.1 Wsparcie w 
aktywizacji zawodowej 
osób z 
niepełnosprawnościam
i 

5.1.1 Pośrednictwo pracy i 
doradztwo zawodowe osób 
z niepełnosprawnościami 

W ramach etatów  W ramach etatów Grodzki Urząd Pracy Liczba pozyskanych ofert 
na wolnym rynku oraz w 

zakładach pracy 
chronionej 

5.1.2 Zlecanie szkoleń 
zawodowych, 
przekwalifikowania 
zawodowe dla osób z 
niepełnosprawnościami,  

Fundusz Pracy +EFS  Grodzki Urząd Pracy Liczba zorganizowanych 
szkoleń  

5.1.3 Aktywna polityka 
pozyskiwania 
pracodawców służąca 

W ramach etatów W ramach etatów Grodzki Urząd Pracy Liczba zorganizowanych 
spotkań  
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tworzeniu i utrzymywaniu 
miejsc pracy dla osób z 
niepełnosprawnościami 

5.1.4 Edukacja osób z 
niepełnosprawnościami w 
zakresie poruszania się po 
rynku pracy 

W ramach etatów W ramach etatów Grodzki Urząd Pracy Liczba  osób 
korzystających z 

poradnictwa 
zawodowego  

5.1.5 Wsparcie osób z 
niepełnosprawnościami 
bezrobotnych i 
poszukujących pracy w 
ramach subsydiowanych 
form (staże, prace 
interwencyjne) 

1 713, 89 PFRON  
+Fundusz Pracy+ EFS 

0, 00 Grodzki Urząd Pracy Liczba osób 
korzystających z 

subsydiowanych form 

5.1.6 Kompleksowe 
projekty aktywizacji 
zawodowej osób z 
niepełnosprawnościami w 
tym z uwzględnieniem 
zatrudnienia 
wspomaganego 

- - - - 

5.2 Promocja 
zatrudnienia osób z 
niepełnosprawnościam
i 

5.2.1 Informowanie 
pracodawców i osób z 
niepełnosprawnościami o 
specyfice lokalnego rynku 
pracy, regulujących go 
aktach prawnych i 
przewidywanych zmianach 
w tym zakresie 

W ramach etatów W ramach etatów Grodzki Urząd Pracy Liczba udzielonych 
informacji 

5.2.2 Pomoc finansowa dla 
osób z 
niepełnosprawnościami na 
podjęcie działalności 
gospodarczej, rolniczej lub 
wniesienie wkładu do 
spółdzielni socjalnej 

213 900, 00 PFRON 
+Fundusz Pracy +EFS 

0, 00 Grodzki Urząd Pracy Liczba osób którym 
udzielono pomocy 

finansowej na podjęcie 
działalności gospodarczej 

5.2.3 Refundacja kosztów 
wyposażenia stanowiska 

30 000, 00 PFRON      + 
Fundusz Pracy+ EFS     

0, 00 Grodzki Urząd Pracy Liczba refundacji 
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pracy dla pracodawców 
tworzących nowe 
stanowiska pracy i 
zatrudniających osoby z 
niepełnosprawnościami 

5.2.4 Zwrot miesięcznych 
kosztów zatrudnienia 
pracownika pomagającego 
pracownikowi z 
niepełnosprawnością  

1 120, 00   PFRON      + 
Fundusz Pracy+ EFS 

0, 00 Grodzki Urząd Pracy Ilość zawartych umów w 
sprawie zwrotu kosztów  

5.2.5 Prowadzenie 
kampanii informacyjnych i 
promocyjnych dotyczących 
zatrudnienia osób z 
niepełnosprawnością 

W ramach etatów W ramach etatów Wydział Komunikacji Społecznej Liczb przekazanych 
komunikatów 

5.3 Poradnictwo 
zawodowe dla uczniów 
i klientów ośrodków 
wsparcia 

5.3.1 Spotkania z młodzieżą 
ze szkół specjalnych, 
ośrodków szkolno-
wychowawczych oraz 
klientami ośrodków 
wsparcia (warsztatów 
terapii zajęciowej, 
środowiskowymi domami 
samopomocy) 

W ramach etatów W ramach etatów Grodzki Urząd Pracy Ilość spotkań 

5.3.2 Współpraca ze 
szkołami specjalnymi, 
ośrodkami szkolno-
wychowawczymi oraz 
ośrodkami wsparcia, w tym 
kierowanie na praktyki 
zawodowe 

W ramach etatów W ramach etatów  Grodzki Urząd Pracy Ilość zorganizowanych 
praktyk zawodowych 

5.4 Zatrudnienie osób z 
niepełnosprawnościam
i w jednostkach 
miejskich i podległych 

5.4.1 Współpraca z 
organizacjami 
pozarządowymi w zakresie 
zwiększania zatrudnienia 
osób z 
niepełnosprawnościami 
(pozyskiwanie kandydatów 
i kandydatek z 

W ramach etatów W ramach etatów Wydział Polityki Społecznej i 
Zdrowia 

Liczba zgłoszonych 
miejsc pracy 
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niepełnosprawnościami, 
upowszechnianie ofert 
pracy wśród osób z 
niepełnosprawnościami) 

5.5 Szkolenia 
dotyczące pracy i 
zatrudniania osób z 
niepełnosprawnościam
i 

5.5.1 Szkolenia dotyczące 
pracy i zatrudniania osób z 
niepełnosprawnościami dla 
personelu instytucji rynku 
pracy 

- - - - 

 

PRIORYTET VI: ZDROWIE 

NAZWA ZADANIA DZIAŁANIA W RAMACH 
ZADANIA 

NAKŁADY FINANSOWE 
ŁĄCZNIE 

W TYM ŚRODKI Z 
BUDŻETU MIASTA 

REALIZATOR MIERNIKI PRZYPISANE 
DO ZADANIA 

6.1 Środowiskowe 
wsparcie osób 
chorujących psychicznie 

Program Aktywności 
Lokalnej „Znaczenie 
rodziny” skierowany do 
osób z zaburzeniami 
psychicznymi i wspólnie z 
nimi zamieszkujących oraz 
osób spokrewnionych 
zamieszkujących osobno 
spełniających kryteria 
zagrożenia wykluczeniem 
społecznym 

35 518, 41 10 500, 00 Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Liczba uczestników 
projektu 

6.2 Prowadzenie Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego 

6.2.1 Prowadzenie 
Miejskiego Ośrodka 
Zdrowia dla Osób 
Starszych, Przewlekle 
Niepełnosprawnych oraz 
Niesamodzielnych 
(skrócona nazwa: Miejskie 
Centrum Opieki) 

Inwestycje:  

12 822 515,00 

Umowy dotacyjne: 

2 639 060, 38 

 

Inwestycje:  

11 645 206, 00 

Umowy dotacyjne: 

2 639 060, 38 

 

Wydział Polityki Społecznej i 
Zdrowia 

Liczba dostosowanych 
oddziałów w miejskich 
podmiotach leczniczych/ 
Liczba osób która 
uzyskała dostęp do 
wysokiej jakości opieki 
medycznej  
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6.3 Wczesna rehabilitacja 6.3.1 Wczesna 
rehabilitacja kierowana do 
dorosłych z 
niepełnosprawnościami 

 728 314, 59 491 345, 44 Wydział Polityki Społecznej i 
Zdrowia, placówki opieki 
zdrowotnej 

Liczba osób, którym 
udzielono świadczeń 
rehabilitacyjnych 

6.4 Programy polityki 
zdrowotnej dedykowane 
osobom z 
niepełnosprawnościami 

Realizacja Programu 
profilaktyki i terapii dzieci 
z autyzmem w ramach 
Miejskiego Programu 
Ochrony Zdrowia 
„Zdrowy Kraków” 2019-
2021  

21 000, 00 21 000, 00 Wydział Polityki Społecznej i 
Zdrowia 

Liczba osób, która 
skorzystała z programu 

6.5 Promocja zdrowego 
stylu życia osób z 
niepełnosprawnościami 
dzięki profilaktyce i 
rehabilitacji 

 W ramach etatów W ramach etatów Wydział Komunikacji Społecznej Ilość przekazanych 
komunikatów 

6.6 Zapewnienie 
dostępności placówek 
opieki zdrowotnej, w tym 
gabinetów i stanowisk, na 
które wpływ ma Gmina 
Miejska Kraków 

 

6.6.1 Audyty dostępności 
usług opieki zdrowotnej, 
w tym dostępności 
gabinetów i stanowisk 

 Wydział Polityki Społecznej i 
Zdrowia, Miejskie podmioty 
lecznicze 

Liczba zrealizowanych 
zadań audytowych 

 

 Szpital Specjalistyczny im. 
S. Żeromskiego SP ZOZ w 
Krakowie 

60 000, 00 60 000, 00 

Szpital Miejski 
Specjalistyczny im. G. 
Narutowicza w Krakowie 

W ramach budżetu W ramach budżetu 

Miejskie Centrum Opieki 
dla Osób Starszych, 
Przewlekle 
Niepełnosprawnych oraz 
Niesamodzielnych w 
Krakowie 

109 558, 90 0, 00 

 6.6.2 Likwidacja barier w 
placówkach opieki 
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zdrowotnej, na które 
wpływ ma Gmina Miejska 
Kraków, w tym audyty 
weryfikacyjne 

Wydział Polityki Społecznej i 
Zdrowia, Miejskie podmioty 
lecznicze 

Szpital Specjalistyczny im. 
S. Żeromskiego SP ZOZ w 
Krakowie 

835 000, 00 835 000, 00 

 

Liczba osób z 
niepełnosprawnościami 
korzystających z miejsc, w 
których dostosowano 
infrastrukturę 

Szpital Miejski 
Specjalistyczny im. G. 
Narutowicza w Krakowie  

- w 2019 r. zakończono 
zadanie inwestycyjne 
realizowane od 2018 r. 
pn. ”Przystosowanie 
Oddziału Dziecięcego”. 
Całkowita wartość 
zadania – 1 339 386,96* 

- obecnie realizowany jest 
projekt pn.” Utworzenie 
Centrum diagnostyki, 
leczenia i profilaktyki 
chorób przewodu 
pokarmowego i 
gruczołów dokrewnych” 

Całkowity koszt projektu 
– 36 000 000* 

*podano wartości 
całkowite zadań, brak 
możliwości wydzielenia 
kosztów na elementy 
likwidacji barier na 2019 
r. 

 

1 330 484, 17 

 

 

 

 

 

 28 229 723, 00 

Liczba dostosowanych 
oddziałów w miejskich 
podmiotach leczniczych 

Miejskie Centrum Opieki 
dla Osób Starszych, 
Przewlekle 
Niepełnosprawnych oraz 
Niesamodzielnych w 
Krakowie  

8 838 331, 04 8 339 307, 67 Liczba dostosowanych 
oddziałów w miejskich 
podmiotach leczniczych 
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 6.6.3 Prowadzenie i 
upublicznienie bazy 
dostępnych usług opieki 
zdrowotnej 

 Wydział Polityki Społecznej i 
Zdrowia 

Liczba wejść i odsłon 
strony internetowej 

 

Szpital Specjalistyczny im. 
S. Żeromskiego SP ZOZ w 
Krakowie 

5 000, 00 5 000, 00 

Szpital Miejski 
Specjalistyczny im. G. 
Narutowicza w Krakowie 

W ramach budżetu W ramach budżetu 

Miejskie Centrum Opieki 
dla Osób Starszych, 
Przewlekle 
Niepełnosprawnych oraz 
Niesamodzielnych w 
Krakowie 

1 353, 00 0, 00 

6.7 Szkolenia dotyczące 
niepełnosprawności 

6.7.1 Szkolenia dotyczące 
niepełnosprawności dla 
służb miejskich 
odpowiedzialnych za 
politykę zdrowotną 

- - - - 

6.7.2 Szkolenia dotyczące 
niepełnosprawności dla 
personelu placówek opieki 
zdrowotnej 

- - - - 

 

PRIORYTET VII: KULTURA, SPORT I TURYSTYKA 

NAZWA ZADANIA DZIAŁANIA W RAMACH 
ZADANIA 

NAKŁADY FINANSOWE 
ŁĄCZNIE 

W TYM ŚRODKI Z 
BUDŻETU MIASTA 

REALIZATOR MIERNIKI PRZYPISANE 
DO ZADANIA 

7.1 Kultura 7.1.1 Oferta kulturalna 
dla osób z 
niepełnosprawnościami 
(artystów, osób 
uprawiających kulturę) 

6000, 00 2500, 00 Wydział Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 

Liczba uczestników 
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7.1.2 Zapewnienie 
dostępności oferty 
kulturalnej dla osób z 
niepełnosprawnościami 
(publiczności) 

 

 

158 775, 00 122 660, 00 Wydział Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 

Liczba uczestników 

7.1.3 Wsparcie artystów z 
niepełnosprawnościami  

W ramach etatów W ramach etatów Wydział Komunikacji 
Społecznej 

Ilość przekazanych 
komunikatów  

7.1.4 Prowadzenie i 
upublicznianie bazy 
danych oferty obiektów 
kulturalnych dostępnych 
dla osób z 
niepełnosprawnościami 

W ramach etatów W ramach etatów Wydział Komunikacji 
Społecznej 

Ilość wejść i odsłon strony 
internetowej 

7.1.5 Zapewnienie 
dostępności obiektów 
kulturalnych dla 
publiczności i artystów z 
niepełnosprawnościami 

1800, 00  0, 00 Wydział Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 

Ilość zastosowanych 
rozwiązań 

20 608, 32 0, 00 Krakowskie Biuro Festiwalowe Ilość zastosowanych 
rozwiązań 

7.1.6 Szkolenia dotyczące 
niepełnosprawności 

39 900, 00 0, 00 Wydział Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 

 

Liczba zorganizowanych 
szkoleń  

7.1.7 Ulgowe opłaty za 
korzystanie z kultury 
przez osoby z 
niepełnosprawnościami 
(artystów, osoby 
uprawiające kulturę, 
publiczność) 

31 561, 11 24 653, 11 Wydział Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, instytucje kultury 

Liczba uczestników  

7.2 Sport 7.2.1 Sekcje sportowe dla 
osób z 
niepełnosprawnościami  

264 974, 20 141 000, 00 Wydział Sportu  Liczba niepełnosprawnych 
sportowców 

7.2.2 Prowadzenie 
Centrum Sportu 
Niepełnosprawnych 

19 500, 00 19 500, 00 Zarząd Infrastruktury 
Sportowej 

Liczba uczestników  
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7.2.3 Organizacja 
Cracovia Maraton dla 
osób z 
niepełnosprawnościami 
oraz innych imprez 
sportowych dla 
sportowców z 
niepełnosprawnościami  

85 000, 00 85 000, 00 Zarząd Infrastruktury 
Sportowej 

Liczba uczestników 

7.2.4 Zapewnienie 
dostępności oferty 
sportowej dla 
publiczności  

Obiekty sportowe 
realizowane przez ZIS nie 
mają barier 
architektonicznych, są 
dostosowane do potrzeb 
os. niepełnosprawnych. 

 

Obiekty sportowe 
realizowane przez ZIS 
nie mają barier 
architektonicznych, są 
dostosowane do 
potrzeb os. 
niepełnosprawnych. 

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej 

Liczba obiektów 

7.2.5 Wsparcie 
sportowców z 
niepełnosprawnościami  

108 400, 00 105 700, 00 Wydział Sportu Liczba uczestników 

7.2.6 Prowadzenie i 
upublicznienie bazy 
oferty i obiektów 
sportowych dostępnych 
dla osób z 
niepełnosprawnościami  

W ramach etatów W ramach etatów  

 

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej 

Liczba wejść i odsłon strony 
internetowej 

7.2.7 Promocja zdrowego 
stylu życia osób z 
niepełnosprawnościami 
dzięki aktywności 
fizycznej, w tym promocja 
imprez sportowych 
dedykowanych osobom z 
niepełnosprawnościami  

 

W ramach etatów W ramach etatów Wydział Komunikacji 
Społecznej  

Liczba komunikatów 
umieszczanych na stronie 

7.2.8 Zapewnienie 
dostępności obiektów 
sportowych i innych 
miejsc uprawiania sportu 

Obiekty sportowe 
realizowane przez ZIS nie 
mają barier 
architektonicznych , są 

Obiekty sportowe 
realizowane przez ZIS 
nie mają barier 
architektonicznych , są 

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej 

Liczba obiektów 
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dla publiczności i 
sportowców z 
niepełnosprawnościami  

dostosowane do potrzeb 
os. niepełnosprawnych 

dostosowane do 
potrzeb os. 
niepełnosprawnych 

7.2.9 Szkolenia dotyczące 
niepełnosprawności 

18 000, 00 18 000, 00 Wydział Polityki Społecznej i 
Zdrowia 

Liczba przeszkolonych osób 

7.2.10 Zwolnienie lub 
częściowe zwolnienie z 
opłat startowych dla 
sportowców z 
niepełnosprawnościami 
lub opłat za wstęp na 
imprezy sportowe dla 
publiczności z 
niepełnosprawnościami 

Os. niepełnosprawne 
zwolnione są z opłaty 
startowej na imprezach 
biegowych 
organizowanych przez 
ZIS 

Os. niepełnosprawne 
zwolnione są z opłaty 
startowej na imprezach 
biegowych 
organizowanych przez 
ZIS 

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej 

Liczba osób z 
niepełnosprawnościami 
zwolnionych z opłat 

7.2.11 Dofinansowanie 
innych przedsięwzięć, 
związanych ze sportem, 
dotyczących osób z 
niepełnosprawnościami 

90 000, 00 90 000, 00 Wydział Polityki Społecznej i 
Zdrowia 

Liczba wydarzeń 

7.3 Turystyka 7.3.1 Inicjowanie i 
promocja oferty 
turystycznej organizacji 
pozarządowych dla osób z 
niepełnosprawnościami 

W ramach etatów W ramach etatów Wydział Polityki Społecznej i 
Zdrowia 

Liczba komunikatów na 
umieszczonych na stronie 

7.3.2 Zapewnienie 
dostępności oferty 
turystycznej dla osób z 
niepełnosprawnościami  

W ramach etatów W ramach etatów Wydział Komunikacji 
Społecznej 

Liczba komunikatów 
umieszczanych na stronie 

7.3.3 Zapewnienie 
dostępności obiektów 
turystycznych dla osób z 
niepełnosprawnościami  

W fazie projektu znajduje 
się remont Parku 
Bednarskiego i Parku 
Jerzmanowskich z 
zastosowaniem 
rozwiązań dla os. 
niepełnosprawnych 

W fazie projektu 
znajduje się remont 
Parku Bednarskiego i 
Parku Jerzmanowskich 
z zastosowaniem 
rozwiązań dla os. 
niepełnosprawnych 

Zarząd Zieleni Miejskiej Liczba rozwiązań dla os. 
niepełnosprawnych w 
projekcie inwestycji 

7.3.4 Zapewnienie 
informacji turystycznej 

5 000, 00 5 000, 00 Wydział ds. Turystyki Częstotliwość prac w 
zakresie utrzymana w 
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dla osób z 
niepełnosprawnościami 

czystości makiet dla os. 
niepełnosprawnych 

7.3.5 Szkolenia dotyczące 
niepełnosprawności dla 
personelu służb miejskich 
odpowiedzialnych za 
turystykę 

3 300, 00 0, 00 Krakowskie Biuro Festiwalowe Liczba przeszkolonych osób 

7.3.6 Dofinansowanie 
innych przedsięwzięć 
związanych z turystyką 
osób z 
niepełnosprawnościami 

- Przewodnik po 
Krakowie dla turysty z 
niepełnosprawnością 

 

40 000, 00 

 

40 000, 00 Wydział Polityki Społecznej i 
Zdrowia 

Liczba egzemplarzy  

 

 

 

PRIORYTET VIII: UDZIAŁ W ŻYCIU PUBLICZNYM I POLITYCZNYM 

NAZWA ZADANIA DZIAŁANIA W RAMACH 
ZADANIA 

NAKŁADY 
FINANSOWE 

ŁĄCZNIE 

W TYM ŚRODKI Z 
BUDŻETU MIASTA 

REALIZATOR MIERNIKI PRZYPISANE 
DO ZADANIA 

8.1 Dostępność wyborów i 
referendów 

8.1.1 Zapewnienie 
dostępności 
architektonicznej lokali 
wyborczych i ich otoczenia 

- Lokale wyborcze : ul. 
Wielicka 28a, Na 
Załęczu 2, Lubelska 
27, Kasprowicza 29 
są dostosowane dla 
potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

Lokal wyborczy przy 
ul. Wielopole 17 

Wydział Obsługi Urzędu Liczba lokali wyborczych  
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posiada platformę 
transportową. 

8.1.2 Zapewnienie 
transportu 
specjalistycznego dla 
wyborców z 
niepełnosprawnościami 

26 000, 00 26 000, 00 Wydział Polityki Społecznej i 
Zdrowia 

Liczba przewozów 

8.1.3 Audyty dostępności 
lokali wyborczych i ich 
otoczenia 

- Zadanie w trakcie 
realizacji. 

 

Wydział Obsługi Urzędu  

 

Powołano zespół ds. oceny 
przystosowania 
pomieszczeń dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych w 
lokalach wyborczych 

8.1.4 Likwidacja barier w 
lokalach wyborczych i ich 
otoczeniu, w tym audyty 
weryfikacyjne 

- Zadanie w trakcie 
realizacji. 

 

Powołano zespół ds. oceny 
przystosowania 
pomieszczeń dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych w 
lokalach wyborczych 

8.1.5 Szkolenia dla osób 
odpowiedzialnych za 
wybory i referenda 

- - - - 

8.2 Konsultacje społeczne  W ramach etatów W ramach etatów  Poszczególne komórki urzędu Ilość przeprowadzonych 
konsultacji społecznych 

8.3 Partnerstwo z 
organizacjami 
pozarządowymi na rzecz 
lokalnej polityki społecznej 

-otwarte konkursy ofert 
Wspieranie i powierzanie 
zadań  realizowanych przez 
organizacje pozarządowe 
na rzecz osób 
niepełnosprawnych, 

- zlecanie zadań 
organizacjom z 
pominięciem otwartych 
konkursów 

 1 360 000, 00 1 360 000, 00 Wydział Polityki Społecznej i 
Zdrowia 

Liczba złożonych ofert 

8.4 Rozwój wolontariatu na 
potrzeby wsparcia i 
zapewnienia równych 
szans osób z 
niepełnosprawnościami 

Pozyskiwanie i koordynacja 
pracy wolontariuszy 
pomagających osobom 
niepełnosprawnym 

1 800, 00 1 800, 00 Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Liczba osób którym 
udzielono wsparcia 
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8.5 Zadania zlecane - - - - - 

8.6 Klauzule społeczne - - - - - 

 

PRIORYTET IX: PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI 

NAZWA ZADANIA DZIAŁANIA W RAMACH 
ZADANIA 

NAKŁADY 
FINANSOWE ŁĄCZNIE 

W TYM ŚRODKI Z 
BUDŻETU 

MIASTA 

REALIZATOR MIERNIKI PRZYPISANE DO 
ZADANIA 

9.1 Kształtowanie i 
rozwijanie świadomości 
społecznej na temat osób z 
niepełnosprawnościami 

9.1.1 Prowadzenie 
kampanii społecznych i 
informacyjnych 

W ramach etatów W ramach etatów Wydział Komunikacji Społecznej Liczba komunikatów 
umieszczanych na stronie 

9.1.2 Organizacja 
konferencji i seminariów 

39 632, 00 39 632, 00 Wydział Polityki Społecznej i 
Zdrowia 

Liczba przedsięwzięć 

9.1.3 Szkolenia dotyczące 
niepełnosprawności dla 
służb miejskich i 
podmiotów zewnętrznych 

- - - - 

9.1.4 Systematyczne 
promowanie tematyki osób 
z niepełnosprawnościami w 
mediach lokalnych, w 
działaniach instytucji 
kultury i organizacji 
pozarządowych 

W ramach etatów W ramach etatów Wydział Komunikacji Społecznej Ilość przekazanych 
komunikatów 

9.2 Prowadzenie badań i 
analiz dotyczących osób z 
niepełnosprawnościami  

9.2.1 Prowadzenie badań 
dotyczących osób z 
niepełnosprawnościami, 
między innymi w celu 
diagnozy sytuacji oraz 
ewaluacji prowadzonych 
działań 

W ramach etatów W ramach etatów Wydział Polityki Społecznej i 
Zdrowia 

Liczba analiz 
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9.2.2 Analiza danych 
statystycznych prowadzona 
przez Miejski Zespół ds. 
Orzekania o 
Niepełnosprawności 

W ramach etatów W ramach etatów Miejski Zespół ds. Orzekania o 
Niepełnosprawności 

Liczba analiz 

9.3 Prowadzenie działań 
podnoszących świadomość 
osób z 
niepełnosprawnościami 

9.3.1 Prowadzenie serwisu 
„Kraków bez barier” w 
Miejskiej Prezentacji 
Internetowej „Magiczny 
Kraków” 

W ramach etatów W ramach etatów Wydział Polityki Społecznej i 
Zdrowia 

Liczba wejść i odsłon/Liczba 
komunikatów umieszczanych 
na stronie 

9.3.2 Publikacja 
informatorów dla osób z 
niepełnosprawnościami 

40 000, 00 40 000, 00 Wydział Polityki Społecznej i 
Zdrowia 

Liczba egzemplarzy 

9.3.3 Publikacja na portalu 
www.sprawyspoleczne.krak
ow.pl w zakładce 
„Niepełnosprawność” 
informacji na temat 
udzielania różnego rodzaju 
świadczeń na rzecz osób z 
niepełnosprawnościami 

W ramach etatów W ramach etatów Krakowskie Centrum Świadczeń Ilość wejść i odsłon 

 


