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ZARZĄDZENIE Nr 1146/2020 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
z dnia 19.05.2020 r. 
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w sprawie przedłużenia ważności Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym 
Dzieckiem w związku z epidemią COVID-19 w Polsce 
 

Na podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.  
poz. 713), art. 15 h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów (Dz. U. z 2020 poz. 420), 
oraz uchwały LXXIII/1763/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia  
i realizacji programu pod nazwą Kraków dla Rodziny „N” i uchwały nr CVIII/2837/18 z dnia 28 sierpnia 2018 
roku w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIII/1763/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie 
wprowadzenia i realizacji programu pod nazwą Kraków dla Rodziny „N”, zarządza się co następuje: 

 
 § 1. Z uwagi na ogłoszenie i wprowadzenie w okresie od dnia 14 marca br. stanu 

zagrożenia epidemicznego, a następnie od dnia 20 marca br. do odwołania, stanu epidemii 
COVID-19 w Polsce i wynikającymi z tego faktu ograniczeniami wprowadza się poniższe 
regulacje: 

 
1) Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem, wydana na okres 

obowiązywania posiadanego przez dziecko niepełnosprawne lub dorosłe dziecko 
niepełnosprawne  orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, której 
ważność zakończyła się w okresie od dnia 14 marca br. do dnia wejścia w życie 
niniejszego zarządzenia zostaje przedłużona do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania 
nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 
stanowiącego podstawę jej wydania; 

2)  Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem, wydana na okres 
obowiązywania posiadanego przez dziecko niepełnosprawne lub dorosłe dziecko 
niepełnosprawne  orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, której 
ważność upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, zachowuje 
ważność do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności 
albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, stanowiącego podstawę jej wydania; 

3) Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem, wydana dla rodzeństwa 
niepełnosprawnego dziecka, na okres ważności legitymacji studenckiej tj. do dnia 
31.03.2020 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
12.03.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie studiów, zostaje przedłużona  
do 31.05.2020 r.; 

4) Imienna Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem spełniająca zapisy  
pkt. 1-3 pozostaje ważna, we wskazanym w pkt. 1, 2 lub 3 okresie bez konieczności 
składania wniosku o jej przedłużenie przez osobę uprawnioną. 

 
 § 2. Informacja o wejściu w życie niniejszego zarządzenia zostanie niezwłocznie 

przekazana do partnerów programu wskazanych w § 13 uchwały Nr LXXIII/1763/17 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia i realizacji programu 
pod nazwą Kraków dla Rodziny „N” (ze zm.) oraz partnerów prywatnych, którzy przystąpili 



do Programu Kraków dla Rodziny „N” w ramach Porozumienia w sprawie przystąpienia  
i określenia zasad realizacji programu pod nazwą Kraków dla Rodziny „N”. 
 
        § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej  
 i  Zdrowia.  

 
         § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


