
ZARZĄDZENIE Nr 1268/2022  
 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA  

z dnia 12 maja 2022 r.  
 

w sprawie określenia form i trybu świadczenia pomocy przez Gminę Miejską Kraków 
na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa 
 
Na podstawie art. 1 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w 
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583, 584, 830 i 930) oraz § 2 
uchwały nr LXXX/2293/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie określenia zakresu 
pomocy świadczonej przez Gminę Miejską Kraków na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa, zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. Określa się niniejszym zarządzeniem formy i tryb świadczenia pomocy przez Gminę 

Miejską Kraków na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa. 

 
§ 2. 1. Pomoc, o której mowa w § 1 jest przeznaczona na wsparcie obywateli Ukrainy 

przebywających na terenie Miasta Krakowa, o statusie określonym w art. 1 ust. 1 ustawy z 
dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa. 

2. Pomoc Gminy Miejskiej Kraków dla obywateli Ukrainy może przyjmować formę 
świadczeń rzeczowych lub pieniężnych, oferowanych  w zakresie: 
1) zakwaterowania, w tym obsługi i koordynacji relokacji obywateli Ukrainy, poprzez: 

a) przyjmowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zgłoszeń od 
osób i podmiotów, które wyrażają gotowość zakwaterowania obywateli Ukrainy, 

b) prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie miejsc 
noclegowych dla  obywateli Ukrainy, wraz z dostępem do sanitariatów, 
zapewnieniem środków higieny osobistej oraz całodziennego żywienia, 

c)   prowadzenie i obsługa przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia tymczasowych 
miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy, 

d)   prowadzenie przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia punktu relokacji 
obywateli Ukrainy wraz z punktami recepcyjnymi, 

e)   koordynacja wolontariatu w punkcie informacyjno- relokacyjnym, puntach 
recepcyjnych oraz w miejscach pobytu uchodźców; 

2) zapewnienia wyżywienia zbiorowego,  
a) poprzez wydawanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie/ Miejski 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej kanapek,  pakietów żywieniowych  oraz ciepłych 
posiłków, 

b)   poprzez wydawanie przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia pakietów 
żywnościowych oraz ciepłych posiłków w punktach obsługi obywateli Ukrainy; 

3) organizacji i koordynacji spraw związanych z transportem mając na uwadze miejsca 
zakwaterowania, o których mowa w pkt 1, funkcjonowanie ośrodków prowadzonych 
przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 
czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1108, poz. 1918, oraz z 2022 r. poz. 583 i 830) oraz 
miejsc, w których udzielana jest opieka medyczna: 
a) ustanowienie uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej 

w Krakowie dla obywateli Ukrainy, 



b) zabezpieczenie w przypadkach tego wymagających specjalistycznego transportu dla 
osób z niepełnosprawnością, 

c) nabycie, w formie zakupu grupowego, uprawnień do przejazdów środkami 
Komunikacji Miejskiej w Krakowie; 

4)   zapewnienia w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 marca 2022 r., bezpłatnego abonamentu 
postojowego dla obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 
uprawniającego do postoju w Obszarze Płatnego Parkowania w Krakowie; 

5)   wprowadzenia w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 marca 2022 r. stawki zerowej opłat za 
usunięcie i przechowywanie pojazdów obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 
i 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa, oraz czasowych obowiązujących w okresie do 31 marca 2022 r. 
kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów tych obywateli 
Ukrainy; 

6) zapewnienia środków czystości i higieny osobistej, odzieży i żywności oraz innych 
produktów: 
a) w ramach prowadzonego magazynu Centrum Wielokulturowego przy ul. 

Daszyńskiego 16, 
b) w ramach organizowanych czy współorganizowanych magazynów zaopatrywanych z 

miejskich zbiórek;  
7) organizowania procesu adaptacji i integracji obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 

1 ust. 1 ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez: 
a) zapewnianie pomocy psychologicznej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej                   

w Krakowie, w szczególności poprzez kontakt osobisty, telefoniczny lub przez 
komunikatory internetowe, 

b) zapewnianie pomocy psychologicznej w ramach uruchomionych specjalnych 
telefonów zaufania w poradniach psychologiczno-pedagogicznych zarówno dla 
uczniów, jak i ich rodziców/opiekunów, 

c) zapewnienie tłumacza migowego języka ukraińskiego w celu załatwienia spraw 
urzędowych przez obywateli Ukrainy, 

d) realizację polityki integracji cudzoziemców oraz przedstawicieli mniejszości 
narodowych i etnicznych na bazie uchwały ws. przyjęcia Programu „Otwarty 
Kraków”; 

8) zapewnienia miejsca wsparcia, opieki i aktywności dla dzieci i ich 
rodziców/opiekunów:  
a) poprzez organizację specjalnych szkoleń/warsztatów dla nauczycieli, 

wychowawców, szkolnych psychologów i pedagogów, które pomogą w 
zdobyciu podstawowych kompetencji do pracy z dziećmi i dorosłymi 
dotkniętymi traumą wojenną, 

b) poprzez uruchomienie przez Miasto banku informacji o nauczycielach z 
Ukrainy, do którego mogą się zgłaszać zainteresowani podjęciem pracy w 
krakowskiej oświacie (informacje gromadzone są w banku danych, który jest na 
bieżąco aktualizowany na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa, gdzie 
korzystać z niego mogą dyrektorzy szkół i przedszkoli poszukujący kandydatów 
na stanowiska asystenta kulturowego czy pomocy nauczyciela), 

c) poprzez stworzenie przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie bazy firm, 
gotowych przyjąć uchodźców z Ukrainy do pracy oraz bezpośredni kontakt 
pracowników GUP z przedsiębiorcami celem zachęcenia ich do składania ofert 
zatrudnienia dla obywateli Ukrainy; 



d) poprzez zlecenie organizacji i prowadzenia „Dziecięcej Przystani w TAURON 
Arenie Kraków; 

9) współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi i podmiotami zewnętrznymi: 
a)  poprzez zlecanie opieki nad niesamodzielnymi uchodźcami z Ukrainy, 
b) poprzez zlecanie realizacji zadań związanych z organizacją form wypoczynku, 

warsztatów, zajęć tematycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami z Ukrainy; 
10) dofinansowania żywienia w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz dowozu 

dzieci/uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie jest 
subwencjonowany: 
a)  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i w trybie 

w niej przewidzianym oraz w ramach zadań z pomocy społecznej i w związku z art. 30 
ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, 

b)  poprzez przyjmowanie przez Wydział Edukacji wniosków rodziców/opiekunów 
dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego o przyznanie bezpłatnego 
dowozu do szkoły/przedszkola. 

3. Świadczenie pomocy przez Gminę Miejską Kraków dla obywateli Ukrainy, o którym 
mowa w ust. 2 pkt 1-3 oraz 6-10 odbywa się w trybie wnioskowym składanym ustnie lub 
papierowo lub elektronicznie, w związku z brzmieniem branżowych przepisów prawa 
warunkujących sposób wnioskowania w ramach załatwiania określonych spraw lub w innym, 
bezwnioskowym trybie na podstawie obowiązujących przepisów czy przyjętych zasad.  

4. Świadczenie pomocy przez Gminę Miejską Kraków dla obywateli Ukrainy, o którym 
mowa w ust. 2 pkt 4 odbywa się w szczególności po okazaniu następujących dokumentów: 
1) paszportu potwierdzającego przekroczenie granicy między Ukrainą a Rzeczpospolitą 

Polską od dnia 24 lutego 2022 r. lub oryginału skierowania na pobyt w miejscu 
zakwaterowania wydanego przez Wojewodę Małopolskiego od dnia 24 lutego 2022 r. lub 
zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy od dnia 24 lutego 2022 r., 

2) ukraińskiego dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego potwierdzającego 
posiadanie pojazdu. 
5. Abonament, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, upoważnia do postoju w tym sektorze 

Obszaru Płatnego Parkowania, w którym obywatel Ukrainy przebywa zgodnie ze swoim 
oświadczeniem lub oświadczeniem osoby lub instytucji przyjmującej lub skierowaniem 
wydanym przez Wojewodę Małopolskiego lub meldunkiem czasowym. 

6. Abonament, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 wydaje się na okres jednego miesiąca z 
możliwością przedłużenia. 

7. Abonament, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 zachowuje ważność do wskazanej daty 
końcowej.  

8. Abonamentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, którego pierwotna, miesięczna data 
ważności przypada po 31 marca 2022 r., nie przedłuża się. 

9. Jedna osoba jest upoważniona do posiadania jednego abonamentu, o którym mowa w 
ust. 2 pkt 4. 

10. Legitymowanie się abonamentem, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, wydanym 
pomiędzy 24 lutego 2022 r. a 31 marca 2022 r. upoważnia do anulowania nałożonej od dnia 
24 lutego 2022 r. opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu 
samochodowego w Obszarze Płatnego Parkowania powstałej przed wydaniem abonamentu, 
natomiast od chwili wydania wyłącznie w sektorze, na który wydany był abonament. 

11. Świadczenie pomocy przez Gminę Miejską Kraków dla obywateli Ukrainy, o którym 
mowa w ust. 2 pkt 5 odbywa się w szczególności po okazaniu następujących dokumentów: 
1)  paszportu potwierdzającego przekroczenie granicy między Ukrainą a Rzeczpospolitą 

Polską od dnia 24 lutego 2022 r. lub oryginału skierowania na pobyt w miejscu 



zakwaterowania wydanego przez Wojewodę Małopolskiego od dnia 24 lutego 2022 r. lub 
zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy od dnia 24 lutego 2022 r.; 

2) ukraińskiego dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego potwierdzającego 
posiadanie pojazdu. 
12. Legitymowanie się dokumentami, o których mowa w ust. 11, upoważnia do 

umorzenia nałożonych od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r. opłat za usunięcie i 
przechowywanie pojazdów oraz kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia 
pojazdów. 
 

§ 3. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się: kierującym merytorycznymi komórkami 
organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi. 
 2. Za koordynację spraw związanych ze świadczeniem pomocy na rzecz obywateli 
Ukrainy, o której mowa w niniejszym zarządzeniu odpowiada I Z-ca Prezydenta Miasta 
Krakowa. 

 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r. 


