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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 

1.1 Zintegrowane usługi 
osobiste (opiekuńcze, 
specjalistyczne 
opiekuńcze, asystenckie) 

1.1.1 Świadczenie usług 
opiekuńczych 

21 170 000,00 zł 21 170 000,00 zł Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Poziom wsparcia w 
formie usług 
opiekuńczych 

1.1.2 Świadczenie 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania (z wył. 
osób z zaburzeniami 
psychicznymi) 

1 102 200,00 zł, w tym:  

990 000 zł środki unijne 
przyznane na realizację 
projektu „Zawsze 
Rodzina”  

112 200,00 zł  Liczba rodzin objętych 
wsparciem  

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

2 113 205,00 zł  -  Liczba rodzin objętych 
wsparciem  

1.1.4 Świadczenie usług 
asystenckich osobistych 

2 099 313,00 zł  - Liczba osób z 
niepełnosprawnościami, 
które skorzystały z usługi 
AOON  

1.2 Usługi wsparcia 
dziennego 

1.2.1 Usługi wsparcia 
dziennego w 
środowiskowych 
domach samopomocy 

11 52 614,00 zł  -  Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba uczestników  

1.2.2 Usługi wsparcia 
dziennego w dziennych 
domach pomocy 

9 190 300,00 zł  9 190 300,00 zł  Liczba uczestników  

1.2.3 Usługi wsparcia 
dziennego w klubach 

134 592,00 zł  -  Liczba uczestników  
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samopomocy dla osób z 
zaburzeniami 
psychicznymi 

1.2.4 Usługi wsparcia 
dziennego w klubach 
samopomocy 

1 023 000,00 zł 1 023 000,00 zł  Liczba uczestników  

1.2.5 Działalność 
warsztatów terapii 
zajęciowej 

15 758 703,88 zł 2 192 655,88 zł Liczba uczestników  

1.2.6 Zajęcia klubowe w 
warsztatach terapii 
zajęciowej 

133 920,00 zł -  Liczba uczestników  

1.2.7 Transport 
dorosłych osób z 
niepełnosprawnościami 
do środowiskowych 
domów samopomocy 

984 960,00 zł 984 960,00 zł Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

Liczba wykonanych 
przewozów 

1.3 Mieszkalnictwo 
wspomagane oraz usługi 
wsparcia całodobowego 

1.3.1 Mieszkania 
wspomagane 
 
Projekt „Sami Dzielni! 
Nowe standardy 
mieszkalnictwa 
wspomaganego dla osób 
z 
niepełnosprawnościami 
sprzężonymi”  

780 200,00 zł  

 

 

 
585 231,00 zł  

780 20,000 zł  

 

 

 
585 231,00 zł  

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba mieszkańców  

- - Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

Nie dotyczy SZ 

1.3.2 Zapewnienie 
mieszkań 
wspomaganych w 
ramach rewitalizacji 

- - Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej we 
współpracy z 
Wydziałem 
Mieszkalnictwa 

- 

1.3.3 Usługi wsparcia 336 000,00 zł 336 000,00 zł Miejski Ośrodek Liczba mieszkańców  
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całodobowego w 
rodzinnych domach 
pomocy 

Pomocy Społecznej 

1.3.4 Usługi wsparcia 
całodobowego w 
domach pomocy 
społecznej 

159 967 400,00 zł 152 572 500,00 zł Liczba mieszkańców  

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

- - - 

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

2 050 777,00 zł  
Nakłady na całość 
placówek, nie ma  
możliwości wydzielenia 
kosztów pobytu osób z 
niepełnosprawnościami  

2 038 444,00 zł Liczba osób 
korzystających z usług 
wsparcia 

1.3.7 Usługi wsparcia 
całodobowego w 
hospicjach 

- - Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia  

W 2022 roku nie 
zaplanowano realizacji 
zadania 

1.4 Mieszkalnictwo 1.4.1 Przyznawanie 
rodzinom z osobą 
niepełnosprawną 
mieszkań z zasobu 
Gminy Miejskiej Kraków 

w ramach etatów w ramach etatów Wydział Mieszkalnictwa Planowana liczba  
przyznanych mieszkań z 
pomocy mieszkaniowej 
(lista mieszkaniowa, na 
czas oznaczony) – 50  
rodzin 

Liczba wspartych osób z 
niepełnosprawnością – 50  
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- Planowana liczba 
pozyskanych nowych 
mieszkań dla osób z 
niepełnosprawnością 
ruchową – 5 

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

w ramach etatów w ramach etatów Wydział Mieszkalnictwa Liczba skierowań do 
zawarcia umowy najmu 
(zamiany,wykwaterowania 
- lokale na czas 
nieoznaczony) – 10 

- - Zarząd Budynków 
Komunalnych 

Poza kompetencjami 
Zarządu Budynków 
Komunalnych w 
Krakowie. Aktualne 
pozostaje stanowisko 
przesłane za pismem 
znak NA-032-1/22 z 20 
stycznia 2022 r. oraz za 
pismem znak NA-032-
2/22 z 26 stycznia 2022 r.  

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

w ramach etatów w ramach etatów Wydział Mieszkalnictwa Planowana liczba 
skierowań do zawarcia 
umowy najmu socjalnego 
innego lokalu (zamiana, 
najem socjalny na czas 
oznaczony) - 12 

- Planowana liczba 
skierowań do zawarcia 
umowy najmu socjalnego, 
z tytułu realizacji 
wyroków eksmisyjnych) – 
50 
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- - Zarząd Budynków 
Komunalnych 

Poza kompetencjami 
Zarządu Budynków 
Komunalnych w 
Krakowie. Aktualne 
pozostaje stanowisko 
przesłane za pismem 
znak NA-032-1/22 z 20 
stycznia 2022 r. oraz za 
pismem znak NA-032-
2/22 z 26 stycznia 2022 r. 

Realizacja Inwestycji pn. 
Przygotowanie i 
realizacja budynku 
mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. 
A. Fredry. 

Nie ma możliwości 
wyodrębnienia kosztów 
dostosowania lokali dla 
potrzeb osób 
niepełnosprawnych z 
kosztów całkowitych 
inwestycji. 

W roku 2022 
kontynuowane będą 
roboty budowlane i 
planowane jest 
zakończenie inwestycji. 

 Zarząd Inwestycji 
Miejskich 

Planowane mierniki do 
osiągnięcia w roku 2022: 

5 – ilość lokali 
mieszkalnych socjalnych 
dostosowanych dla 
potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

5 - ilość miejsc 
postojowych dla osób z 
niepełnosprawnościami  

 1.4.4 Zapewnienie 
mieszkań dostępnych dla 
osób z 
niepełnosprawnościami 
w towarzystwach 
budownictwa 

- - Wydział Mieszkalnictwa Planowana liczba 
skierowań do zawarcia 
umowy najmu lokalu 
wybudowanego przy 
udziale finansowym 
GMK  w zasobach TBS  
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społecznego, na które 
wpływ ma Gmina 
Miejska Kraków 

 1.4.5 Zapewnienie 
mieszkań dostępnych dla 
osób z 
niepełnosprawnościami 
w ramach programu 
Mieszkanie+ 

- - Wydział Mieszkalnictwa Planowana liczba 
pozyskanych nowych 
mieszkań w inwestycji 
realizowanej w ramach 
programu "Mieszkanie na 
Start" dla osób z 
niepełnosprawnością 
ruchową – 18 

 1.4.6 Zapewnienie 
mieszkań dostępnych dla 
osób z 
niepełnosprawnościami 
w ramach rewitalizacji 

- - Wydział ds. 
Przedsiębiorczości i 
Innowacji 

W przypadku 
przeprowadzania w 2022 
r. naboru projektów i 
przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych do 
programu rewitalizacji,  
identyfikowane będą 
projekty/przedsięwzięcia 
uwzględniające sytuację 
osób ze szczególnymi 
potrzebami, o których 
mowa w ustawie z dnia 
19 lipca 2019 r. o 
zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami. 

1.5 Przerwa 
wytchnieniowa 

1.5.1 Usługa przerwy 
wytchnieniowej 

Poddziałanie w ramach 

- - Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

- 
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ministerialnego 
Programu „Opieka 
wytchnieniowa”- edycja 
2022 

1 907 604 zł nie dotyczy Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

Liczba osób objętych 
opieką 

Opieka wytchnieniowa w 
ramach projektu 
WSPORNIK Punkt 
Wsparcia Opiekunów 

 

1 242 069,00 zł 

(UE+ Lider projektu) 

78 754,00 zł 

Opieka wytchnieniowa 
dla opiekunów w ramach 
lata w mieście dla dzieci 
z 
niepełnosprawnościami 
– organizacja półkolonii 

575 000,00 zł 500 000,00 zł 

1.5.2 W okresie trwałości 
projektu pn. 
„Krakowskie Centrum 
Informacji i Wsparcia dla 
Opiekunów osób 
Niesamodzielnych” 
realizowane jest zadanie 
publiczne pn.                
„Opieka odciążeniowa w 
miejscu zamieszkania 
osoby niesamodzielnej 
oraz wsparcie doradczo 
–informacyjne 
opiekunów faktycznych 
osób niesamodzielnych i 
ich podopiecznych 

1 036 800,00 zł 1 036 800,00 zł 
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zamieszkałych na terenie 
Gminy Miejskiej 
Kraków” w zakresie 
działalność na rzecz 
osób  
niepełnosprawnych 

1.6 Transport 
specjalistyczny 

„Przewóz osób 
niepełnosprawnych 
zamieszkałych na terenie 
Gminy Miejskiej 
Kraków” 

1186 909,12 zł 1186 909,12 zł Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

Liczba wykonanych 
przewozów 

Transport do punktów 
szczepień przeciwko 
SARS-CoV-2 

6700,00 zł 4600,00 zł 

1.7 Inne formy wsparcia 
w Niezależnym Życiu 
oraz rehabilitacji 
społecznej 

1.7.1 Indywidualne 
koordynowanie wsparcia 
dla osób z 
niepełnosprawnościami 
od momentu nabycia 
niepełnosprawności 

- - Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

Na 2022 rok nie 
zaplanowano realizacji 
zadania. 

W ramach zadań referatu 
w tym miejskiego 
centrum informacji 
społecznej realizowane 
jest wsparcie dla rodzin 

 1.7.2 Poradnictwo 
(wsparcie 
psychologiczne, prawne, 
ekonomiczne, 
techniczne, itp.) 

W ramach etatów W ramach etatów Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

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

Siły własne  Siły własne  Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba osób objętych 
pomocą  
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Zadanie realizowane ze 
środków Gminnego 
Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania 
Narkomanii. 

 Miejskie Centrum 
Profilaktyki Uzależnień 

- Liczba porad 
psychologicznych  
w zakresie problemu 
uzależnień - 60 
- Liczba porad prawnych 
- 40 

 1.7.3 Zastępstwo 
procesowe 

W ramach całości 
środków 

W ramach całości 
środków na realizację 
zadania. 

Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

Nie można wyodrębnić 
liczby beneficjentów 

 1.7.4 Interwencja 
kryzysowa 

- - Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

OIK poinformował, że 
harmonogram przekaże 
bezpośrednio do SZ 
UMK 

2 431 200 zł 

W związku z brakiem 
możliwości 
wyodrębnienia kosztów 
związanych z realizacją 
zadania dotyczącego 
interwencji kryzysowej w 
stosunku do osób z 
niepełnosprawnościami 
wskazujemy pełen koszt 
realizacji zadań zgodnie 
z planem finansowym 
OIK. 

2 431 200 zł Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej 

Liczba osób z 
problemem 
niepełnosprawności 

 1.7.5 Usługa „Pomoc w 
Domu” 

Fundusz Pracy  - Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba rodzin objętych 
usługą „pomoc w domu”  

 1.7.6 Usługa „W sile 
wieku” 

1 112 985,00 zł 97 000,00 zł  Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba uczestników 
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 1.7.7 Inne formy 
rehabilitacji społecznej 
niż wymienione w 
pozostałych punktach 

W 2022 roku nie 
zaplanowano realizacji 
zadania. 

- Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

W 2022r. nie 
zaplanowano realizacji 
zadania. 

Klub Integracji 
Społecznej dla 
niepracujących 
mieszkańców Gminy 
Miejskiej Kraków z 
orzeczoną 
niepełnosprawnością w 
terminie od 1 listopada 
2021 r do 30 kwietnia 
2024 r.  
 
Dzielnicowy program 
wspierania osób 
niepełnosprawnych i 
starszych (Dzielnica III)  
 
„Centrum Pomocy 
Osobom 
Niepełnosprawnym i 
Seniorom” w ramach 
Budżetu Obywatelskiego  
 
Projekt 
„Międzypokoleniowa 
Integracja Być Aniołem 
każdy może 2022” – 
grupowe formy wsparcia 
dla osób 
niepełnosprawnych z 
różnych grup wiekowych 
(Dzielnica XVII 
Wzgórza Krzesławickie)  

480 000,00 zł  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
26 000,00 zł  

 

 

 
39 580,00 zł  
 

 
 

 
8 000,00 zł  
 
 
 
 
 
 
 
 

480 000,00 zł  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

26 000,00 zł  

 

 

 
39 580,00 zł  
 

 

 
 
8 000,00 zł  
 
 
 
 
 
 
 
 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba osób, które 
skorzystały ze wsparcia 
KIS  
 
 
 
 
 
 
 
 
Liczba osób z 
niepełnosprawnościami- 
uczestników projektu  

 

 
Liczba osób z 
niepełnosprawnościami- 
uczestników projektu  

 

 
Liczba osób z 
niepełnosprawnościami- 
uczestników projektu  
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Projekt socjalny 
„Rozruch” – promocja 
zdrowego stylu życia, 
zajęcia dla osób 
niepełnosprawnych 
(Dzielnica XVII 
Wzgórza Krzesławickie) 
 
 
Współpraca z Radami 
Dzielnic Gminy 
Miejskiej Kraków w 
zakresie realizacji 
dzielnicowych 
programów wsparcia 
osób z 
niepełnosprawnościami  

 
4 000,00 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 284 762,00 zł  

 
4 000,00 zł  
 
 
 
 
 
 
 
 
3 284 762,00 zł 

Liczba osób z 
niepełnosprawnościami- 
uczestników projektu  

1.7.8 Asystent dla 
seniorów 85+ i osób z 
niepełnosprawnościami 
70+ 

839 240 zł 839 240 zł Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

Liczba zgłoszeń 

1.7.9 Pielęgnacja i 
profilaktyka stóp 
PODOLOG 85+ oraz 
70+ dla osób z 
niepełnosprawnościami 

49 975,00 zł 49 975,00 zł Liczba zgłoszeń 

1.7.10 Przewóz osób 
70+ oraz osób 65 + 
legitymujących się 
znacznym lub 
umiarkowanym 
stopniem 
niepełnosprawności lub 
równoważnym 

50 000,00 zł 50 000,00 zł Liczba zgłoszeń 
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1.8 Przeciwdziałanie 
przemocy 

Udzielanie pomocy 
osobom 
doświadczającym 
przemocy w rodzinie  
(Zadanie jest realizowane 
międzyinstytucjonalnie – 
MOPS, policja, oświata, 
ochrona zdrowia, 
komisja rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych, 
organizacje 
pozarządowe, kuratorzy 
sądowi)  

 

Z uwagi na 
interdyscyplinarny 
charakter działań brak 
jest możliwości 
wskazania dokładnego 
kosztu, zadanie 
realizowane jest dla 
rodzin dotkniętych 
przemocą w rodzinie, nie 
we wszystkich 
działaniach istnieje 
możliwość wskazania 
osób z 
niepełnosprawnościami. 
Możliwość wykazania 
szacowanego kosztu 
Programu  
Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie (3 
634 957 zł)  

115 000,00 zł  Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba osób z 
niepełnosprawnościami, 
które zostały wskazane w 
procedurze „Niebieskie 
Karty” jako osoby 
doświadczające przemocy  

Zadanie realizowane ze 
środków Gminnego 
Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania 
Narkomanii. 

 Miejskie Centrum 
Profilaktyki Uzależnień 

- Liczba porad 
psychologicznych  
w zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy - 30, 

- Liczba porad prawnych 
- 20 
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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  

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

2.700.000 zł - Miejski Zespół ds. 
Orzekania o 
Niepełnosprawności 

Liczba wydanych 
orzeczeń 

 

2.2 Wydawanie legitymacji 
osoby niepełnosprawnej 

Wydawanie legitymacji 
dokumentujących 
niepełnosprawność/stopień 
niepełnosprawności oraz ich 
duplikatów 

W ramach środków 
przewidzianych dla 
zadania wskazanego w 
pkt. 2.1. 

- Miejski Zespół ds. 
Orzekania o 
Niepełnosprawności 

Nie dotyczy 

2.3 Wydawanie karty 
parkingowej 

Wydawanie kart parkingowych 
dla osób niepełnosprawnych oraz 
placówek 

W ramach środków 
przewidzianych dla 
zadania wskazanego w 
pkt. 2.1. 

- Miejski Zespół ds. 
Orzekania o 
Niepełnosprawności 

Nie dotyczy 

2.4 Wydawanie i promocja 
karty „N” 

Promocja Karty „N” 40 000,00 z 40 000,00 zł Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

ilość wydanych kart „N” 

2.5 Rozszerzenie karty „N” 
na rodziny z dorosłą osobą 
niepełnosprawną 

Wydawanie kart „N” dla rodzin z 
dorosłym dzieckiem 
niepełnosprawnym 

W ramach etatów W ramach 
etatów 

Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

ilość wydanych kart „N” 

2.6 Udzielanie pomocy 
pieniężnej z pomocy 
społecznej i świadczeń 
rodzinnych 

Przyznawanie świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej 
w formie zasiłku stałego, zasiłku 
okresowego oraz zasiłku 
celowego 

28 000 000,00zł 8 500 000,00 zł Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba udzielonych 
świadczeń  



  

15 
 

 

Zasiłek pielęgnacyjny  

Świadczenie pielęgnacyjne 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z 
tytułu kształcenia i rehabilitacji 
dziecka niepełnosprawnego 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 

Zasiłek dla opiekuna  

Dodatek opiekuńczy 

 

28 836 224 zł 

39 837 200 zł 

920 200 zł 

 

1 364 000 zł 

587 760 zł 

1 574 000 zł 

 

 

 

 

 

 

 

1 574 000 zł 

Krakowskie Centrum 
Świadczeń 

Liczba rodzin/osób/ 
świadczeń 

11 500/ 11 800/ 133 600 

1 660/ 1660/ 18 800 

840/ 890/ 8 600 

221/ 221/ 2200 

79/ 79/ 948 

300/ 300/ 3148 

2.7 Dofinansowanie 
uczestnictwa w turnusach 
rehabilitacyjnych 

Wsparcie osób z 
niepełnosprawnościami poprzez 
dofinansowanie ich udziału w 
turnusach rehabilitacyjnych  

 

2 000 000,00* zł - Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba osób z 
niepełnosprawnościami, 
które otrzymały 
dofinansowanie 

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

Wsparcie osób z 
niepełnosprawnościami poprzez 
dofinansowanie zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego, przedmiotów 
ortopedycznych i środków 
pomocniczych  

 

4 000 000,00* zł - Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba osób z 
niepełnosprawnościami, 
które otrzymały 
dofinansowanie 

2.9 Dofinansowanie 
likwidacji barier 
architektonicznych w 
miejscu zamieszkania osoby 
z niepełnosprawnością 

Wsparcie osób z 
niepełnosprawnościami poprzez 
dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych  

1 500 000,00* zł - Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba osób z 
niepełnosprawnościami, 
które otrzymały 
dofinansowanie  

2.10 Dofinansowanie 
likwidacji barier w 
komunikowaniu się 

Wsparcie osób z 
niepełnosprawnościami poprzez 
dofinansowanie likwidacji barier 
w komunikowaniu się  

2 500 000,00* zł - Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba osób z 
niepełnosprawnościami, 
które otrzymały 
dofinansowanie  
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2.11 Dofinansowanie 
likwidacji barier 
technicznych 

Wsparcie osób z 
niepełnosprawnościami poprzez 
dofinansowanie specjalistycznego 
sprzętu technicznego  

700 000,00* zł - Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba osób z 
niepełnosprawnościami, 
które otrzymały 
dofinansowanie  

2.12 Dofinansowanie usług 
tłumacza języka migowego 
lub tłumacza-przewodnika 

Wsparcie osób z 
niepełnosprawnościami poprzez 
dofinansowanie usług tłumacza 
języka migowego lub tłumacza- 
przewodnika  

10 000,00* zł - Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba osób z 
niepełnosprawnościami, 
które otrzymały 
dofinansowanie  

2.13 Dofinasowanie 
likwidacji bariery 
transportowej (Aktywny 
Samorząd) 

Wsparcie osób z 
niepełnosprawnościami poprzez 
dofinansowanie oprzyrządowania 
do posiadanego samochodu, 
kursu prawa jazdy kat. B  

80 000,00** zł - Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba osób z 
niepełnosprawnościami, 
które otrzymały 
dofinansowanie  

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

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

900 000,00** zł - Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba osób z 
niepełnosprawnościami, 
które otrzymały 
dofinansowanie  

2.15 Dofinansowanie 
likwidacji barier w 
poruszaniu się (Aktywny 
Samorząd) 

Wsparcie osób z 
niepełnosprawnościami poprzez 
dofinansowanie: zakupu lub 
utrzymanie sprawności 
technicznej wózka inwalidzkiego 
o napędzie elektrycznym, zakupie 
protezy kończyny, w której 
zastosowano nowoczesne 
rozwiązania techniczne  

500 000,00** zł - Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba osób z 
niepełnosprawnościami, 
które otrzymały 
dofinansowanie  

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

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

1 000 000,00** zł - Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba osób z 
niepełnosprawnościami, 
które otrzymały 
dofinansowanie  
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2.17 Pomoc w utrzymaniu 
aktywności zawodowej 
poprzez zapewnienie opieki 
dla osoby zależnej (Aktywny 
Samorząd) 

Wsparcie osób z 
niepełnosprawnościami poprzez 
dofinansowanie kosztów opieki 
nad osobą zależną  

120 000,00** zł - Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba osób z 
niepełnosprawnościami, 
które otrzymały 
dofinansowanie  

*harmonogram ustalony według potrzeb na zadania z 2021 roku, plan środków PFRON na 2022 rok zostanie ustalony algorytmem do wiadomości powiatu na 
przełomie miesięcy luty/marzec.  

** harmonogram ustalony według potrzeb na zadania z 2021 roku, plan środków PFRON na 2022 rok w programie AS zostanie przekazany umową pomiędzy 

powiatem /GMK a PFRON najprawdopodobniej w miesiącu kwietniu. 

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 

Stosowanie przepisów 
prawa przy wydawaniu 
decyzji o pozwoleniu na 
budowę, ZRID, ULICP w 
zakresie standardów 
dostępności budynków i 
przestrzeni publicznej 

- - Wydział Planowania 
Przestrzennego 

„Wydział Planowania 
Przestrzennego działając w 
oparciu o ustawę o 
planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym, sporządza 
projekty miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego. W planach 
tych stosowane są zapisy 
mające na celu zwiększenie 
dostępności przestrzeni 
publicznych i terenów 
komunikacji dla osób ze 
szczególnymi potrzebami” 
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W ramach etatów W ramach 
etatów 

Wydział Architektury 
i Urbanistyki 

- 

- - Wydział Strategii 
Planowania i 
Monitorowania 
Inwestycji 

Wydział nie planuje 
realizacji zadań w 
przedmiotowym zakresie 

 3.1.2 Zapewnienie 
dostępności 
nowobudowanej i 
modernizowanej 
infrastruktury miejskiej 

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 W ramach 
etatów 

Wydział Architektury 
i Urbanistyki 

- 

W ramach etatów  W ramach 
etatów 

Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

Liczba wydanych opinii, 
liczba projektów 

3.1.3 Zapewnienie 
dostępności planów 
zagospodarowania 
przestrzennego, w tym w 
zakresie dostępności 
przestrzeni publicznej i 
komunikacji 

Nie jest możliwe 
wydzielenie z kwoty 
ogólnej budżetu 

- Wydział Planowania 
Przestrzennego 

Wydział Planowania 
Przestrzennego działając w 
oparciu o ustawę o 
planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym, sporządza 
projekty miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego. W planach 
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tych stosowane są zapisy 
mające na celu zwiększenie 
dostępności przestrzeni 
publicznych i terenów 
komunikacji dla osób ze 
szczególnymi potrzebami” 

  Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

Liczba wydanych opinii 

 3.1.4 Zapewnienie 
dostępności programów 
rewitalizacji 

Nie jest możliwe 
wydzielenie z kwoty 
ogólnej budżetu 

- Wydział Strategii 
Planowania i 
Monitorowania 
Inwestycji 

Wydział nie planuje 
realizacji zadań w 
przedmiotowym zakresie 

Nie jest możliwe 
wydzielenie z kwoty 
ogólnej budżetu 

- Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

Liczba zaopiniowanych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego 

 3.1.5 Audyty dostępności 
obiektów użyteczności 
publicznej 

- - Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

Na 2022 rok nie 
zaplanowano realizacji 
działania. 

 3.1.6 Likwidacja barier 
architektonicznych w 
obiektach użyteczności 
publicznej 

- - Wydział Strategii 
Planowania i 
Monitorowania 
Inwestycji 

Wydział nie planuje 
realizacji zadań w 
przedmiotowym zakresie 

- - Wydział 
Mieszkalnictwa 

Nie dotyczy (obiekty 
użyteczności publicznej nie 
należą do zakresu działania  
ML) 

ZIM – nowe inwestycje 

ZBK – remont budynków 
istniejących 
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- kontynuacja prac 
modernizacyjnych 
związanych  

z przystosowaniem siedzib 
dla potrzeb Rad Dzielnic 
Miasta Krakowa, 

- uzyskanie pozwolenia 
konserwatorskiego i na 
budowę, ogłoszenie 
postępowania 
przetargowego na prace 
modernizacyjne w części 
parteru budynku (klatka A, 
F), rozpoczęcie prac 
związanych z 
przystosowanie wejścia do 
budynku przy pl. 
Wszystkich Św. 3-4 od 
strony pomnika Dietla 
oraz pomieszczeń 
Kancelarii Magistratu dla 
potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 

 

1 146 336,00 zł 

(w tym złożony 
wniosek  o środki 
finansowe z PFRON-u 
na kwotę 146 336,00 
zł) 

1 000 000,00 zł Wydział Obsługi 
Urzędu 

 

 - - Zarząd Inwestycji 
Miejskich 

W 2022 r. Zarząd Inwestycji 
Miejskich w Krakowie nie 
będzie realizował zadań w 
wymienionym zakresie 

- Wykonanie dokumentacji 
projektowej na budowę 
szybu windowego przy ul. 
Bałtyckiej 3 w Krakowie,  

- Modernizacja – dostawa 

53 997,00 zł brutto 

 

 

 

- Zarząd Budynków 
Komunalnych 
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dźwigu osobowego na os. 
Złotej Jesień 3 w 
Krakowie, 

- Modernizacja – dostawa 
dźwigu osobowego przy 
ul. Marczyńskiego 7 w 
Krakowie. 

186 960,00 zł brutto 

 

 

178 952,70 zł brutto 

- budowa podnośnika dla 
osób niepełnosprawnych 
w budynku przy ul. 
Ludwisarzy 22 w ramach 
inwestycji „Przebudowa i 
nadbudowa budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego na 
MCH” 

- budowa podnośnika dla 
osób niepełnosprawnych 
w budynku na os. 
Krakowiaków 46. 

Na etapie projektu  135 000,00 zł  Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

1 urządzenie 

 

 

 

 

 

 

1 urządzenie 

 3.1.7 Szkolenia dotyczące 
dostępności dla 
pracowników 
odpowiedzialnych za 
miejskie inwestycje 

- - Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

Na 2022 rok nie 
zaplanowano realizacji 
działania. 

- - Wydział Organizacji i 
Nadzoru 

Na 2022 rok nie 
zaplanowano realizacji 
działania. 
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 3.1.8 Szkolenia dotyczące 
dostępności dla 
pracowników administracji 
architektoniczno-
budowlanej, kadr 
planowania 
przestrzennego oraz służb 
konserwatorskich 

- - Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

Na 2022 rok nie 
zaplanowano realizacji 
działania. 

- - Wydział Organizacji i 
Nadzoru 

Na 2022 rok nie 
zaplanowano realizacji 
działania. 

3.1.9 Zakup standardów 
dostępności dla Gminy 
Miejskiej Kraków 

30 000,00 zł 30 000,00 zł Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia  

 

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 

Centrum Obsługi 
Informatycznej 

wsparcie techniczne dla 
komórek merytorycznych 

W ramach etatów W ramach 
etatów 

Wydział Komunikacji 
Społecznej  

Liczba przeprowadzonych 
działań 

Przedsięwzięcia dot. 
osób 
niepełnosprawnych są 
realizowane w zakresie 
zadania OR/SUI - 
Systemy i Usługi 

100% Wydział Organizacji i 
Nadzoru 

Brak narzędzi 
umożliwiających 
wyodrębnienia wartości 
mierników dla realizacji 
programu w tym zakresie. 
Mierniki są prowadzone w 
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Informacyjne w 
ramach działań 
OR/SUI/01 i 
OR/SUI/02 oraz 
zadania OR/A1.4/10 
Wdrożenie Systemu 
Elektronicznych Usług 
Publicznych w UMK i 
MJO, które obejmują 
prowadzenie, 
administrowanie, 
hosting oraz rozwój 
BIP MK. Brak 
możliwości 
wyodrębnienia 
wydatków dla realizacji 
programu w tym 
zakresie. 

zakresie zadania OR/SUI - 
Systemy i Usługi 
Informacyjne w ramach 
działań OR/SUI/01 i 
OR/SUI/02 oraz zadania 
OR/A1.4/10. 

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

Tłumaczenie na PJM 
procedur realizowanych w 
Urzędzie Miasta Krakowa 
i zamieszczenie ich na BIP 
UMK 

Zapewnienie działań w 
zakresie dostępności w 
ramach polityki 
prorodzinnej i na rzecz 
rodzin Gminy Miejskiej 
Kraków 

25 000,00 zł 

 

 

 

25 000,00 zł 

 

 

 

100 000,00 zł 

25 000,00 zł 

 

 

 

25 000,00 zł 

 

 

 

100 000,00 zł 

Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

Ilość zrealizowanych 
tłumaczeń ilość 
przetłumaczonych procedur 

 

Ilość przetłumaczonych 
procedur  

 

 

 

Ilość zrealizowanych działań 
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Procedury WT 
zamieszczane w BIP MK, 
tłumaczone są na język 
migowy w ramach zadania 
Wydziału Polityki 
Społecznej i Zdrowia. 

25 000,00 zł 25 000,00 zł Wydział ds. Turystyki  Ilość przetłumaczonych 
procedur 

Zapewnienie działań w 
zakresie dostępności w 
ramach polityki 
prorodzinnej i na rzecz 
rodzin Gminy Miejskiej 
Kraków 

100 000,00 zł 

 

100 000,00 zł Ilość zrealizowanych działań 

 W ramach etatów W ramach 
etatów 

Wydział Komunikacji 
Społecznej 

Liczba dostosowanych 
materiałów 

Przedsięwzięcia dot. 
osób 
niepełnosprawnych są 
realizowane w zakresie 
zadania OR/SUI - 
Systemy i Usługi 
Informacyjne w 
ramach działań 
OR/SUI/01 i 
OR/SUI/02 oraz 
zadania OR/A1.4/10 
Wdrożenie Systemu 
Elektronicznych Usług 
Publicznych w UMK i 
MJO, które obejmują 
prowadzenie, 

100% Wydział Organizacji i 
Nadzoru  

Brak narzędzi 
umożliwiających 
wyodrębnienia wartości 
mierników dla realizacji 
programu w tym zakresie. 
Mierniki są prowadzone w 
zakresie zadania OR/SUI - 
Systemy i Usługi 
Informacyjne w ramach 
działań OR/SUI/01 i 
OR/SUI/02 oraz zadania 
OR/A1.4/10. 
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administrowanie, 
hosting oraz rozwój 
BIP MK. Brak 
możliwości 
wyodrębnienia 
wydatków dla realizacji 
programu w tym 
zakresie. 

W ramach etatów – 
wsparcie techniczne dla 
komórek 
merytorycznych 

 Centrum Obsługi 
Informatycznej 

 

 3.2.3 Zapewnienie na 
życzenie informacji w 
wersji elektronicznej, 
druku powiększonym, 
alfabecie brajla 

W ramach zadań - Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

Ilość opracowanych 

materiałów 

W ramach etatów – na 
wniosek komórek 
merytorycznych 

- Centrum Obsługi 
Informatycznej 

 

 3.2.4 Audyty dostępności 
materiałów 
informacyjnych (serwisów 
internetowych, aplikacji 
mobilnych oraz 
materiałów 
elektronicznych i 
materiałów drukowanych) 

SZ: Zadanie 
zrealizowane w 2018 

- Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

- 
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 3.2.5 Likwidacja barier w 
dostępności informacji, w 
tym audyty weryfikacyjne 

W ramach etatów – na 
wniosek komórek 
merytorycznych 

- Centrum Obsługi 
Informatycznej, 
Wydział Kontroli 
Wewnętrznej i 
Ewidencji Mienia, 
Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

 

Przedsięwzięcia dot. 
osób 
niepełnosprawnych są 
realizowane w zakresie 
zadania OR/SUI - 
Systemy i Usługi 
Informacyjne w 
ramach działań 
OR/SUI/01 i 
OR/SUI/02 oraz 
zadania OR/A1.4/10 
Wdrożenie Systemu 
Elektronicznych Usług 
Publicznych w UMK i 
MJO, które obejmują 
prowadzenie, 
administrowanie, 
hosting oraz rozwój 
BIP MK. Brak 
możliwości 
wyodrębnienia 
wydatków dla realizacji 
programu w tym 
zakresie. 

100% Wydział Organizacji i 
Nadzoru 

Brak narzędzi 
umożliwiających 
wyodrębnienia wartości 
mierników dla realizacji 
programu w tym zakresie. 
Mierniki są prowadzone w 
zakresie zadania OR/SUI - 
Systemy i Usługi 
Informacyjne w ramach 
działań OR/SUI/01 i 
OR/SUI/02 oraz zadania 
OR/A1.4/10. 
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 3.2.6 Szkolenia dotyczące 
dostępności dla 
pracowników 
odpowiedzialnych za 
serwisy internetowe, 
aplikacje i działania 
informacyjne  

- - Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

Na 2022 rok nie 
zaplanowano działania. 

- - Wydział Organizacji i 
Nadzoru 

Na 2022 rok nie 
zaplanowano działania. 

3.3 Dostępność komunikacji 3.3.1 Opracowanie i 
aktualizowanie standardów 
komunikacji z 
mieszkańcami z 
niepełnosprawnościami 

- - Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

Na 2022 rok nie 
zaplanowano działania. 

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

50 000,00 zł - Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

Ilość osób którym udzielono 
wsparcia. 

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

W ramach etatów 
(wskazani pracownicy 
przeszkoleni z języka 
migowego) 

- 

W ramach 
etatów 

- 

Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

- 

Na życzenie mieszkańców 
tłumacz jest organizowany 
na bieżąco 

- 

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

Zadanie zrealizowane 
w 2018 roku 

- Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia  

Zadanie zrealizowane w 
2018 roku 

Brak środków 
finansowych w 
budżecie SA 

Brak środków 
finansowych w 
budżecie SA 

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

W ramach etatów W ramach 
etatów 

Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia  

Jest realizowane na życzenie; 
brak danych w zakresie ilości 
przygotowanych 
dokumentów 

W ramach etatów- brak 
środków finansowych 
w budżecie SA. 

Wydział, nie posiada w 
swoim budżecie 
środków finansowych 
na przetłumaczenie 
dokumentów w 
alfabecie brajla. 

W ramach 
etatów- brak 
środków 
finansowych w 
budżecie SA 

Wydział Spraw 
Administracyjnych 

- 

 3.3.6 Audyty dostępności 
komunikacji 

- - Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia  

Audyty dostępności 
budynku realizowane w 
2020r. 

- - Wydział Spraw 
Administracyjnych 

Wykracza poza zakres 
kompetencji Wydziału 
Spraw Administracyjnych 

 3.3.7 Likwidacja barier w 
dostępności komunikacji, 
w tym audyty 
weryfikacyjne 

Zgodnie z bieżącymi 
zadaniami. 

- Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia  

- 

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

- - Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

Na 2022 nie przewidziano 
zadania w tym zakresie 

Brak możliwości 
wydzielenia nakładów 
z kwoty ogólnej 
budżetu 

Brak możliwości 
wydzielenia 
nakładów z 
kwoty ogólnej 
budżetu 

Wydział Organizacji i 
Nadzoru 

Szkolenia z zakresu 
Polskiego Języka Migowego. 
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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) 

- - Zarząd Inwestycji 
Miejskich 

W 2022 r. Zarząd Inwestycji 
Miejskich w Krakowie nie 
planuje realizacji zadań w 
wymienionym zakresie. 

Nakłady finansowe są 
nakładami pośrednimi. 
Środki są ponoszone 
przez poszczególnych 
operatorów w ramach 
wynagrodzenia za 
świadczoną usługę (np. 
pracę przewozową). 
Nakłady finansowe 
dotyczące zadań 
realizowanych przez 
ZTP obejmują 
wynagrodzenia 
pracowników. 

 Zarząd Transportu 
Publicznego 

ZTP wymaga od 
operatorów Komunikacji 
Miejskiej w Krakowie taboru 
dostosowanego do wymagań 
osób o obniżonej 
mobilności (zgodnie z pkt. 
3.4.2). 

 3.4.2 Zapewnienie 
dostępności taboru 

Nakłady finansowe są 
nakładami pośrednimi. 
Środki są ponoszone 
przez poszczególnych 
operatorów w ramach 
wynagrodzenia za 
świadczoną usługę (np. 
pracę przewozową). 

 Zarząd Transportu 
Publicznego 

Wymóg zakupu taboru 
niskopodłogowego oraz 
posiadania wyznaczonych 
miejsc dla osób 
korzystających z wózków 
inwalidzkich lub dziecięcych 
(specjalne oznaczenia). 

Modernizacja posiadanego 
taboru, w zakresie poprawy 
dostępności taboru dla osób 
o obniżonej mobilności. 

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

W roku 2022 r. będą 
kontynuowane roboty 
budowlane oraz 
planowane jest 
zakończenie inwestycji 

 Zarząd Inwestycji 
Miejskich w 
Krakowie 
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pn. 

1. „Rozbudowa ul. 
Klasztornej na 
odcinku od ul. 
Żaglowej do ronda 
przy moście Wandy". 

2. „Budowa kładki 
pieszo-rowerowej 
Grzegórzki – 
Zabłocie” 

W roku 2022 będą 
kontynuowane roboty 
budowlane w ramach 
inwestycji planowanych 
do zakończenia w roku 
2023 pn. 

1. „Budowa linii 
tramwajowej KST 
etap III (Os. 
Krowodrza Górka – 
Górka Narodowa) 
wraz z budową 
dwupoziomowego 
skrzyżowania w 
ciągu ul. Opolskiej w 
Krakowie”. 

2. „Rozbudowa al. 29-
Listopada (odcinek 
ul. Opolska – granica 
miasta). 

3. „Budowa układu 
komunikacyjnego dla 
obsługi Szpitala 
Uniwersyteckiego w 
Krakowie-
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Prokocimiu". 

Dopiero po 
zakończeniu inwestycji 
będzie możliwość 
podania danych 
dotyczących 
sprawozdania i 
harmonogramu działań 
na rzecz osób z 
niepełnosprawnościami 
w zakresie osiągniętych 
mierników 
przypisanych do 
zadania oraz nakładów 
finansowych łącznie w 
tym środków z budżetu 
miasta. 

 3.4.4 Zapewnienie 
dostępności informacji o 
transporcie publicznym 

Nakłady finansowe są 
nakładami pośrednimi. 
Środki są ponoszone 
przez poszczególnych 
operatorów w ramach 
wynagrodzenia za 
świadczoną usługę (np. 
pracę przewozową). 

 Zarząd Transportu 
Publicznego 

Informacja pasażerska 
(wizualna) dostosowana do 
osób niepełnosprawnych: 

• tablice LED w 
kolorze pomarańczowym; 

• czcionki 
bezszeryfowe; 

• duże rozmiary 
wyświetlaczy i czcionek. 

Informacja pasażerska 
(głosowa) dostosowana do 
osób niepełnosprawnych: 

• wymóg posiadania 
wewnętrznej informacji 
głosowej, informującej o 
przystankach; 
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• wymóg posiadania 
zewnętrznej informacji 
głosowej, informującej o 
pojeździe, który przyjechał 
na przystanek (numer linii i 
kierunek). 

Wymaga się, by na 
przystankach tramwajowych 
znajdowały się wyświetlacze 
informacji pasażerskiej, 
wyposażone w moduł 
syntezy głosowej (na żądanie 
– przyciskiem) – aktualnie 
326 tablic. 

 3.4.5 Opiniowanie 
inwestycji transportowych 
pod kątem ich dostępności  

- - Zarząd Transportu 
Publicznego 

Prace są realizowane w 
ramach bieżących zadań 
jednostki (obowiązków 
służbowych) i nie jest 
związane z tym ponoszenie 
dodatkowych nakładów 

- - Zarząd Dróg Miasta 
Krakowa 

W projektach 
uzgadnianych/opiniowanych 
w ZDMK, wymagane jest 
zapewnienie normatywnych 
rozwiązań uwzględniających 
potrzeby osób z 
niepełnosprawnościami. 

 3.4.6 Audyty dostępności 
infrastruktury 
transportowej 

- - Zarząd Transportu 
Publicznego 

Prace są realizowane w 
ramach bieżących zadań 
jednostki (obowiązków 
służbowych) i nie jest 
związane z tym ponoszenie 
dodatkowych nakładów 
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- - Zarząd Dróg Miasta 
Krakowa 

nie dotyczy ZDMK 

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

- - Zarząd Transportu 
Publicznego 

Zarząd Transportu 
Publicznego w 
Krakowie nie będzie 
realizował zadań w 
wymienionym zakresie. 

„Budowa z 
projektowaniem 
zintegrowanego węzła 
przesiadkowego wraz z 
parkingiem P+R 
Bronowice oraz 
terminalem autobusowym 
w Krakowie” 

 

Dzielnica II – remont 
chodników i dostosowanie 
ich do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

 

Dzielnica IV – remont 
chodnika przy ul. 
Bałtyckiej 

 

Dzielnica VII – budowa 
pochylni dla osób 
niepełnosprawnych wraz z 
przebudową schodów 
łączących ul. Fabijańskich 
i ul. Sawickiego – 
opracowanie dokumentacji 
projektowej 

Na rok 2022 – 
28 622 162 (całość 
umowy 51 635 400,05 
zł z VAT) 
 

 

 

 

 

60 000,00 zł  

 

 

141 683,00 zł 

 

 

 

80 000,00 zł 

 

 

 

 

Na rok 2022 – 
14 690 000 zł 
 

 

 

 

 
 

60 000,00 zł 

 

 

141 683,00 zł 

 

 

 

80 000,00 zł 

 

 

 

 

Zarząd Dróg Miasta 
Krakowa 

- Zapewnienie odpowiedniej 
szerokości peronów 
przystankowych  

 

 

 

 

 

- Zapewnienie odpowiedniej 
szerokości miejsca 
oczekiwania dla pasażerów  

 

- Zapewnienie dostępności 
informacji przystankowej 

 

 

- Kształtowanie ciągów 
pieszych prowadzących po 
jak najkrótszej możliwej 
trasie (bez zbędnych 
wydłużeń i bez przeszkód 
zawężających efektywną 
szerokość chodnika) 
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Dzielnica VIII – remonty 
chodników 

 

Dzielnica XV – likwidacja 
barier architektonicznych 
na terenie dzielnicy – wg 
wskazań dzielnicy 

 

Dzielnica XVII – 
dzielnicowy program 
wspierania osób 
niepełnosprawnych 

102 496,00 zł 

 

 

 

115 033,00 zł 

 

 

 

6 525,00 zł 

102 496,00 zł 

 

 

 

115 033,00 zł 

 

 

 

6 525,00 zł 

Dostosowanie infrastruktury 
do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami. 

- - - Zarząd Inwestycji 
Miejskich w 
Krakowie 

W 2022 r. Zarząd Inwestycji 
Miejskich w Krakowie nie 
będzie realizował zadań w 
wymienionym zakresie. 

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

  Zarząd Transportu 
Publicznego 

Operatorzy 
komunikacji miejskiej 
w Krakowie 

Zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 1 
kwietnia 2010 r. w sprawie 
szkolenia kierowców 
wykonujących przewóz 
drogowy, zakres tematyczny 
obowiązkowych szkoleń dla 
kierowców obejmuje 
również szczególne 
okoliczności związane z 
przewozem pewnych grup 
pasażerów, w tym osób 
niepełnosprawnych.  

ZTP wymaga codziennego 
wsparcia w zakresie 
„mobilności miejskiej”, tj. 
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pomocy w zakresie obsługi 
osób niepełnosprawnych, 
jak również udzielania 
informacji w zakresie 
przepisów dotyczących 
komunikacji miejskiej, czy 
też samej podróży. 

Pracownicy operatorów 
Komunikacji Miejskiej w 
Krakowie uczestniczą w 
szkoleniach wstępnych, 
okresowych, pierwszej 
pomocy, BHP, 
stanowiskowych. 

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

- - Operatorzy 
komunikacji miejskiej 
w Krakowie, Zarząd 
Transportu 
Publicznego 

Nie dotyczy 
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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 

- - Wydział Polityki 
Społecznej i 
Zdrowia 

Nie zaplanowano do 
realizacji. 

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

22.264.120 22.264.120 Wydział Edukacji 
(Poradnie 
psychologiczno-
pedagogiczne) 

Liczba dzieci/uczniów, 
którym udzielono 
wsparcia 

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

Jw. Jw. Wydział Edukacji 
(Poradnie 
psychologiczno-
pedagogiczne) 

Liczba dzieci/uczniów, 
którym udzielono 
wsparcia 

 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 
prowadzonego bezpośrednio z 
dzieckiem i jego rodziną 

3.222.290 

(w tym 1.154.440 – 

Wczesne 
wspomaganie 
rozwoju dziecka w 
Poradniach;2.067.850 
-wydatki 
zaplanowane w 

3.222.290 

(w tym 1.154.440 
– 

Wczesne 
wspomaganie 
rozwoju dziecka 
w Poradniach; 

2.067.850 -

Wydział Edukacji 
(Poradnie 
psychologiczno-
pedagogiczne) 

Liczba dzieci którym, 
udzielono wsparcia; 

Liczba dzieci objętych 
wczesnym 
wspomaganiem w 
samorządowych 
szkołach i placówkach 
(bez ppp) wg danych 
SIO;  
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rozdziale 
85404(klasyfikacja 
finansowa budżetu 
Miasta na rok 2022 
pn. „Wczesne 
wspomaganie 
rozwoju dziecka”) w 
pozostałych 
placówkach 
realizujących 
WWRDz) 

wydatki 
zaplanowane w 
rozdziale 
85404(klasyfikacja 
finansowa 
budżetu Miasta 
na rok 2022 pn. 
„Wczesne 
wspomaganie 
rozwoju 
dziecka”) w 
pozostałych 
placówkach 
realizujących 
WWRDz) 

Liczba dzieci objętych 
wczesnym 
wspomaganiem w nie- 
samorządowych 
szkołach i placówkach 
wg danych SIO 

4.2 Upowszechnianie 
edukacji włączającej 

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

173.705.850 zł 173.705.850 zł Wydział Edukacji Liczba oddziałów 
specjalnych w 
przedszkolach i  
szkołach specjalnych 
samorządowych; 

Liczba oddziałów 
specjalnych w 
przedszkolach 
ogólnodostępnych 
samorządowych; 

Liczba  oddziałów 
integracyjnych w 
szkołach 
ogólnodostępnych 
samorządowych;  

Liczba  oddziałów 
integracyjnych w 
przedszkolach 
ogólnodostępnych 
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samorządowych 

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

49 500 000 zł 49 500 000 zł Wydział Edukacji Liczba placówek - 143 

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

18 700 000 zł 18 700 000 zł Wydział Edukacji Liczba placówek - 90 

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

- - Wydział Edukacji Zadanie należy do 
kompetencji organu 
nadzoru 
pedagogicznego. 

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. 
Kształcenie to może być prowadzone 
w formie nauki odpowiednio w 
przedszkolach i szkołach 
ogólnodostępnych, przedszkolach, 
oddziałach przedszkolnych w 
szkołach podstawowych i szkołach lub 
oddziałach integracyjnych, 
przedszkolach i szkołach lub 
oddziałach specjalnych, innych 
formach wychowania przedszkolnego i 

  Wydział Edukacji Liczba dzieci/uczniów 
posiadających 
orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego 
w szkołach i 
placówkach 
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ośrodkach, zgodnie z formą 
kształcenia wybraną przez 
rodzica/opiekuna  prawnego dziecka 

4.3.2 Promowanie edukacji włączającej 
jako pierwszego wyboru formy 
edukacji w placówce znajdującej się w 
najmniejszej odległości od domu 
dziecka 

  Wydział Edukacji Realizacja w oparciu o 
przepisy, które są na 
etapie powstawania 

W ramach etatów W ramach etatów Wydział 
Komunikacji 
Społecznej 

Na podstawie 
przekazanych 
materiałów 
merytorycznych Biuro 
Prasowe  przygotowuje 
informację na stronę 
miasta oraz przekazuje 
ją w serwisie dla 
dziennikarzy 

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 (z 
uwzględnieniem zajęć pozalekcyjnych, 
wycieczek szkolnych oraz zajęć 
świetlicowych) 

  Wydział Edukacji Liczba przyznanych 
etatów nauczyciela 
wspomagającego i 
specjalistów; 

Liczba osób 
zatrudnionych w 
charakterze pomocy 
nauczyciela, o której 
mowa w art. 127 ust. 19 
pkt 2 ustawy – Prawo 
oświatowe 
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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 (z uwzględnieniem zajęć 
pozalekcyjnych, wycieczek szkolnych 
oraz zajęć świetlicowych) 

  Wydział Edukacji Liczba przyznanych 
etatów pomocy 
nauczyciela 

4.3.5 Monitorowanie jakości 
kształcenia uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi 

  Wydział Edukacji Zadanie należy do 
kompetencji organu 
nadzoru 
pedagogicznego 

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 miedzy wójtem, 
burmistrzem, prezydentem) a 
rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę w 
trakcie przewozu zapewniają rodzice  

  Wydział Edukacji, 

Miejskie Centrum 
Obsługi Oświaty 

Liczba pozytywnie 
rozpatrzonych 
wniosków/zgód na 
dowóz  

4.5 Podnoszenie kwalifikacji 
kadry placówek oświatowych 

Podnoszenie kompetencji i 
doskonalenie nauczycieli w zakresie 
pracy z uczniem o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych poprzez 
możliwość skorzystania z 
dofinansowania do form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli 

W ramach zadań W ramach zadań Wydział Edukacji Liczba pozytywnie 
rozpatrzonych 
wniosków 
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zatrudnionych w szkołach i 
placówkach prowadzonych przez 
Gminę Miejską Kraków (kursy 
kwalifikacyjne, studia licencjackie, 
studia magisterskie jednolite, 
uzupełniające, studia podyplomowe, 
studia doktoranckie, oraz inne formy 
nadające kwalifikacje) 

4.6 Zapewnienie dostępności 
placówek oświatowych i 
innych instytucji 
edukacyjnych 

4.6.1 Audyty dostępności placówek 
oświatowych i innych instytucji 
edukacyjnych 

- - Wydział Edukacji  Dane poza Wydziałem 
Edukacji. 

- - Miejskie Centrum 
Obsługi Oświaty w 
Krakowie  

- 

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

  Wydział Edukacji Dane poza Wydziałem 
Edukacji. 

  Miejskie Centrum 
Obsługi Oświaty w 
Krakowie 

Ilość placówek 

4.6.3 Prowadzenie i upublicznianie 
bazy (w tym mapy) dostępnych 
placówek oświatowych i innych 
instytucji edukacyjnych 

W ramach etatów W ramach etatów Wydział Edukacji Lista portali 

W ramach etatów W ramach etatów Miejskie Centrum 
Obsługi Oświaty w 
Krakowie 

 

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 Edukacji Lista portali 

W ramach etatów W ramach etatów Wydział 
Komunikacji 
Społecznej 

Na podstawie 
przekazanych 
materiałów 
merytorycznych Biuro 
Prasowe  przygotowuje 
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informację na stronę 
miasta oraz przekazuje 
ją w serwisie dla 
dziennikarzy 

W ramach etatów  W ramach 
etatów 

Wydział Polityki 
Społecznej i 
Zdrowia 

Liczba osób 
uczestniczących w 
projekcie 

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

W ramach etatów W ramach etatów Wydział Edukacji Lista portali 

W ramach etatów W ramach etatów Krakowskie 
Centrum 
Świadczeń 

Wejścia na stronę i 
odsłony 

Koordynacja i finansowanie 
działalności Klubu Rodzica z 
dzieckiem do lat 3 o specjalnych 
potrzebach rozwojowych Hula Hop 

167 002,00 zł 150 000,00 zł Wydział Polityki 
Społecznej i 
Zdrowia 

Liczba osób 
uczestniczących w 
projekcie  

Koordynacja i finansowanie 
działalności Integracyjnego Centrum 
Rodziców z dzieckiem po 6 r.ż. o 
specjalnych potrzebach rozwojowych 

234 500,00 zł 220 000,00 zł Liczba osób 
uczestnicząca w 
projekcie 

 

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 
niepełnosprawnościami 

5.1.1 Pośrednictwo pracy i doradztwo 
zawodowe osób z niepełnosprawnościami 

- - Grodzki Urząd Pracy Pozyskiwanie ofert na 
wolnym rynku pracy oraz 
z zakładów pracy 
chronionej –ok. 450 
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miejsc pracy 

5.1.2 Zlecanie szkoleń zawodowych, 
przekwalifikowania zawodowe dla osób z 
niepełnosprawnościami 

PFRON* 
+Fundusz 
Pracy + EFS * 

informacja o 
nakładach 
finansowych 
zostanie 
przekazana po 
podziale 
środków 
finansowych na 
2022 rok 

- Grodzki Urząd Pracy Ilość zorganizowanych 
szkoleń dla osób 
niepełnosprawnych w 
celu nauki zawodu, 
przekwalifikowania lub 
podwyższenia kwalifikacji 
– ok.12 szkoleń 

5.1.3 Aktywna polityka pozyskiwania 
pracodawców służąca tworzeniu i 
utrzymywaniu miejsc pracy dla osób z 
niepełnosprawnościami 

- - Grodzki Urząd Pracy Udzielanie pracodawcom 
informacji – ilość 
pracodawców, 
organizowanie spotkań 
pracodawców z osobami 
niepełnosprawnymi – 
ilość spotkań 

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

- - Grodzki Urząd Pracy Poradnictwo zawodowe 
indywidualne i grupowe – 
ok. 450 osób 
niepełnosprawnych 

Informowanie osób 
niepełnosprawnych o ich 
prawach i obowiązkach – 
ilość udzielonych 
informacji 

5.1.5 Wsparcie osób z 
niepełnosprawnościami bezrobotnych i 
poszukujących pracy w ramach 

PFRON* 
+Fundusz 
Pracy + EFS 

- Grodzki Urząd Pracy Liczba osób która 
skorzysta z 
subsydiowanych form: 
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subsydiowanych form (staże, prace 
interwencyjne) 

 

informacja o 
nakładach 
finansowych 
zostanie 
przekazana po 
podziale 
środków 
finansowych na 
2022 rok 

prac interwencyjnych, 
stażu, robót publicznych 
- ok. 40 osób 

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

- - Grodzki Urząd Pracy Na rok 2022 nie 
zaplanowano realizacji 
zadania 

5.2 Promocja zatrudnienia 
osób z 
niepełnosprawnościami 

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

- - Grodzki Urząd Pracy Ilość osób 
niepełnosprawnych i 
pracodawców którym 
udzielono informacji 

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

PFRON* 
+Fundusz 
Pracy + EFS 

informacja o 
nakładach 
finansowych 
zostanie 
przekazana po 
podziale 
środków 
finansowych na 
2022 rok 

- Grodzki Urząd Pracy Ilość osób którym 
zostaną przyznane środki 
na podjęcie działalności 
gospodarczej, rolniczej 
lub wniesienie wkładu do 
spółdzielni - ok. 15 osób 
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5.2.3 Refundacja kosztów wyposażenia 
stanowiska pracy dla pracodawców 
tworzących nowe stanowiska pracy i 
zatrudniających osoby z 
niepełnosprawnościami 

PFRON* 
+Fundusz 
Pracy   

informacja o 
nakładach 
finansowych 
zostanie 
przekazana po 
podziale 
środków 
finansowych na 
2022 rok 

- Grodzki Urząd Pracy Ilość zawartych umów – 
dokonanie zwrotu 
kosztów wyposażenia ok. 
5 stanowisk pracy 

5.2.4 Zwrot miesięcznych kosztów 
zatrudnienia pracownika pomagającego 
pracownikowi z niepełnosprawnością  

PFRON 
+Fundusz 
Pracy 

- Grodzki Urząd Pracy Ilość zawartych umów  

– ok. 5 

 5.2.5 Prowadzenie kampanii 
informacyjnych i promocyjnych 
dotyczących zatrudnienia osób z 
niepełnosprawnością 

- - Grodzki Urząd Pracy - 

  Wydział Komunikacji 
Społecznej 

Na podstawie 
przekazanych materiałów 
merytorycznych Biuro 
Prasowe przygotowuje 
informację na stronę 
miasta oraz przekazuje ją 
w serwisie dla 
dziennikarzy. 

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) 

- - Grodzki Urząd Pracy Liczba zorganizowanych 
spotkań z  młodzieżą ze 
szkół i WTZ -  ok. 2 
spotkań 



  

46 
 

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

- - Grodzki Urząd Pracy Liczba odbytych praktyk 
zawodowych - dla ok. 2 
uczniów ze szkół 
specjalnych i ośrodków 
szkolno-wychowawczych 
. 

5.4 Zatrudnienie osób z 
niepełnosprawnościami w 
jednostkach miejskich i 
podległych 

5.4.1 Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi w zakresie zwiększania 
zatrudnienia osób z 
niepełnosprawnościami (pozyskiwanie 
kandydatów i kandydatek z 
niepełnosprawnościami, upowszechnianie 
ofert pracy wśród osób z 
niepełnosprawnościami) 

- - Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

Bieżący kontakt z 
organizacjami  

- - Wydział Organizacji i 
Nadzoru 

Nie zaplanowano 
realizacji zadania. 

Urząd nie współpracuje z 
organizacjami 
pozarządowymi w 
zakresie zwiększania 
zatrudnienia osób z 
niepełnosprawnościami. 
Zatrudnienie osób z 
niepełnosprawnościami 
przekracza 6%. 

5.5 Szkolenia dotyczące pracy 
i zatrudniania osób z 
niepełnosprawnościami 

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

- - Grodzki Urząd Pracy Na rok 2022 nie 
zaplanowano realizacji 
zadania 
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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 ich 
rodzin  

3 930,00 zł  3 930,00 zł  Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Liczba uczestników 
Programu Aktywności 
Lokalnej „Znaczenie 
Rodziny” 

- - Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

Nie dotyczy 

6.2 Prowadzenie Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego 

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

1. 48 617 344,81 - 
prowadzenie 
Miejskiego Centrum 
Opieki  

2. Umowy dotacyjne:  

 
1) Dzienny Dom 

Opieki 
Medycznej - 900 
000,00 zł;  

 
2) Opieka 

koordynowana – 
2 058 365,00 zł 

 
3) Centrum 

wsparcia 
opiekunów 
nieformalnych i 
opieki nad 
osobami 

1) 0 zł  

 

 

2. 

 

1) 900 000,00 zł  

 

 
2) 2 058 365,00 

zł  

 

 

 
3) 183 281,75 zł 
 
 
 

 

Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

Ilość pacjentów: 1 645 

 

2. 

1) 

• Liczba osób, która w 
wyniku realizacji 
projektu uzyskała 
dostęp do wysokiej 
jakości opieki 
medycznej na terenie 
Krakowa – 30 

•Odsetek osób, u 
których odnotowano 
zachowanie sprawności 
psychofizycznej w 
rezultacie udziału w 
programie – min. 50% 

 

2) Liczba uczniów szkół 
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niesamodzielnym
i (edycja II) – 
2 521 069,41 zł 

4) Opieka 
wytchnieniowa 
edycja 2022 – 
1 365 854,00 zł 

 
4) 1 365 854,00 

zł 

specjalnych objętych 
opieką medyczną - 828 

3)  

• Liczba osób 
zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym objętych 
usługami społecznymi 
- 152 

• Liczba osób 
zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym objętych 
usługami asystenckimi i 
opiekuńczymi - 152 

• Liczba opiekunów 
nieformalnych objętych 
wsparciem w projekcie 
w formie szkoleń 
opiekuńczych – 20 

4) Planowana liczba 
osób z orzeczeniem o 
znacznym stopniu 
niepełnosprawności, 
którym będą świadczone 
usługi opieki 
wytchnieniowej w 
formie pobytu 
całodobowego - 200 
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48 617 344,81 – 
prowadzenie 
Miejskiego Centrum 
Opieki  

Umowy decyzyjne: 

1)Dzienny Dom 
Opieki Medycznej - 
900 000,00 zł 

2)Opieka 
koordynowana – 
2 521 069,41 zł  

3)Centrum wsparcia 
opiekunów 
nieformalnych i opieki 
nad osobami 
niesamodzielnymi 
(edycja II) – 
1 365 854,00 zł  

4)opieka 
wytchnieniowa edycja 
2022 -1 365 854,00 zł 

0 zł 

 

 

 

 

1)900 000,00 zł 

 

 

2) 2 058 365,00 zł 

 

3)183 281,75 zł 

 

 

 

 

4) 1 365 854,00 zł 

Miejskie Centrum 
Opieki  

Ilość pacjentów: 1 645 

1) 

- liczba osób, która w 
wyniku realizacji 
projektu uzyskała 
dostęp do wysokiej 
jakości opieki 
medycznej na terenie 
Krakowa – 30 

- odsetek osób u 
których odnotowano 
zachowanie sprawności 
psychofizycznej w 
rezultacie udziału w 
programie – min. 50% 

2) 

-liczba uczestników 
szkół specjalnych 
objętych opieką 
medyczną – 828 

3) 

- liczba osób 
zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem 
społecznym objętych 
usługami społecznymi  - 
152 

-liczba osób 
zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem 
społecznym objętych 
usługami asystenckimi i 
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opiekuńczymi – 152 

-liczba opiekunów 
nieformalnych objętych 
wsparciem w projekcie 
w formie szkoleń 
opiekuńczych – 20 

4) 

-planowana liczba osób 
z orzeczeniem o 
znacznym stopniu 
niepełnosprawności, 
którym będą świadczone 
usługi opieki 
wytchnieniowej w 
formie pobytu 
całodobowego - 200  

6.3 Wczesna rehabilitacja Wczesna rehabilitacja kierowana 
do dorosłych z 
niepełnosprawnościami 

Dzienny Dom Opieki 
Medycznej w 
Krakowie (koszty 
wynagrodzeń 
personelu): 
774 321,24zł 

Dzienna Placówka 
Opieki i Aktywizacji 
Osób 
Niesamodzielnych – II 
edycja (koszty 
wynagrodzeń 
personelu) 830 805,24 
zł     RAZEM: 
1 605 126,48 zł  

 

 

Dzienny Dom 
Opieki Medycznej 
w Krakowie 
(wkład GMK): 
774 321,24 zł 

Dzienna Placówka 
Opieki i 
Aktywizacji Osób 
Niesamodzielnych 
– II edycja (wkład 
GMK) 0,00 zł 

RAZEM: 
774 321,24 zl 

Wydział Polityki 
Społecznej i 
Zdrowia, placówki 
opieki zdrowotnej 

Liczba osób, którym 
udzielono świadczeń 
rehabilitacyjnych: 

- Dzienny Dom Opieki 
Medycznej w Krakowie 
– 30 osób  

-Dzienna Placówka 
Opieki i Aktywizacji 
Osób Niesamodzielnych 
– II edycja – 24 osoby  



  

51 
 

6.4 Programy polityki 
zdrowotnej dedykowane 
osobom z 
niepełnosprawnościami 

Realizacja Programu 
profilaktyczno-terapeutycznego 
dla dzieci i młodzieży ze 
spektrum autyzmu (po 
oszacowaniu nowych stawek za 
świadczenia i po przyjęciu nowej 
uchwały RMK w sprawie 
przyjęcia  tego PPZ na lata 2022-
2025 (PPZ jako kontynuacja). 

Plan na 2022 r.:  

100 000 zł; 

Plan na 2022 r.: 
100 000 zł; 

Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 
oraz 

wyłonieni w 
konkursie ofert 
Realizatorzy PPZ 
(wykonanie na 
podstawie zawartej 
umowy) 

- Liczba osób, która w 
2022 r. skorzysta z PPZ;  

- Liczba świadczeń, 
które w 2022 r. 
zrealizowane będą w 
ramach PPZ; 

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

 W ramach etatów  W ramach etatów Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia  

Ilość działań 

 

Gminny Program 
Profilaktyki i 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania 
Narkomanii 

- Miejskie Centrum 
Profilaktyki 
Uzależnień 

Liczba uczestników 
szkoleń 
profilaktycznych - 50 

Promocja zdrowego stylu życia 
osób z niepełnosprawnościami 
dzięki profilaktyce i rehabilitacji- 
kampania „Kraków w formie” 

150 000,00 zł 150 000,00 zł Wydział Komunikacji 
Społecznej 

Brak narzędzi 
umożliwiających 
wyodrębnienia wartości 
mierników dla realizacji 
programu w tym 
zakresie ponieważ 
kampania promocyjno-
edukacyjna „Kraków w 
formie” skierowana jest 
do wszystkich grup 
społecznych, w tym 
także do osób z 
niepełnosprawnościami 
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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,  

 

Szpital Specjalistyczny im. S. 
Żeromskiego SP ZOZ w 
Krakowie 

60 000,00 zł 60 000,00 zł Ilość opracowań 

Szpital Miejski Specjalistyczny 
im. G. Narutowicza w Krakowie 

- - - 

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

- - - 

   Zarząd Budynków 
Komunalnych w 
Krakowie  

Poza kompetencjami 
Zarządu Budynków 
Komunalnych w 
Krakowie. Aktualne 
pozostaje stanowisko 
przesłane za pismem 
znak NA-032-1/22 z 20 
stycznia 2022 r. oraz za 
pismem znak NA-032-
2/22 z 26 stycznia 2022 
r.  

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

 Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 
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Szpital Specjalistyczny im. S. 
Żeromskiego SP ZOZ w 
Krakowie 

 

- - - 

Szpital Miejski Specjalistyczny 
im. G. Narutowicza w Krakowie 

- - - 

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

- - - 

6.6.3 Prowadzenie i 
upublicznienie bazy dostępnych 
usług opieki zdrowotnej 

 Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

 

Szpital Specjalistyczny im. S. 
Żeromskiego SP ZOZ w 
Krakowie 

- - - 

Szpital Miejski Specjalistyczny 
im. G. Narutowicza w Krakowie 

- - - 

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

Utrzymywanie i 
redagowanie portalu 
wsparciedlaopiekuna.pl 
36 868,44 zł 

- Funkcjonująca strona 
internetowa: 1 

6.7 Szkolenia dotyczące 
niepełnosprawności 

6.7.1 Szkolenia dotyczące 
niepełnosprawności dla służb 
miejskich odpowiedzialnych za 
politykę zdrowotną 

W 2022r. nie 
zaplanowano realizacji 
zadania. 

- Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

 

6.7.2 Szkolenia dotyczące 
niepełnosprawności dla 
personelu placówek opieki 
zdrowotnej 

W 2022r. nie 
zaplanowano realizacji 
zadania. 

- Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 
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PRIORYTET VII: KULTURA, SPORT I TURYSTYKA 

NAZWA ZADANIA DZIAŁANIA W RAMACH 
ZADANIA 

NAKŁADY 
FINANSOWE 

ŁĄCZNIE 

W TYM 
ŚRODKI Z 
BUDŻETU 

MIASTA 
ORAZ 

ŚRODKI Z 
PFRON 

REALIZATOR MIERNIKI 
PRZYPISANE DO 

ZADANIA 

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

W ramach etatów W ramach 
etatów 

Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia  

Na bieżąco publikowane 
informacje na bez barier 

60 000 zł 60 000 zł 

(w ramach 
działania 
miejskich 
instytucji 
kultury i 
projektów 
NGO) 

Wydział Kultury i 
Dziedzictwa 
Narodowego 

Liczba wydarzeń 

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

60 000 zł 60 000 zł Wydział Kultury i 
Dziedzictwa 
Narodowego 

Liczba projektów z 
zastosowaniem 
audiodeskrypcji, PJM  

Liczba eksponatów 
dotykowych w muzeach 
miejskich 

7.1.3 Wsparcie artystów z 
niepełnosprawnościami  

W ramach etatów W ramach 
etatów 

Wydział Komunikacji 
Społecznej 

Na podstawie 
przekazanych materiałów 
merytorycznych Biuro 
Prasowe  przygotowuje 
informację na stronę 
miasta oraz przekazuje ją 
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w serwisie dla 
dziennikarzy 

W ramach etatów W ramach 
etatów 

Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

W ramach portalu 
Kraków bez barier 

- W ramach 
działania 

Wydział Kultury i 
Dziedzictwa 
Narodowego 

Liczba artystów 

 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 

Na podstawie 
przekazanych materiałów 
merytorycznych Biuro 
Prasowe  przygotowuje 
informację na stronę 
miasta oraz przekazuje ją 
w serwisie dla 
dziennikarzy 

W ramach etatów W ramach 
etatów 

Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

W ramach portalu 
Kraków Bez Barier 

- - Wydział Kultury i 
Dziedzictwa 
Narodowego 

W 2022 roku nie 
planowano realizacji 
zadania. 

  Krakowskie Biuro 
Festiwalowe 

Działania/wydarzenia z 
audiodeskrypcją: 12000 

Działania/wydarzenia 
tłumaczone na PJM w 
2021 roku: 6000 

Inne działania:  

Zlecenie napisów dla 
niesłyszących do 
materiałów na PLAY 
KRAKÓW: 50000 
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Warsztaty, oprowadzania 
i inne: 35000 

 7.1.5 Zapewnienie dostępności 
obiektów kulturalnych dla 
publiczności i artystów z 
niepełnosprawnościami 

- W ramach 
budżetów 
miejskich 
instytucji 
kultury 

Wydział Kultury i 
Dziedzictwa 
Narodowego 

- 

40 000,00 zł  Krakowskie Biuro 
Festiwalowe 

Strefy dostępności 
wydarzeń plenerowych 
(podesty oraz pętle 
indukcyjne) 

Audiodeskrypcje 
obiektów dla osób 
niewidomych 

 7.1.6 Szkolenia dotyczące 
niepełnosprawności 

- - Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia, 
Wydział Organizacji i 
Nadzoru  

W 2022 roku nie 
planowano realizacji 
zadania. 

- W ramach 
budżetów 
miejskich 
instytucji 
kultury 

Wydział Kultury i 
Dziedzictwa 
Narodowego, miejskie 
instytucje kultury 

Liczba pracowników 
miejskich IK, którzy 
wzięli udział w 
szkoleniach, liczba 
godzin szkoleniowych 

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

- W ramach 
budżetów 
miejskich 
instytucji 
kultury 

Wydział Kultury i 
Dziedzictwa 
Narodowego, 
instytucje kultury 

Liczba osób, które 
skorzystały ze zniżki za 
podstawie Karty N 
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7.2 Sport 7.2.1 Sekcje sportowe dla osób z 
niepełnosprawnościami 

 

W Centrum Sportu 
Niepełnosprawnych działają 3 
sekcje (prowadzone przez 
operatora czyli przez Fundację 
Centrum Inicjatyw Sportowych): 

• Sekcja łucznicza 

• Sekcja tenisa stołowego 

• Sekcja szermiercza (szermierka na 
wózkach)  

 

Ponadto w Centrum trenują sekcje 
organizowane przez inne 
podmioty: 

• Fundacja For Heroes - 
Koszykówka na wózkach 

• Stowarzyszenie Brak Barier - 
Goalball 

• Młodzieżowy Dom Harcerza - 
Strzelectwo laserowe 

• Fundacja Wojownicy - 
Paraboxing oraz Boccia 

• UKS Salwator - wioślarstwo 

Na rok 2022 na 
powyższe 3 sekcje 
CIS otrzymało z 
grantów miejskich  

19 800,00 zł 

- Zarząd Infrastruktury 
Sportowej w 
Krakowie, kluby 
sportowe 

Liczba osób z 
niepełnosprawnościami 
uczestniczących w 
zajęciach sportowych 

7.2.2 Prowadzenie Centrum Sportu 
Niepełnosprawnych 

Obiekt utrzymuje się 
z prowadzonej 
dzielności 
komercyjnej. 

Obiekt 
utrzymuje się z 
prowadzonej 
dzielności 
komercyjnej. 

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej 

Czas trwania 
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7.2.3 Organizacja Cracovia 
Maraton dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz 
innych imprez sportowych dla 
sportowców z 
niepełnosprawnościami  

W ramach innych 
zadań jednostki (w 
związku z 
pozyskiwaniem 
sponsorów na ten 
moment bez 
możliwych do 
określenia nakładów) 

W ramach 
innych zadań 
jednostki (w 
związku z 
pozyskiwaniem 
sponsorów na 
ten moment 
bez możliwych 
do określenia 
nakładów) 

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej 

Ilość zawodników 

30 000,00 zł 30 000,00 zł Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

Liczba podjętych działań 

- nagrody dla najlepszych 
sportowców niepełnosprawnych 
uczestniczących w Cracovia 
Maraton 2022 

W ramach innych 
zadań jednostki (w 
związku z 
pozyskiwaniem 
sponsorów na ten 
moment bez 
możliwych do 
określenia nakładów) 

W ramach 
innych zadań 
jednostki (w 
związku z 
pozyskiwaniem 
sponsorów na 
ten moment 
bez możliwych 
do określenia 
nakładów) 

ZIS Liczba nagrodzonych 

- nagrody dla najlepszych 
sportowców niepełnosprawnych 
uczestniczących w pozostałych 
imprezach 

W ramach innych 
zadań jednostki (w 
związku z 
pozyskiwaniem 
sponsorów na ten 
moment bez 
możliwych do 
określenia nakładów 

W ramach 
innych zadań 
jednostki (w 
związku z 
pozyskiwaniem 
sponsorów na 
ten moment 
bez możliwych 
do określenia 
nakładów) 

ZIS Liczba nagrodzonych 
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7.2.4 Zapewnienie dostępności 
oferty sportowej dla publiczności  

(I)Budowa hali widowiskowo 
sportowej dostosowanej do 
potrzeb osób niepełnosprawnych 
na terenie XXX LO w Krakowie 

400 000,00 zł 

(tylko wg planu na 
2022 r.) 

 

400 000,00 zł 

 

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej, Wydział 
Polityki Społecznej i 
Zdrowia 

% zawansowania 
realizacji inwestycji dla 
(P) projektu, (B) 
wykonania lub (P+B) dla 
trybu zaprojektuj i 
wykonaj 

7.2.5 Wsparcie sportowców z 
niepełnosprawnościami  

 

Stypendia sportowe 

 

 

 

 

DOTACJE w ramach konkursów 
projektów dla klubów sportowych 
na realizację zadania własnego 
Gminy Miejskiej Kraków w 
zakresie sprzyjania rozwojowi 
sportu w 2022 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123 wnioski objęte 
dotacją na łączną 
kwotę 6 000 000,00 
zł. W zestawieniu nie 
znajduje się żaden 
podmiot, który 
prowadzi zajęcia 
wyłącznie dla 
sportowców z 
niepełnosprawnością. 

 

 

 

 Zarząd Infrastruktury 
Sportowej 

 

Liczba sportowców z 
niepełnosprawnościami z 
przyznanymi stypendiami   

 

 

 

 

 

 

Projekty objęte dotacją 
uwzględniają 
prowadzenie działań na 
rzecz 488 osób z 
niepełnosprawnością 
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Działania w zakresie popularyzacji 
aktywności fizycznej na terenie 
Gminy Miejskiej Kraków oraz 
integracji osób z 
niepełnosprawnościami poprzez 
sport w ramach realizowanych w 
roku 2022 projektów objętych 
dotacją 

  

 

Liczba organizacji 
objętych dotacją: 24 

 225 000,00 zł  MOPS 35 organizacji 
pozarządowych złożyło  
wniosek na 
dofinansowanie Sportu 
Kultury i Rekreacji  

Liczba osób 
niepełnosprawnych 
uczestniczących w 
realizacji projektu 

600 000,00 zł 600 000,00 zł Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

 

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

W ramach innych 
zadań lub etatów 
jednostki 

W ramach 
innych zadań 
lub etatów 
jednostki 

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej 

Liczba odsłon strony 
zis.krakow.pl 

W ramach etatów W ramach 
etatów 

Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

W ramach informacji 
zamieszczanych na 
wortalu Kraków bez 
barier 

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

Zadanie realizowane 
w ramach innych 
zadań jednostki 

Zadanie 
realizowane w 
ramach innych 
zadań jednostki 

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej 

Liczba 
komunikatów/reklam 
imprez sportowych 
dedykowanych osobom z 
niepełnosprawnościami 
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dedykowanych osobom z 
niepełnosprawnościami  

- - Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

W ramach środków 19a i 
konkursowych na sport 

150 000,00 zł 150 000,00 zł Wydział Komunikacji 
Społecznej 

Brak narzędzi 
umożliwiających 
wyodrębnienia wartości 
mierników dla realizacji 
programu w tym zakresie 
ponieważ kampania 
promocyjno-edukacyjna 
„Kraków w formie” 
skierowana jest do 
wszystkich grup 
społecznych, w tym także 
do osób z 
niepełnosprawnościami 

7.2.8 Zapewnienie dostępności 
obiektów sportowych i innych 
miejsc uprawiania sportu dla 
publiczności i sportowców z 
niepełnosprawnościami  

56 778 744 zł (suma 
plan. Nakładów 
inwestycyjnych tylko 
w 2022 r.) 

56 778 744 zł 
(suma plan. 
Nakładów 
inwestycyjnych 
tylko w 2022 r.) 

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej w Krakowie 

Liczba finansowanych 
zadań inwestycyjnych 

7.2.9 Szkolenia dotyczące 
niepełnosprawności 

- - Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

Na 2022 rok nie 
zaplanowano realizacji 
działania. 

- - Wydział Organizacji i 
Nadzoru 

Nie dotyczy OR. 

- - Zarząd Infrastruktury 
Sportowej 

Zadanie nie będzie 
realizowane 

7.2.10 Zwolnienie lub częściowe 
zwolnienie z opłat startowych dla 
sportowców z 
niepełnosprawnościami lub opłat 

W ramach innych 
zadań jednostki 

W ramach 
innych zadań 
jednostki 

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej 

Zadanie nie będzie 
realizowane  
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za wstęp na imprezy sportowe dla 
publiczności z 
niepełnosprawnościami 

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

- - Zarząd Infrastruktury 
Sportowej 

Zadanie nie będzie 
realizowane 

690 000,00 zł 

(otwarty konkurs 
ofert) 

600 000,00 zł Polityki Społecznej i 
Zdrowia 

Liczba przedsięwzięć 

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

W ramach etatów, w 
momencie jeśli 
pojawią się inicjatywy 
organizacji 
pozarządowych 

 Wydział ds. Turystyki   

W 2022 roku nie 
zaplanowano 
realizacji zadania. 

- Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

- 

7.3.2 Zapewnienie dostępności 
oferty turystycznej dla osób z 
niepełnosprawnościami  

W ramach etatów W ramach 
etatów 

Wydział ds. Turystyki - 

W 2022 roku nie 
zaplanowano 
realizacji zadania. 

- Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

- 

W ramach etatów W ramach 
etatów 

Wydział Komunikacji 
Społecznej 

Na podstawie 
przekazanych materiałów 
merytorycznych Biuro 
Prasowe  przygotowuje 
informację na stronę 
miasta oraz przekazuje ją 
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w serwisie dla 
dziennikarzy 

7.3.3 Zapewnienie dostępności 
obiektów turystycznych dla osób z 
niepełnosprawnościami  

  Zarząd Zieleni 
Miejskiej 

 

Zapewnienie dostępu do basenów 
na terenie Parku Zakrzówek  

28 572 926,80 28 572 926,80 - 

Rewitalizacja Parku Duchackiego, 
w tym wykonanie udogodnień dla 
osób niepełnosprawnych 

1 933 285,47 1 933 285,47 - 

Rewitalizacja Parku Bednarskiego, 
w tym wykonanie udogodnień dla 
osób niepełnosprawnych 

6 393 619,42 6 393 619,42 - 

7.3.4 Zapewnienie informacji 
turystycznej dla osób z 
niepełnosprawnościami 

- - Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

Wydział wydaje 
przewodnik dla turystów 
z niepełnosprawnościami 

W ramach etatów  Wydział ds. Turystyki  

W ramach etatów W ramach 
etatów 

Wydział Komunikacji 
Społecznej 

Na podstawie 
przekazanych materiałów 
merytorycznych Biuro 
Prasowe  przygotowuje 
informację na stronę 
miasta oraz przekazuje ją 
w serwisie dla 
dziennikarzy 
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7.3.5 Szkolenia dotyczące 
niepełnosprawności dla personelu 
służb miejskich odpowiedzialnych 
za turystykę 

W ramach etatów  Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia, 
Krakowskie Biuro 
Festiwalowe 

- 

- - Wydział Organizacji i 
Nadzoru 

Nie dotyczy OR. 

7.3.6 Dofinansowanie innych 
przedsięwzięć związanych z 
turystyką osób z 
niepełnosprawnościami 

- - Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

Wydział wydał 
przewodnik dla turystów 
z niepełnosprawnościami 

 

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 

-  - Wydział Obsługi 
Urzędu 

Realizacja po zakończeniu 
audytu i możliwości 
dostępu do lokali z uwagi 
na panującą pandemię 

- - Miejskie Centrum 
Obsługi Oświaty 

- 

8.1.2 Zapewnienie transportu 
specjalistycznego dla wyborców z 
niepełnosprawnościami 

Na rok 2022r. 
nie 
zaplanowano 
realizacji 
zadania. 

- Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

- 



  

65 
 

8.1.3 Audyty dostępności lokali 
wyborczych i ich otoczenia 

Realizacja w 
ramach 
własnych 
etatów, 
możliwości 
dostępu do 
lokali z uwagi 
na panującą 
pandemię   

- Wydział Obsługi 
Urzędu  

- 

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

Po wykonaniu 
audytu 
dostępności i 
uzyskaniu 
środków 
finansowych 

 Wydział Obsługi 
Urzędu  

 

8.1.5 Szkolenia dla osób 
odpowiedzialnych za wybory i 
referenda 

- - Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

Na rok 2022 nie 
zaplanowano realizacji 
działania. 

- - Wydział Organizacji i 
Nadzoru 

Na rok 2022 nie 
zaplanowano realizacji 
działania. 

8.2 Konsultacje społeczne W ramach zgłaszanych przez 
wydziały potrzeb. 

- - Poszczególne komórki 
urzędu 

W ramach środków 
Wydziałów 

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 

4 869 202,00 zł 

(razem z poz. 
4.7.2 oraz 1.5.1 
półkolonie) 

4 212 000, 00 zł 

(razem z poz. 
4.7.2 oraz 1.5.1 
półkolonie) 

Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

SZ: -otwarte konkursy 
ofert 

Liczba zawartych umów 



  

66 
 

 W ramach 
etatów 

W ramach 
etatów 

Wydział Komunikacji 
Społecznej 

Na podstawie 
przekazanych materiałów 
merytorycznych Biuro 
Prasowe  przygotowuje 
informację na stronę 
miasta oraz przekazuje ją 
w serwisie dla 
dziennikarzy 

Bez 
dodatkowych 
nakładów 

Bez 
dodatkowych 
nakładów 

Zarząd Infrastruktury 
Sportowej 

Liczba zawartych, 
trwających lub 
zakończonych umów z 
organizacjami 
pozarządowymi dot. 
partnerstwa na rzecz 
lokalnej polityki 
społecznej  

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

Wsparcie udzielane przez 
wolontariuszy i promocja 
wolontariatu  

1 800,00 zł 1 800,00 zł  MOPS Liczba osób z 
niepełnosprawnościami, 
którym udzielono 
wsparcia  

W ramach 
etatów  

W ramach 
etatów 

Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

 

W ramach 
etatów 

W ramach 
etatów 

Wydział Komunikacji 
Społecznej 

Na podstawie 
przekazanych materiałów 
merytorycznych Biuro 
Prasowe  przygotowuje 
informację na stronę 
miasta oraz przekazuje ją 
w serwisie dla 
dziennikarzy 

8.5 Zadania zlecane Przygotowanie i przekazanie 
organizacjom pozarządowym 
działającym na rzecz osób z 

500 000,00 zł 500 000,00 zł Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

Liczba przekazanych 
paczek świątecznych oraz 
posiłków świątecznych 
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niepełnosprawnościami 
wielkanocnych paczek świątecznych, 
paczek świątecznych z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia oraz paczek 
mikołajkowych, organizacja 
cateringu potraw wielkanocnych i 
wigilijnych i przekazanie osobom z 
niepełnosprawnościami 

Poszczególne komórki 
Urzędu 

8.6 Klauzule społeczne Wprowadzenie do treści ogłoszeń 
zapisów dotyczących klauzul 
społecznych np. wymóg 
zatrudnienia na umowę o pracę  

  Poszczególne komórki 
Urzędu 

Liczba zamówień 
publicznych zawierających 
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 

  Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

W działaniach 
komunikacyjnych wydział 
wspiera i deklaruje dalsze 
wsparcie poszczególnych 
przedsięwzięć 
realizowanych w obszarze 
problematyki osób z 
niepełnosprawnościami 
(informacje regularnie 
publikowane są na stronie 
miasta i przekazywane w 
serwisie dla dziennikarzy). 

150 000,00 150 000,00 Wydział Komunikacji 
Społecznej 

Brak narzędzi 
umożliwiających 
wyodrębnienia wartości 
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mierników dla realizacji 
programu w tym zakresie 
ponieważ kampania 
promocyjno-edukacyjna 
„Kraków w formie” 
skierowana jest do 
wszystkich grup 
społecznych, w tym także 
do osób z 
niepełnosprawnościami 

9.1.2 Organizacja konferencji i 
seminariów 

50 000,00 zł 50 000,00 zł Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

Ilość wydarzeń  

W ramach 
etatów 

W ramach 
etatów 

Wydział Komunikacji 
Społecznej 

W działaniach 
komunikacyjnych wydział 
wspiera i deklaruje dalsze 
wsparcie poszczególnych 
przedsięwzięć 
realizowanych w obszarze 
problematyki osób z 
niepełnosprawnościami 
(informacje regularnie 
publikowane są na stronie 
miasta i przekazywane w 
serwisie dla dziennikarzy) 

9.1.3 Szkolenia dotyczące 
niepełnosprawności dla służb 
miejskich i podmiotów 
zewnętrznych 

- - Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

- 

- - Wydział Organizacji i 
Nadzoru 

 

Nie dotyczy OR. 

9.1.4 Systematyczne promowanie 
tematyki osób z 
niepełnosprawnościami w mediach 

W ramach 
etatów 

W ramach 
etatów 

Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia  

Publikacje komunikatów 
na wortalu Kraków bez 
barier 
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lokalnych, w działaniach instytucji 
kultury i organizacji pozarządowych 

W ramach 
etatów 

W ramach 
etatów 

Wydział Komunikacji 
Społecznej 

W działaniach 
komunikacyjnych wydział 
wspiera i deklaruje dalsze 
wsparcie poszczególnych 
przedsięwzięć 
realizowanych w obszarze 
problematyki osób z 
niepełnosprawnościami 
(informacje regularnie 
publikowane są na stronie 
miasta i przekazywane w 
serwisie dla dziennikarzy) 

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 

7 000,00 zł 7 000,00 zł Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

Liczba analiz 

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

6 000,00 zł 6 000,00 zł Miejski Zespół ds. 
Orzekania o 
Niepełnosprawności 

Zadanie zrealizowane w 
2020 r. 

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 

- Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

Ilość publikacji 

9.3.2 Publikacja informatorów dla 
osób z niepełnosprawnościami 

50 000,00 50 000,00 Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

Ilość wydanych 
egzemplarzy 

9.3.3 Publikacja na portalu 
www.sprawyspoleczne.krakow.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 

Wejścia na stronę i 
odsłony 

- - Wydział Polityki 
Społecznej i Zdrowia 

Bieżące publikacje  

 

http://www.sprawyspoleczne.krakow.pl/

