
ZARZĄDZENIE Nr 381/2022 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

z dnia 17 lutego 2022 r. 
«TableEnd:SzablonAktyKierowania» 

w sprawie określenia kierunków działania Społecznych Doradców Prezydenta Miasta 
Krakowa 
 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372, 1834) zarządza się, co następuje:   

 
§ 1. 1. Celem zapewnienia merytorycznego wsparcia w ramach wybranych obszarów 

funkcjonowania Miasta Krakowa, pod bezpośrednim nadzorem Prezydenta Miasta Krakowa 
realizują wskazane zadania Społeczni Doradcy Prezydenta Miasta Krakowa. 

2. Społeczni Doradcy Prezydenta Miasta Krakowa wyróżniają się szczególną wiedzą  
i umiejętnościami w zakresie danego obszaru merytorycznego doradztwa. 

 
§ 2. Społeczni Doradcy Prezydenta Miasta Krakowa i wskazane obszary działania: 

1) Janusz Chwajoł – w zakresie przedsiębiorczości; 
2) Janusz Kowalski – w zakresie targowych przestrzeni publicznych. 

 
§ 3. Główne kierunki działania Społecznych Doradców Prezydenta Miasta Krakowa  

w szczególności polegają na: 
1) pełnieniu funkcji opiniotwórczo-doradczej, w tym udzielanie Prezydentowi 

Miasta Krakowa wsparcia i porad w zakresie posiadanej wiedzy  
i umiejętności; 

2) wpływaniu na wizerunek Miasta Krakowa poprzez działania doradcze; 
3) dokonywaniu analiz i oceny sytuacji Miasta Krakowa oraz współuczestnictwo 

w opracowywaniu planów strategicznych dla Miasta Krakowa; 
4) opiniowaniu projektów o charakterze strategicznym, istotnych dla szeroko 

rozumianego rozwoju Miasta Krakowa, zgodnie z odrębnymi dyspozycjami 
Prezydenta Miasta Krakowa; 

5) współpracy z organami administracji rządowej, samorządowej, 
parlamentarzystami i środowiskami społeczno-gospodarczymi w zakresie 
przygotowania odpowiednich analiz i ocen; 

6) reprezentowaniu Miasta Kraków w stosunkach zewnętrznych i w kontaktach  
z podmiotami, instytucjami krajowymi oraz koordynowaniu opracowywania 
projektów i realizacji zadań, w ramach indywidualnych zleceń Prezydenta 
Miasta Krakowa.  

 
§ 4. Społeczni Doradcy Prezydenta Miasta Krakowa współpracują z odpowiednimi  

dla danych obszarów merytorycznych organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. 
 

§ 5. Czynności, o których mowa w niniejszym zarządzeniu Społeczni Doradcy 
Prezydenta Miasta Krakowa wykonują nieodpłatnie.  
 

§ 6. Traci moc zarządzenie Nr 1575/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 lipca 
2019 r. w sprawie utworzenia oraz określenia kierunków działania Zespołu Społecznych 
Doradców Prezydenta Miasta Krakowa.  

 
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


