
ZARZĄDZENIE Nr 1342/2018
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 29.05.2018 r.
w sprawie przystępowania Partnerów do programu pn. Karta Krakowska.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875, poz. 2232, Dz. U. z 2018 r. poz. 130) oraz § 10 pkt 3 i § 14 uchwały Nr XCIV/2450/18 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Karta Krakowska 
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r. poz. 1102, poz. 3248) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:
1) „Karcie Krakowskiej” – oznacza to program pn. Karta Krakowska wprowadzony 

uchwałą Nr XCIV/2450/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie 
wprowadzenia i realizacji programu pn. Karta Krakowska (z późn. zm.),

2) „Karcie” - oznacza to status Karty Krakowskiej, będący potwierdzeniem 
przysługujących w Karcie Krakowskiej zniżek, ulg, preferencji i uprawnień, 
który może być zapisywany na różnych nośnikach,

3) „Mieście” – oznacza to Gminę Miejską Kraków,
4) „Partnerze” – oznacza to podmiot realizujący Kartę Krakowską w porozumieniu 

z Miastem, niebędący miejską jednostką organizacyjną lub miejską osobą prawną.

§ 2. Podmioty zainteresowane współpracą z Miastem w ramach Karty Krakowskiej mogą 
przystąpić do jej realizacji na zasadach dobrowolności i partnerstwa, z zachowaniem 
postanowień uchwały Nr XCIV/2450/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r. 
w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Karta Krakowska (z późn. zm.) 
oraz niniejszego zarządzenia, na podstawie zawieranych z Miastem porozumień.

§ 3. 1. Przystąpienie do realizacji Karty Krakowskiej następuje na wniosek.
2. Wzór wniosku o przystąpienie do realizacji Karty Krakowskiej zawarty jest w załączniku 
do zarządzenia.
3. Wnioski można składać w formie elektronicznej poprzez stronę www.kk.krakow.pl 
oraz w formie papierowej.
4. Po pozytywnej weryfikacji wniosku Miasto zawiera z Partnerem porozumienie w sprawie 
realizacji Karty Krakowskiej.
5. Ramowy wzór porozumienia, o którym mowa w ust. 4 udostępnia się w szczególności 
na stronie www.kk.krakow.pl.
6. W uzasadnionych przypadkach Miasto może odrzucić wniosek podmiotu o przystąpienie 
do realizacji Karty Krakowskiej, w szczególności w przypadku, gdy oferta nie wpisuje się 
w cele Karty Krakowskiej lub podmiot nie daje gwarancji należytego wykonywania 
porozumienia.

§ 4. 1. Listę Partnerów i miejsc, w których realizowana jest Karta Krakowska zamieszcza się 
na stronie internetowej www.kk.krakow.pl.
2.  Lokale Partnerów oznacza się naklejką o honorowaniu Karty.
3. Partnerzy zamieszczają na swoich stronach internetowych informacje o udzielanych 
zniżkach, ulgach, preferencjach lub uprawnieniach.

§ 5. Koszty udzielanych przez Partnerów zniżek, ulg, preferencji i uprawnień nie są 
finansowane przez Miasto.

http://www.kk.krakow.pl/
http://www.kk.krakow.pl/
http://www.kk.krakow.pl/


§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych 
oraz Dyrektorowi Wydziału Promocji i Turystyki.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


