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UCHWAŁA NR LXXIII/1763/17
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 31 maja 2017 roku
w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pod nazwą Kraków dla Rodziny „N”
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 814, 1579, 1948 z 2017 r. poz. 730) oraz art. 7 pkt 5,
art. 19 pkt 1, art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930,
1583, 1948 i 2174 oraz z 2017 r. poz. 38, 60, 624 i 777) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się program pod nazwą Kraków dla Rodziny „N”, zwany dalej programem.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) „dziecku niepełnosprawnym” – należy przez to rozumieć osobę w przedziale wiekowym od 0 do
ukończenia 16 roku życia, posiadającą aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub osobę w przedziale
wiekowym od ukończenia 16 roku życia do ukończenia 25 roku życia, posiadającą aktualne orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
2) „rodzinie” – należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;
3) „rodzicu” – należy przez to rozumieć także rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka
lub opiekuna prawnego dziecka;
4) „placówce” – należy przez to rozumieć placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, w której
umieszczone jest co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne;
5) „opiekunie placówki” – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w placówce;
6) „partnerze” – należy przez to rozumieć podmiot realizujący program w porozumieniu
z Gminą Miejską Kraków.
7) „rodzeństwie” - należy przez to rozumieć osobę w przedziale wiekowym od 0 do ukończenia 18 roku
życia lub w przedziale wiekowym od ukończenia 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia w przypadku,
gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej;
§ 3. Program jest elementem polityki społecznej Gminy Miejskiej Kraków i ma na celu wspieranie rodzin
z dzieckiem niepełnosprawnym, w tym:
1) poprawę warunków życia rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem;
2) zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
3) zwiększanie dostępności rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem do edukacji, sportu, dóbr kulturalnych
i usług;
4) poszerzanie możliwości spędzania wolnego czasu rodziców z dziećmi.
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§ 4. Program to system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień skierowany do rodzin z niepełnosprawnym
dzieckiem i placówek, o których mowa w § 2 uchwały.
§ 5. System zniżek, ulg, preferencji i uprawnień tworzy Gmina Miejska Kraków i partnerzy.
§ 6. Partnerzy przystępują do realizacji programu na podstawie zawieranych z Gminą Miejską Kraków
porozumień.
§ 7. Program realizowany jest w szczególności w następujących obszarach:
1) komunikacja miejska;
2) kultura i rozrywka;
3) sport, rekreacja i wypoczynek;
4) opieka nad dziećmi do lat 3, oświata i wychowanie;
5) zdrowie;
6) gastronomia i sklepy;
7) usługi.
§ 8. Do korzystania z programu uprawnione są:
1) rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków;
2) placówki prowadzone przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie.
§ 9. Do korzystania z programu nie są uprawnione rodziny, jeżeli dziecko niepełnosprawne:
1) przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (domu pomocy społecznej, placówce
opiekuńczo-wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie
opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole
zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie, w tym wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie);
2) jest umieszczone w rodzinie zastępczej;
3) pozostaje w związku małżeńskim.
§ 10. 1. Potwierdzeniem przysługujących w ramach programu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień jest
ważna karta pn. „Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem”, zwana dalej „Kartą”.
2. Karta wydawana jest imiennie.
3. Kartę wydaje się na wniosek rodzica lub opiekuna placówki.
4. Ustalenie uprawnienia do Karty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
5. Kartę otrzymują:
1) dziecko niepełnosprawne oraz rodzeństwo dziecka niepełnosprawnego, po ukończeniu 4 roku życia;
2) uprawnieni członkowie rodzin, w których wychowywane jest dziecko niepełnosprawne;
3) uprawnione dzieci niepełnosprawne umieszczone w placówkach, o których mowa w § 8 pkt 2 uchwały po
ukończeniu 4 roku życia oraz opiekunowie placówek.
6. Karta wydawana jest osobom wymienionym w ust. 5 pkt 1, 2, 3 na okres obowiązywania posiadanego
przez niepełnosprawne dziecko orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności nie dłużej
jednak niż na okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o jej
wydanie lub przedłużenie ważności i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 25 roku życia.
7. Wniosek o przedłużenie ważności Karty może zostać złożony nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem
terminu jej ważności.
§ 11. 1. Prezydent Miasta Krakowa wydaje Kartę i przedłuża jej ważność.
2. Prezydent Miasta Krakowa może upoważnić pracowników Urzędu Miasta Krakowa do wydawania
i przedłużania Karty.
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§ 12. Zniżki, ulgi, preferencje i uprawnienia obowiązujące w programie określą odrębne uchwały Rady
Miasta Krakowa, zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa i inne akty kierowania wydane przez upoważnione
podmioty oraz porozumienia zawierane z partnerami.
§ 13. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Krakowa, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych
i miejskich instytucji kultury Gminy Miejskiej Kraków oraz Zarząd Fundacji „Miejski Park i Ogród
Zoologiczny w Krakowie” do realizacji programu i podejmowania działań na rzecz osób uprawnionych, w tym
w szczególności poprzez wprowadzenie co najmniej 50% zniżek w opłatach za bilety wstępu do miejskich
teatrów, muzeów, krakowskiego ogrodu zoologicznego oraz na miejskie baseny.
§ 14. Prezydent Miasta Krakowa w terminie dwóch miesięcy od daty wejścia w życie uchwały,
uwzględniając regulacje zawarte w niniejszej uchwale ustali:
1) regulamin przyznawania, przedłużania ważności i korzystania z Karty, w tym wykaz składanych przez
wnioskodawców dokumentów w celu otrzymania Karty;
2) terminy przyjmowania wniosków;
3) zasady przystępowania przez partnerów do programu;
4) wzór wniosku o wydanie Karty, przedłużenie jej ważności oraz wydanie duplikatu;
5) wzór Karty;
6) wzór naklejki o honorowaniu Karty.
§ 15. 1. Prezydent Miasta Krakowa dostosuje stronę internetową www.krakow.pl/bezbarier do potrzeb
wynikających z realizacji programu.
2. Strona internetowa, o której mowa w ust. 1 winna zawierać w szczególności wykaz zniżek, ulg,
preferencji i uprawnień wynikających z programu, listę partnerów oraz miejsc, w których honorowana jest
Karta.
§ 16. Karta jest zintegrowana z Krakowską Kartą Miejską.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa
Dominik Jaśkowiec

