Aktualizacja
INFORMATORA KRAKOWSKIEJ RODZINY
(dane za rok 2021)
Kraków to miasto nieustannych, dynamicznych zmian, zmierzających do polepszenia
warunków życia i codzienności naszych Mieszkańców, w szczególności zaś rodzin.
W celu uzyskania aktualnych danych i informacji
zachęcamy także do odwiedzania stron internetowych miasta Krakowa,
poświęconych działaniom na rzecz lokalnej społeczności:
www.krakow.pl
www.bip.krakow.pl
https://kkr.krakow.pl
https://sprawyspoleczne.krakow.pl
https://mops.krakow.pl
www.budzet.krakow.pl
https://obywatelski.krakow.pl
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Rozdział: ZAKŁADAMY RODZINĘ W KRAKOWIE, str. 9-23
str. 14
str. 18

Krakowska Wyprawka.
Możliwość zgłoszenia wniosku online - więcej na:
www.wyprawka.krakow.pl
Pomoc dla rodzin zastępczych.
Aktualne dane dotyczące waloryzacji kwot świadczeń
oraz wynagrodzeń otrzymają Państwo
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie:
https://mops.krakow.pl (zakładka: Zostań rodziną zastępczą)
Zespół do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej – tel. 12 422 2994
Dział Pomocy Dzieciom - tel. 12 616 5475

Rozdział: MOJE MIASTO KRAKÓW, str. 25-47
str. 26
str. 30

Karta Krakowska.
Pobierz darmową aplikację Karty Krakowskiej na smartfon
– więcej na www.kk.krakow.pl
Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców [EN/UA/RU].
Information Point for Foreigners in Kraków
Kontakt pod nr telefonu: +48 887 201 598 oraz przez profil
na Facebooku: https://www.facebook.com/MigrantInfoPointKrk
Radcowie prawni pełnią dyżury telefoniczne w każdy czwartek w godz.
16.00-19.00 pod nr telefonu: +48 510 080 765 oraz +48 510 065 321.
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Zarządzanie Odpadami Komunalnymi. Co mieszkaniec powinien
wiedzieć?
Informacja w tabelce dotyczącej Wydziału Podatków i Opłat UMK:
Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciel nieruchomości w Krakowie/ podmiot nią
zarządzający może przesłać elektronicznie przez stronę internetową:
https://deklaracje.mpo.krakow.pl
Formularze deklaracji można również pobrać za pomocą Krakowskiego
Portalu Podatnika: https://kpp.um.krakow.pl w formacie pdf.
MPO uruchomiło „Krakowski Kantorek Wymiany” - punkt działający
na terenie Lamusowni MPO przy ul. Nowohuckiej 1D, w którym
mieszkańcy Krakowa mogą nieodpłatnie wymieniać używane książki,
czasopisma periodyczne, atlasy oraz mapy.
Skrzynka interwencyjna MPO dla mieszkańców:
interwencje24h@mpo.krakow.pl
Skrzynka e-mail Wydziału Podatków i Opłat UMK:
pd.umk@um.krakow.pl
Miasto w rękach Mieszańców. Budżet obywatelski.
W 2019 roku uaktualniono Regulamin Budżetu Obywatelskiego
Miasta Krakowa. Teraz każdy mieszkaniec Krakowa (bez ograniczeń
wiekowych) może składać wnioski oraz głosować na wybrane projekty
dzielnicowe oraz ogólnomiejskie.
Strona internetowa Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa:
www.budzet.krakow.pl
Informacja w tabelce dotycząca projektu Inicjatywa lokalna:
Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej
można złożyć w dowolnym momencie, pobierając go ze strony:
https://obywatelski.krakow.pl (zakładka: Inicjatywa Lokalna)
Konsultacje Społeczne w Mieście Kraków – aktualne informacje
odnajdą Państwo na stronie internetowej:
https://obywatelski.krakow.pl
Ochrona środowiska.
Wszelkie zauważalne przypadki naruszenia obowiązującego zakazu
palenia paliwami stałymi na obszarze Krakowa, należy zgłaszać do
Straży Miejskiej Miasta Krakowa, tel. (12) 411 00 45 lub 986 (bezpłatny
numer interwencyjny), za pomocą aplikacji mobilnej Powietrze Kraków,
lub e-mail: smkrak@strazmiejska.krakow.pl
Dane z monitoringu jakości powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Krakowie można przeglądać na oficjalnej stronie
monitoringu jakości powietrza: http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/
Szczegółowe informacje dotyczące zagadnień związanych z jakością
powietrza w Krakowie można uzyskać w Wydziale ds. Jakości Powietrza
Urzędu Miasta Krakowa: Rynek Podgórski 2, tel. 12 616 94 37,
e-mail: jp.umk@um.krakow.pl

str. 2

Aktualizacja
INFORMATORA KRAKOWSKIEJ RODZINY
(dane za rok 2021)
strona
Aktualizacja treści
Informatora
Rozdział: OPIEKA I EDUKACJA NASZYCH DZIECI, str. 49- 65
str. 49-53
Żłobki i Kluby Dziecięce. Projekt Dzienny Opiekun.
Aktualny rejestr żłobków i Klubów Dziecięcych w Krakowie dostępny
jest na stronie www.bip.krakow.pl zakładka: Strategie, Polityki,
Programy, dział: Zdrowie, pkt 4: Opieka nad dzieckiem.
Rozdział: KRAKÓW WSPIERA RODZINĘ, str. 67-131
str. 69

str. 73
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str. 85- 113

Karta Dużej Rodziny.
Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny
wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r.
o Karcie Dużej Rodziny umożliwiono stosowanie zwolnienia z części
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedmiotowe
zwolnienie ma zastosowanie wobec tych członków rodziny
wielodzietnej, którzy zamieszkują nieruchomość i jednocześnie
posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny. Zwolnienie przysługuje tylko
w sytuacji, gdy nieruchomość (lokal) jest zamieszkała przez rodzinę
wielodzietną w całości, tzn. gdy na tej samej nieruchomości lub w lokalu
mieszkalnym mieszkają wszyscy członkowie rodziny, tj. rodzic
lub rodzice z co najmniej trójką dzieci.
Szczegóły: Krakowskie Centrum Świadczeń tel. 12 616 50 50.
Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3.
W Mieście Kraków aktualnie funkcjonuje 43 Klubów Rodziców do lat 3.
Zobacz aktualne informacje na https://kkr.krakow.pl (zakładka: Kluby
Rodziców)
Mecenas Dziecięcych Talentów.
Do projektu kandydatury utalentowanych dzieci mogą zgłaszać
(po konsultacji z rodzicem) szkoły podstawowe, MOPS oraz instytucje
miejskie: młodzieżowe domy kultury, centra i ośrodki kultury/ sportu.
Więcej na https://kkr.krakow.pl (zakładka: Mecenas).
Plebiscyt Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi.
Realizowany od 2019 roku projekt polegający na wyróżnianiu
w Krakowie miejsc przyjaznych rodzinom z dziećmi (m.in. hoteli, lokali
gastronomicznych, firm produkcyjnych, obiektów handlowousługowych, kultury, sportu i rekreacji, urzędów, miejsc rozrywki oraz
placówek ochrony zdrowia) Miejsca te mogą zgłaszać także mieszkańcy
Miasta Krakowa. Więcej na https://kkr.krakow.pl (zakładka: Plebiscyt).
Wsparcie finansowe rodziny.
W zakresie warunków uzyskania oraz aktualnych wysokości kwot
świadczeń, wymienionych w punktach 2.1 – 2.9, przysługujących
członkom rodzin, prosimy o bezpośredni kontakt z Krakowskim
Centrum Świadczeń Urzędu Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18
w Krakowie, https://sprawyspoleczne.krakow.pl
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Bezpłatna porada telefoniczna Miejskiego Rzecznika Konsumentów
w Krakowie.
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów:
tel.12 616 93 60, 12 616 93 70
Nieodpłatne porady prawne i obywatelskie.
Aktualny numer kontaktowy w celu ustalenia terminu porady:
tel. 728 366 319, działający w godzinach 7:30 - 16:00 lub poprzez stronę
https://np.ms.gov.pl/zapisy

Rozdział: AKTYWNA RODZINA W KRAKOWIE, str. 133 - 180
W zakresie aktualnie realizowanych przedsięwzięć z zakresu sportu i kultury prosimy
o kontakt z Wydziałami UMK: Sportu, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krakowskiego
Biura Festiwalowego oraz Zarządu Infrastruktury Społecznej.
Rozdział: RODZINA W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ, str. 196 – 202
od str. 196

Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych liniami dziennymi
i nocnymi.
Aktualna informacja na temat cen biletów, wykazu grup osób
uprawnionych do zniżek oraz bezpłatnych biletów MPK dostępna
jest na stronie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA
w Krakowie: www.mpk.krakow.pl (zakładka: Bilety) lub stronie
Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie: www.ztp.krakow.pl

Rozdział: GDY UMIERA BLISKA OSOBA, str. 204 -210
str. 204

Lista cmentarzy komunalnych.
Od 2020 r. działa Cmentarz Komunalny i Krematorium w Podgórkach
Tynieckich w Krakowie, ul. Wielogórska 16
tel.: 12 352 44 44,
e-mail: kancelaria@klepsydra.pl
www.cmentarzkrakow.pl, www.krematoriumkrakow.pl

WAŻNE ADRESY I TELEFONY – str. 212 – 232
od str. 212

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna
(nowa nazwa od 2021 roku)
ul. Senatorska 1,
30-106 Kraków
w tym:
Centrum Obsługi Mieszkańców - ul. Senatorska 9,
e-mail: biuro@wodociagi.krakow.pl

UWAGA:
W sprawie aktualnych wykazów ważnych adresów i telefonów prosimy o kontakt
z jednostkami nadzorującymi lub o sprawdzanie wykazów na www.bip.krakow.pl
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