
Id: ILAAH-RQOOR-AHUSH-RBUAF-BIVBV. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR XII/134/11
RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia 13 kwietnia 2011 r.

w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego 
i innowacji na terenie Gminy Miejskiej Kraków . 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dla Prezydenta Miasta Krakowa kierunki działania polegające na przygotowaniu działań 
wspierających rozwój gospodarczy oraz innowacje na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w szczególności realizacji 
następujących celów: 

1. Budowanie wspólnej platformy działań w zakresie współpracy z podmiotami działającymi w przemyśle 
innowacyjnym oraz przygotowanie pakietu wsparcia i zachęt dla działań związanych z przedsiębiorczością 
innowacyjną, 

2. Umieszczenie w dokumentach strategicznych Gminy zapisów uwzględniających wyniki prognoz dla 
Małopolski przeprowadzonych metodą foresight i rekomendacje raportu Perspektywa Technologiczna Kraków 
Małopolska 2020 oraz przygotowanie odpowiednich działań promocyjnych i wspierających, 

3. Budowanie partnerskiej współpracy Gminy Miasta Kraków ze środowiskiem naukowym Krakowa, 
a zwłaszcza szkołami wyższymi i zawodowymi, w tym koordynacja działań wspierających krakowskie szkoły 
wyższe i zawodowe we wdrażaniu zaleceń Procesu Bolońskiego, koordynacja przygotowań bilansu kompetencji 
i potrzeb w zakresie szkolnictwa wyższego i zawodowego oraz nauki w perspektywie najbliższych pięciu lat, 
a także przygotowanie porozumienia w sprawie współpracy samorządu z uczelniami wyższymi oraz innymi 
podmiotami działającymi w sferze nauki w Krakowie, 

4. Monitorowanie i wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Krakowie, 

5. Przygotowanie i wdrożenie programu lepszej obsługi inwestora w Krakowie oraz działań na rzecz promocji 
Krakowa, jako miasta przyjaznego inwestorom i miasta nowoczesnej gospodarki. 

§ 2. W celu realizacji wskazanych w paragrafie 1 kierunków działań w zakresie rozwoju gospodarczego 
i innowacji ustala się następujące cele szczegółowe: 

1) Budowanie wspólnej platformy działań w zakresie współpracy z podmiotami działającymi w przemyśle 
innowacyjnym oraz przygotowanie pakietu wsparcia i zachęt dla działań związanych z przedsiębiorczością 
innowacyjną: 

a) budowa wspólnego systemu wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności razem z Krakowskim Parkiem 
Technologicznym, Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego, Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości 
i innymi instytucjami, 

b) przygotowanie zasad partnerskiej i efektywnej współpracy w ramach prowadzonych projektów wspierania 
innowacji (m. in. „Broker innowacji, jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej 
gospodarki Małopolski”), 

c) aktywizacja uczestnictwa Gminy Miejskiej Kraków w istniejących klastrach technologicznych (Life Science, 
Małopolski Klaster Technologii Informacyjnych, Krakowska Strefa Dizajnu, Europejskie Centrum Gier 
i inne), 

d) przygotowanie działań promujących przedsiębiorczość innowacyjną i akademicką (w tym działania 
promujące prowadzone w krakowskich szkołach średnich), 

e) przygotowanie działań wspierających przedsiębiorczość innowacyjną i akademicką (m.in. doradztwo, 
pakiety zachęt, targi, nagrody). 
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2) Umieszczenie w dokumentach strategicznych Gminy zapisów uwzględniających wyniki prognoz dla 
Małopolski przeprowadzonych metodą foresight i rekomendacje raportu Perspektywa Technologiczna Kraków 
Małopolska 2020 oraz przygotowanie działań promocyjnych i wspierających: 

a) aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta i innych uchwał poprzez uwzględnienie wyników przeprowadzonej 
metodą foresight prognozy dziesięciu technologii o największym potencjale rozwojowym w regionie 
małopolskim oraz wniosków z raportu Perspektywa Technologiczna Kraków Małopolska 2020, 

b) przygotowanie działań związanych z rozpowszechnianiem informacji o wynikach prognozy technologicznej 

(w tym w krakowskich szkołach średnich), 

c) przygotowanie działań wspierających podmioty aktywne w obszarach wskazanych dziesięciu technologii. 

3) Budowanie partnerskiej współpracy Gminy Miasta Kraków ze środowiskiem naukowym Krakowa, a zwłaszcza 
szkołami wyższymi i zawodowymi, w tym koordynacja działań wspierających krakowskie szkoły wyższe 
i zawodowe we wdrażaniu zaleceń Procesu Bolońskiego, koordynacja przygotowań bilansu kompetencji 
i potrzeb w zakresie szkolnictwa wyższego i zawodowego oraz nauki w perspektywie najbliższych pięciu lat, 
a także przygotowanie porozumienia w sprawie współpracy samorządu z uczelniami wyższymi oraz innymi 
podmiotami działającymi w sferze nauki w Krakowie, 

a) przygotowanie, wspólnie z publicznymi i niepublicznymi krakowskimi szkołami wyższymi i zawodowymi, 
Polską Akademią Umiejętności, Oddziałem Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, komisjami 
i komitetami naukowymi oraz problemowymi PAN i Instytutami PAN w Krakowie , Małopolskim 
Urzędem Marszałkowskim oraz przedsiębiorcami działającymi w Krakowie, bilansu kompetencji i potrzeb 
w zakresie szkolnictwa wyższego i zawodowego oraz badań naukowych w perspektywie najbliższych pięciu 
lat, 

b) przygotowanie działań w kierunku budowania partnerskiej współpracy oraz wielostronnego porozumienia 
z publicznymi i niepublicznymi krakowskimi szkołami wyższymi i zawodowymi, Polską Akademią 
Umiejętności oraz Oddziałem Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, komisjami i komitetami 
naukowymi oraz problemowymi PAN i instytutami PAN w Krakowie , 

c) przygotowanie pakietu informacyjno-promocyjnego i pakietu zachęt w celu nakłaniania absolwentów 
krakowskich szkół wyższych do pozostania w Krakowie, 

d) promocja zewnętrzna wyższych szkół krakowskich w Polsce i na świecie w celu przyciągnięcia do Krakowa 
studentów z całego świata, 

e) współpraca miasta z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości, 

f) wspieranie przedsięwzięć promujących Kraków jako dynamiczny ośrodek naukowy oraz inicjatyw 
popularyzujących krakowską naukę wśród mieszkańców miasta, 

g) wzmocnienie roli Krakowskiej Rady Konsultacyjnej ds. nauki w budowaniu współpracy środowiska 
naukowego Krakowa z władzami miasta, 

h) wsparcie powołania Krakowskiego Forum Naukowo-Gospodarczego złożonego z przedstawicieli światów 
nauki, biznesu oraz administracji samorządowej i publicznej. 

4) Monitorowanie i wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Krakowie: 

a) wypracowanie koncepcji rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Krakowie, 

b) przygotowanie projektów dotyczących rozbudowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 
w Krakowie, 

c) przygotowanie pilotażowych projektów związanych z usługami inteligentnego miasta (smart city), 

d) przygotowanie programu działań własnych oraz we współpracy z jednostkami administracji samorządowej 
i publicznej i innymi zainteresowanymi podmiotami w celu kształtowania nowoczesnych rozwiązań 
elektronicznej administracji, 

e) promowanie i popularyzowanie usług elektronicznej administracji oraz prowadzenie działań na rzecz 
upowszechniania zastosowań teleinformatyki w działalności Urzędu Miasta Krakowa, 

f) wsparcie dla e-learningu i innych nowoczesnych technologii nauczania, 
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g) przygotowanie programu działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego Urzędu Miasta 
Krakowa, 

h) weryfikacja planów zarządzania kryzysowego w celu uwzględnienia zastosowania nowych narzędzi 
teleinformatycznych, jak i zmierzenia się z nowymi zagrożeniami związanymi z elektronicznymi systemami 
wymiany informacji, w szczególności określenie polityki ochrony infrastruktury krytycznej w mieście, 

i) przygotowanie programu działań w celu podniesienia wiedzy i umiejętności mieszkańców Krakowa 
związanych z korzystaniem z elektronicznych zasobów informacyjnych i narzędzi teleinformatycznych, 
w szczególności uruchomienie działań zapobiegających zjawisku „wykluczenia cyfrowego”, 

j) przygotowanie programu wykorzystania środków z funduszy europejskich na rzecz działań związanych 
z budowaniem społeczeństwa informacyjnego w Krakowie. 

5) Przygotowanie i wdrożenie programu lepszej obsługi inwestora w Krakowie oraz działań na rzecz promocji 
Krakowa, jako miasta przyjaznego inwestorom i miasta nowoczesnej gospodarki: 

a) przygotowanie działań w celu poprawy obsługi inwestorów w Krakowie, 

b) przeprowadzenie integracji centrów obsługi inwestora, 

c) przeprowadzenie inwentaryzacji terenów inwestycyjnych w Krakowie, 

d) uporządkowanie infrastruktury wokół terenów inwestycyjnych, 

e) współpraca z KPT przy budowie Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych, 

f) przygotowanie planów działań na rzecz promocji Krakowa jako miasta przyjaznego inwestorom i miasta 
nowoczesnej gospodarki, 

g) przygotowanie planów działań na rzecz promocji przedsiębiorczości w szkołach, 

h) przygotowanie planów rozwoju gospodarczego miasta na lata 2014-2020. 

§ 3. Ustala się następujący harmonogram realizacji wskazanych celów i działań: 

1. Budowanie wspólnej platformy działań w zakresie współpracy z podmiotami działającymi w przemyśle 
innowacyjnym: 

a) Przeprowadzenie analizy projektu „Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu 
nowoczesnej gospodarki Małopolski” - 15.05.2011 

b) Przygotowanie programu wsparcia miasta dla projektu „Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego 
rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski” – 30.06.2011 

c) Przygotowanie koncepcji budowy wspólnego systemu wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności razem 
z Krakowskim Parkiem Technologicznym, Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego, Małopolskim Centrum 
Przedsiębiorczości i innymi instytucjami – 30.09.2011 

d) Program aktywizacji uczestnictwa Gminy Miejskiej Kraków w istniejących klastrach technologicznych (Life 
Science, Małopolski Klaster Technologii Informacyjnych, Krakowska Strefa Dizajnu, Europejskie Centrum Gier 
i inne) – 30.10.2011 

e) Przygotowanie działań promujących przedsiębiorczość innowacyjną i akademicką (w tym działania promujące 
prowadzone w krakowskich szkołach średnich) – 30.06.2011 

f) Przygotowanie założeń koncepcji pakietu działań wspierających przedsiębiorczość innowacyjną i akademicką - 
30.09.2011 

g) Wdrożenie pakietu działań wspierających przedsiębiorczość innowacyjną i akademicką – 30.06.2012 

h) Przygotowanie przedsięwzięć promujących Kraków jako dynamiczny ośrodek naukowy oraz inicjatyw 
popularyzujących krakowską naukę wśród mieszkańców miasta – 30.06.2011 

2. Umieszczenie w dokumentach strategicznych Gminy zapisów uwzględniających wyniki prognoz dla 
Małopolski przeprowadzonych metodą foresight i rekomendacje raportu Perspektywa Technologiczna Kraków 
Małopolska 2020 oraz przygotowanie odpowiednich działań promocyjnych i wspierających: 

a) Przeprowadzenie analizy prognozy foresight dla miasta Krakowa – 15.06.2011 
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b) Przygotowanie i wdrożenie programu promocji – 31.10.2011 

c) Przygotowanie koncepcji wdrożenia i pakietu wsparcia i zachęt – 31.10.2011 

d) Konsultacje w zakresie pakietu wsparcia – 30.06.2012 

e) Wdrożenie pakietu wsparcia – 31.12.2012 

3. Budowanie partnerskiej współpracy Gminy Miasta Kraków ze środowiskiem naukowym Krakowa, 
a zwłaszcza szkołami wyższymi i zawodowymi, w tym koordynacja działań wspierających krakowskie szkoły 
wyższe i zawodowe we wdrażaniu zaleceń Procesu Bolońskiego, koordynacja przygotowań bilansu kompetencji 
i potrzeb w zakresie szkolnictwa wyższego i zawodowego oraz nauki w perspektywie najbliższych pięciu lat, 
a także przygotowanie porozumienia w sprawie współpracy samorządu z uczelniami wyższymi oraz innymi 
podmiotami działającymi w sferze nauki w Krakowie: 

a) Przeprowadzenie analizy potrzeb i możliwości w zakresie szkolnictwa wyższego i zawodowego oraz badań 
naukowych – 31.05.2011 

b) Przygotowanie projektu bilansu kompetencji i potrzeb – 30.10.2011 

c) Konsultacje w zakresie projektu bilansu kompetencji i potrzeb – 31.12.2011 

d) Uchwalenie bilansu kompetencji i potrzeb – 31.03.2012 

e) Przygotowanie projektu porozumienia o współpracy samorządu z uczelniami wyższymi, PAU oraz Oddziałem 
PAN, komisjami i komitetami naukowymi oraz problemowymi PAN i Instytutami PAN w Krakowie – 
30.03.2012 

f) Konsultacje w zakresie porozumienia – 30.06.2012 

g) Podpisanie porozumienia samorządu i uczelni wyższych – 15.10.2012 

h) Przygotowanie pakietu promocji zewnętrznej szkół wyższych – 30.06.2011 

i) Przygotowanie pakietu informacyjno-promocyjnego i pakietu zachęt w celu nakłaniania absolwentów 
krakowskich szkół wyższych do pozostania w Krakowie - 31.12.2011 

j) Przygotowanie programu współpracy miasta z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości – 30.10.2011 

k) Przygotowanie zasad wsparcia dla krakowskich konferencji i sympozjów naukowych – 31.05.2011 

4. Monitorowanie i wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Krakowie: 

a) Przygotowanie koncepcji rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Krakowie – 31.03.2012 

b) Przygotowanie założeń projektów dotyczących infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Krakowie, 
w szczególności powszechnej dostępności szerokopasmowego internetu – 30.11.2011 

c) Wykonanie projektów dotyczących infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Krakowie, w szczególności 
powszechnej dostępności szerokopasmowego internetu – 31.12.2014 

d) Przygotowanie koncepcji pilotażu usług inteligentnego miasta - 15.07.2011 

e) Przygotowanie projektu pilotażu usług inteligentnego miasta – 31.03.2012 

f) Wdrożenie pilotażu usług inteligentnego miasta – 31.12.2014 

g) Przygotowanie programu działań własnych oraz we współpracy z jednostkami administracji samorządowej 
i publicznej i innymi zainteresowanymi podmiotami w celu kształtowania nowoczesnych rozwiązań 
elektronicznej administracji – 30.11.2011 

h) Przygotowanie programu promowania i popularyzowania usług elektronicznej administracji oraz prowadzenia 
działań na rzecz upowszechniania zastosowań teleinformatyki w działalności Urzędu Miasta Krakowa – 
30.11.2011 

i) Przygotowanie programu działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego Urzędu Miasta 
Krakowa – 30.11.2011 



Id: ILAAH-RQOOR-AHUSH-RBUAF-BIVBV. Podpisany Strona 5

j) Weryfikacja planów zarządzania kryzysowego w celu uwzględnienia zastosowania nowych narzędzi 
teleinformatycznych, jak i zmierzenia się z nowymi zagrożeniami związanymi z elektronicznymi systemami 
wymiany informacji, w szczególności określenie polityki ochrony infrastruktury krytycznej w mieście – 
30.11.2011 

k) Przygotowanie koncepcji programu działań w celu podniesienia wiedzy i umiejętności mieszkańców Krakowa 
związanych z korzystaniem z elektronicznych zasobów informacyjnych i narzędzi teleinformatycznych, 
w szczególności uruchomienie działań zapobiegających zjawisku „wykluczenia cyfrowego” – 30.11.2011 

l) Wdrożenie programu działań w celu podniesienia wiedzy i umiejętności mieszkańców Krakowa związanych 
z korzystaniem z elektronicznych zasobów informacyjnych i narzędzi teleinformatycznych, w szczególności 
uruchomienie działań zapobiegających zjawisku „wykluczenia cyfrowego” - 31.12.2012 

m) Przygotowanie programu pozyskania środków z funduszy europejskich na rzecz działań związanych 
z budowaniem społeczeństwa informacyjnego w Krakowie – 15.09.2011 

5. Przygotowanie i wdrożenie programu lepszej obsługi inwestora w Krakowie oraz działań na rzecz promocji 
Krakowa, jako miasta przyjaznego inwestorom i miasta nowoczesnej gospodarki: 

a) Opracowanie założeń koncepcji utworzenia strefy gospodarczej w Nowej Hucie – 10.06.2011 

b) Wykonanie zadań związanych z przygotowaniem terenów pod strefę gospodarczą w Nowej Hucie – 31.12.2014 

c) Przygotowanie planów działań UMK w celu lepszej obsługi inwestora – 10.06.2011 

d) Przygotowanie projektu integracji działań Działu Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Krakowa oraz centrum 
obsługi inwestora Business in Małopolska – 10.06.2011 

e) Przygotowanie mapy terenów inwestycyjnych w Krakowie – 31.12.2011 

f) Przygotowanie programu działań na rzecz uporządkowania infrastruktury wokół terenów inwestycyjnych 
– 31.12.2011 

g) Przygotowanie zasad współpracy z KPT przy budowie Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych 
– 30.06.2011 

h) Przygotowanie planów działań na rzecz promocji Krakowa jako miasta przyjaznego inwestorom i miasta 
nowoczesnej gospodarki – 30.06.2011 

i) Przygotowanie planów działań na rzecz promocji przedsiębiorczości w szkołach - 30.06.2011 

j) Przygotowanie planów rozwoju gospodarczego miasta na lata 2014-2020 - 31.12.2012 

§ 4. W celu monitorowania wykonania niniejszej uchwały Prezydent Miasta Krakowa będzie składał 
sprawozdanie z jej realizacji Komisji właściwej ds. rozwoju gospodarczego i innowacji według stanu na dzień 

31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia każdego roku w terminie odpowiednio do 30 kwietnia, 

31 lipca, 31 października, 31 stycznia. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady 
Miasta Krakowa 

Małgorzata Jantos


