
ZARZĄDZENIE Nr 516/2022 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA  

z dnia 1 marca 2022 r. 

w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej 

w Krakowie dla obywateli Ukrainy 

Na podstawie art. 41 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372 i 1834), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 

komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679), art. 15 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o 

publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 i 2445) oraz art. 4 ust. 2 oraz art. 5 

ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

1. Ustala się do dnia 31 marca 2022 r. - z uwagi na wprowadzenie w dniu 24 lutego 2022 r. stanu 

wojennego na terytorium Ukrainy - uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji 

Miejskiej w Krakowie, realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, 

które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego, dla 

obywateli Ukrainy. 

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 przysługują obywatelom Ukrainy na podstawie paszportu 

lub innych dokumentów potwierdzających przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 

lutego 2022 r. 

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 28 lutego 2022 r. 

§ 4. 

Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz 

ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 5. 

Zarządzenie podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Miasta Krakowa. 

§ 6. 

Traci moc zarządzenie nr 479/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie 

ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie dla 

obywateli Ukrainy. 

  



УКАЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА МІСТА КРАКА № 516/2022 

від 1 березня 2022 року 

про встановлення права на безкоштовний проїзд у міському транспорті 

Кракова для громадян України 

На підставі ст. 41 абзац. 2 і 3 Закону від 8 березня 1990 р. про місцеве самоврядування (Вісник 

законів від 2021 р., ст. 1372 і 1834), у зв'язку зі ст. 4 сек. 1 п. 2 Закону від 20 грудня 1996 р. про 

муніципальне управління (Вісник законів від 2021 р., ст. 679), ст. 15 сек. 1 п. 10 Закону від 

16.12.2010 р. «Про громадський колективний транспорт» (Вісник законів від 2021 р., ст. 1371 та 

2445) та ст. 4 сек. 2 та ст. 5 Закону від 20.07.2000 р. «Про опублікування нормативних актів та 

деяких інших правових актів» (Вісник законів від 2019 р., ст. 1461), наказується в такому 

порядку: 

§ 1. 

1. Виправлено до 31 березня 2022 року - у зв'язку з веденням 24 лютого 2022 року Війний стан 

на території України - право на безкоштовний проїзд Комунікація Комунікація в Кракові, Виступ 

у міській комуні Краків та місцеві муніципалітети, які були створені з реалізації громадського 

транспорту для компанії України. 

2. Повноваження, зазначені в абз. 1 громадяни України на підставі пред'явленого оригінального 

документа про направлення на подальшому місці виданий Малопольським воєводським 

управлінням у Кракові від 24 лютого 2022 року. 

§ 2. 

Виконання наказу покладається на директора Управління громадського транспорту у Кракові. 

§ 3. 

Реалізація в день підписання. 

§ 4. 

Наказ підлягає оприлюдненню в «Офіційному віснику воєводства». Малопольського та реклами 

у звичній трансформованій манері. 

§ 5. 

Порядок затвердити на наступній сесії Краківської міської ради. 

§ 6. 

Постанову Президента міста Кракова від 28 лютого 2022 року № 479/2022 у зв’язку зі 

створенням Управління вільного пересування міським транспортом міста Кракова для 

населення України втратить чинність. 

 


