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WYGODA 1

TANIE MIESZKANIE
Prawie 7 tysięcy złotych za metr kwadratowy własnego „M”. Niemal 2500 zł za wyna-

jem trzypokojowego lokum. Jeśli chodzi o koszty mieszkania, jesteśmy drugim – po 
Warszawie – najdroższym miastem w Polsce. A w praktyce nawet pierwszym. 

Ten, kto kiedykolwiek szukał w Krakowie mieszkania do kupienia albo wynajęcia– 
czyli prawie każdy dorosły mieszkaniec naszego miasta – zderzył się z zaporowymi 
cenami. Mieszkania w Krakowie są horrendalnie drogie. I w zakupie, i w wynajmie. 

ŚREDNI KOSZT WYNAJMU MIESZKANIA 3-POKOJOWEGO  
W NAJWIĘKSZYCH POLSKICH MIASTACH

Warszawa 3170

Kraków 2460

Wrocław 2430

Gdańsk 2120

Katowice 2120

Poznań 1970

Łódź 1910

Krakowianie przeznaczają na czynsze sporą część swoich zarobków. Jak się okazuje, 
mimo że mamy drugi najwyższy wynik jeśli chodzi o koszt wynajmu mieszkania, wca-

le nie zajmujemy takiej samej pozycji, jeśli chodzi o średnie wynagrodzenia. Miesz-
kańcy Krakowa zarabiają bardzo mało. Przeciętna pensja w 2012 roku to 3877,57 zł. 
Tylko w jednym z 7 największych polskich miast zarabia się mniej. W efekcie sta-

tystyczny krakowianin na wynajem 3-pokojowego mieszkania przeznacza aż 63,4% 
swoich zarobków. 

Kwoty z wliczonym czynszem dla administracji, źródło: Domy.pl, za Rzeczpospolitą (lipiec 2014)
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Dla porównania, mieszkaniec Katowic, który zarabia znacznie lepiej (średnio 
4966,8 zł), na wynajem mieszkania wydaje tylko 42,7% swojej pensji. Podobnie 
jest w przypadku Poznania czy Gdańska – mieszkańcom tych miast po zapłaceniu 
opłat za wynajmowane mieszkanie zostaje w portfelu ponad połowa miesięcznego 
wynagrodzenia. Więcej od krakowian na mieszkanie wydają tylko warszawiacy. 

KRAKÓW  

50%

50%

wynajem

wynajem

pozostałe wydatki

pozostałe wydatki

KATOWICE 

Ile z miesiecznej pensji zostaje po 
opłaceniu wynajmu mieszkania?

63.4%

57.32%

36.56%

42.70%



WYGODA 3

ŚREDNIA CENA KUPNA M2 MIESZKANIA

Warszawa 8362

Kraków 6944

Gdańsk 5895

Wrocław 5836

Poznań 5510

Katowice 3985

Łódź 3868

Jeszcze gorzej jest, jeśli krakowianin zdecyduje się pójść na swoje 
– i kupić własne mieszkanie. Średnia cena metra kwadratowego jest  
w Krakowie drugą najwyższą w kraju – oczywiście po Warszawie.  
W lutym tego roku było to prawie 7 tysięcy złotych. Dla porównania, w Łodzi 
można kupić mieszkanie niemal połowę taniej.
Dane za luty 2014, źródło: domy.pl

Zestawiając ceny mieszkań ze średnim wynagrodzeniem, okazuje się, że 
krakowianie najdłużej w Polsce muszą pracować na własne „M”. Żeby kupić 
50-metrowe mieszkanie, trzeba w naszym mieście pracować przez 7,5 roku 
– oczywiście zakładając (co jest niemożliwe), że całość pensji odkładamy do 
mieszkaniowej skarbonki. Nawet w Warszawie trzeba na tej wielkości mieszkanie 
pracować mniej niż 7 lat, a w Katowicach, gdzie mieszkania wcale nie są najtańsze, 
ale znacznie lepiej się zarabia, wystarczy oszczędzać nieco ponad 3 lata. Kupienie 
własnego mieszkania w Krakowie jest więc w tej chwili luksusem dla nielicznych.

Tak wysokie ceny mieszkań są jednym z największych problemów krakowian  
i jednym z najważniejszych powodów, dla których młodzi ludzie finalnie często 
decydują się zamieszkać gdzie indziej. Każdy przecież w pewnym momencie życia 
chce mieszkać u siebie – ale jeśli go nie stać, decyduje się na przeprowadzkę. 
Wyjeżdża do Warszawy, Wrocławia czy Londynu. To, gdzie i jak się mieszka, jest 

Dane za luty 2014, źródło: domy.pl
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bardzo ważne, a dla niektórych najważniejsze. Wysokie ceny mieszkań w Krakowie 
są też przeszkodą w zmianie mieszkania na większe, jeśli rodzina się rozrosła. 
Każda kolejna zmiana, która powinna być naturalną konsekwencją awansu  
w pracy, lepszych zarobków i kolejnego dziecka, w Krakowie jest tak kosztowna, 
że trwa latami. Albo po prostu się nie wydarza.

ILE LAT TRZEBA PRACOWAĆ NA 50-METROWE MIESZKANIE?

Katowice 3,3

Łódź 4,5

Gdańsk 5,6

Poznań 5,6

Wrocław 6,2

Warszawa 6,9

Kraków 7,5

Niższe koszty mieszkania są też ważne dla rozwoju w Krakowie gospodarki kreatywnej. 
Będzie się ona rozwijać, jeśli w Krakowie dużą grupą staną się potencjalni pracownicy 
kreatywnych branż. Bo – jak powiedział burmistrz Nowego Jorku, Michael Bloomberg 
– to nie kapitał przyciąga talenty, tylko talenty przyciągają kapitał. A co przyciąga 
talenty? Jednym z głównych czynników, które ludzie biorą pod uwagę, decydując, 
gdzie zamieszkają, są właśnie koszty wynajmu albo zakupu mieszkania. Co więcej, 
ludzie twórczy – jak pokazują badania i doświadczenia innych miast – są bardziej 
niż inni mobilni, gotowi do przeprowadzek, potrzebujący zmian. Dlatego w Krakowie 
łatwiejsze muszą być również przeprowadzki – zmiana mieszkania na większe czy 
położone w innej, bliższej miejsca pracy, dzielnicy.

OBNIŻENIE CEN WYNAJMU I ZAKUPU MIESZKAŃ 
W KRAKOWIE JEST WIĘC KONIECZNOŚCIĄ. BĘDZIE TO 

Z KORZYŚCIĄ ZARÓWNO, CO OCZYWISTE, DLA KRAKOWIAN, 
ALE TAKŻE DLA KONDYCJI NASZEJ GOSPODARKI. 
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Działania oprzemy na dwóch filarach, dzięki czemu szybko zwiększy się liczba 
nowych mieszkań na rynku. Jeśli pula, z której krakowianie będą mogli wybierać 
swoje „M” – czy to do kupienia, czy do wynajęcia – będzie kilkukrotnie większa, 
sprzedający będą musieli bardziej niż obecnie rywalizować o klienta. A będą 
to robić między innymi ceną. Jeśli więc w Krakowie będzie więcej dostępnych 
mieszkań, ich ceny i koszty najmu szybko spadną.

   Kraków dobrze zaplanowany

Dlaczego w Krakowie jest tak drogo? Główną przyczyną jest brak planów 
zagospodarowania przestrzennego. Tam, gdzie nie ma uchwalonego planu –  
a w przypadku Krakowa to połowa miasta – deweloper, który chce wybudować 
blok mieszkalny, musi przejść znacznie dłuższą i trudniejszą drogę w urzędzie – 
począwszy od załatwienia tzw. WZ-tki, czyli warunków zabudowy, po załatwienie 
pozwolenia na budowę. Trwa to nieraz latami i wymaga całego sztabu pracowników 
administracyjnych i prawników, a ich praca kosztuje. To pieniądze, które muszą się 
inwestorowi zwrócić, jak wybuduje już mieszkania i zacznie je sprzedawać. Za te 
przedłużające się i bardzo zbiurokratyzowane formalności płaci więc finalnie ten, 
kto kupuje mieszkanie na własność.

Drugim skutkiem braku planów – i długiego, kosztownego procesu budowlanego 
– jest też liczba mieszkań, które są oddawane do użytku: jest ich stosunkowo mało. 
Duża firma deweloperska, mając do wyboru Kraków albo inne miasto, w którym 
formalności potrwają krócej, a więc i koszty będą niższe, wybuduje osiedle tam, 
gdzie będzie taniej – bo to się jej po prostu szybciej zwróci. 

Dlatego pokryjemy w ciągu najbliższych 4 lat całe miasto planami 
zagospodarowania przestrzennego. W pierwszej kolejności plany uchwalane będą 
tam, gdzie przewidziane są tereny pod inwestycje mieszkaniowe, ale i biznesowe. 
Jeśli „zaplanowany” zostanie teren całego Krakowa, deweloper nie będzie musiał 
starać się o WZ-tkę – proces inwestycyjny będzie więc krótszy i tańszy. Co więcej, 
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uwolnienie działek pod zabudowę mieszkaniową dzięki uchwaleniu planów 
sprawi, że spadną też ceny samych działek – bo na rynku będzie ich większy 
wybór. Dzięki temu mieszkań po prostu będzie się budować więcej – a w efekcie 
będą tańsze.

Pokrycie miasta planami zagospodarowania przestrzennego.  

Źródło: oficjalna strona miasta Kraków

   Kraków w górę!

Drugą konsekwencją braku planów – ale też braku rozmachu i wizji urzędników, 
którzy odpowiadają za politykę przestrzenną miasta – jest fakt, że większość bloków 
mieszkalnych w Krakowie to niska zabudowa. Jeśli budynek ma 3 kondygnacje, 
czyli dwa piętra, można w nim wydzielić zazwyczaj 10 – 20 mieszkań. Gdyby zaś 
inwestor mógł wybudować blok dwu-, trzy- czy nawet czterokrotnie wyższy, liczba 
mieszkań na sprzedaż czy wynajem byłaby odpowiednio większa. I tu znów wraca 
stara zasada – im więcej lokali na rynku, tym większa konkurencja. Im większa 
konkurencja, tym niższe ceny. 
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Dlatego w planach zagospodarowania przestrzennego w miejscach do tego 
odpowiednich  zaplanujemy wysoką zabudowę. Kraków jak dotąd bał się 
wieżowców – bez powodu. Wysokie budynki są naturalną konsekwencją rozwoju 
miasta, również tak wyjątkowego, jak nasze – atrakcyjnego między innymi ze 
względu na starą, zabytkową zabudowę. Oczywiście budowanie wieżowców 
będzie możliwe tylko tam, gdzie nie będą one kolidować z zabytkowymi 
walorami miasta i nie będą sąsiadować z niską zabudową mieszkaniową. Wbrew 
pozorom takich miejsc może być całkiem sporo. To choćby okolice Płaszowa  
i Rybitw. Dobrze zaprojektowane i atrakcyjne wieżowce mogą stać się nową 
wizytówką Krakowa. 

CO JESZCZE?
   Usprawnienie wykupu mieszkań komunalnych

W Krakowie na wykup z bonifikatą czeka aż 11 tysięcy mieszkań komunalnych. 
Tymczasem miasto sprzedaje ich rocznie niespełna tysiąc i liczba ta z roku na rok 
maleje. Nie zawsze wynika to z braku chętnych – bonifikaty sięgają nawet 90%, 
więc mieszkanie warte 600 tysięcy złotych można wykupić na własność za 60 
tysięcy. Skąd więc problem? 

Do mojego biura poselskiego trafiło wielu chętnych do wykupu wynajmowanego 
przez siebie komunalnego mieszkania. Problemem zwykle okazywała się po 
prostu urzędnicza opieszałość. Wykup wymaga załatwienia wielu formalności,  
a każda kolejna decyzja urzędnicza, zamiast być podejmowana natychmiast, jest 
odkładana na ostatnią chwilę, a często wręcz wydawana po terminie. Dlatego 
usprawnimy procedurę wykupu mieszkań komunalnych. Ułatwimy procedury 
i zmusimy urzędników do szybkiego działania, wprowadzając kary za każde 
nieuzasadnione opóźnienie. Zastosujemy zasadę, że każde przedłużenie procedury 
ponad ustawowy termin będzie wymagało osobistej zgody prezydenta miasta. 
Będziemy premiować tych urzędników, którzy załatwiają sprawy związane  
z wykupem mieszkań „od ręki”. Ponadto przedłużymy czas na wykup mieszkań 
komunalnych o kolejne 2 lata – zgodnie z obowiązującymi zasadami jest to 
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możliwe tylko do końca 2015 roku. Dzięki temu damy krakowianom zajmującym 
lokale komunalne czas na to, żeby znaleźć brakujące fundusze. A będzie to możliwe 
dzięki gospodarczemu rozwojowi miasta. Za kilka lat ich sytuacja materialna się 
poprawi, więc też więcej rodzin będzie stać na wykup mieszkania.

   System wymiany mieszkań komunalnych

Zdecydowana większość najemców mieszkań komunalnych zajmuje to samo 
mieszkanie od długich lat. W wielu przypadkach potrzeby mieszkaniowe 
wyraźnie się zmieniły od momentu wprowadzenia się do lokalu: z 6-osobowej 
wielopokoleniowej rodziny w dużym mieszkaniu została tylko samotna starsza 
osoba albo – w innym przypadku – zajmujące niewielki lokal małżeństwo 
stało się w kilka lat rodziną z trojką dzieci. Na przestrzeni czasu zmienia się też 
sytuacja finansowa – przyzwoite wynagrodzenie zastępuje niska emerytura czy 
renta, albo przeciwnie – awans, podwyżka czy podjęcie pracy przez kolejnego 
członka rodziny sprawiają, że możliwości finansowe są większe niż wcześniej.  
W takich przypadkach dobrym rozwiązaniem jest wymiana mieszkań komunalnych. 
Wprowadzimy system pozwalający na wymianę mieszkań pomiędzy samotnymi 
osobami starszymi, zajmującymi duże mieszkania komunalne obciążone sporym 
czynszem, a rodzinami wynajmującymi tańsze, ale niewystarczająco duże dla nich 
lokale, które są gotowe płacić za czynsz więcej w zamian za dodatkowe metry 
kwadratowe. Wymiana będzie dobrowolna, a miasto pomoże w przeprowadzce.

   Lepsza współpraca miasto – deweloperzy

Często czas trwania procesu inwestycyjnego w budownictwie mieszkaniowym 
przedłuża się niepotrzebnie z tego samego powodu, co wykup mieszkań komunalnych 
– czyli z powodu złej pracy urzędników. I w tym przypadku terminy urzędowe 
wykorzystywane są do ostatniego dnia, a często też przekraczane. Dodatkowym 
problemem jest za mała przejrzystość wydawania różnego rodzaju decyzji i pozwoleń 
– co wynika po części z braku planów zagospodarowania przestrzennego, ale także 
z faktu, że często urzędnicy podejmują decyzje arbitralnie i uznaniowo. Efektem są 
podejrzenia o preferowanie tej a nie innej firmy deweloperskiej, a także – co również 
stanowi duży problem – wydawanie pozwoleń na budowę bez uwzględnienia 
dodatkowych okoliczności, takich jak na przykład dobry dojazd do osiedla czy 
dostępność do punktów usługowych, sklepów czy komunikacji miejskiej. Takie 
bezmyślne urzędnicze decyzje często skutkują dużymi problemami dla mieszkańców.



WYGODA 9

Za przykład może tu posłużyć osiedle Gotyk przy ulicach Felińskiego i Meiera. 
Przed ponad 10 laty urzędnik wydał pozwolenie na budowę osiedla, zupełnie 
nie interesując się faktem, że w okolicy jest pustka – nie ma sklepów i punktów 
usługowych, a także nie dociera tam komunikacja miejska. Mieszkańcy latami 
bezskutecznie starali się o uruchomienie linii autobusowej, która pozwoliłaby im 
dojechać do centrum miasta. Na szczęście w ostatnich miesiącach się to udało, 
między innymi po mojej poselskiej interwencji.

Osiedle Gotyk

Dlatego opracujemy standardy dobrych praktyk współpracy pomiędzy miastem 
a deweloperami. Kluczowymi jej elementami będą szybka ścieżka inwestycyjna, 
czyli maksymalne przyspieszenie procedur, a także pełna przejrzystość  
w podejmowaniu decyzji przez urzędników. Stworzymy także katalog wymogów 
dla deweloperów, których spełnienie będzie wymagane do uzyskania pozwolenia 
na budowę. Wśród tych wymogów znajdzie się m.in. obowiązek uwzględnienia  
w projekcie osiedla lokali dla punktów usługowych, sklepów, miejsc parkingowych 
czy zieleni, ale także szereg innych obowiązków, zapewniających funkcjonalność 
osiedla i komfort życia mieszkańców.
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W przypadku inwestycji mieszkaniowych w miejscach, gdzie nie dociera 
komunikacja miejska, wprowadzimy zasadę, że miasto zapewni możliwość dojazdu 
miejskim autobusem najpóźniej w sześć miesięcy od oddania właścicielom 
pierwszych mieszkań.

   Wyprzedaż miejskich budynków  
przeznaczonych do rozbiórki

Na koniec ubiegłego roku miasto było właścicielem 16 budynków przeznaczonych 
do rozbiórki. Były to w przeszłości budynki mieszkalne lub mieszkalno-usługowe. 
Koszt rozbiórki tych 16 budynków szacowany jest na około milion złotych. To 
pieniądze, które trudno wysupłać z miejskiej kasy. A można się spodziewać, że 
z czasem ta lista będzie się wydłużać – bo kolejne komunalne budynki z braku 
pieniędzy na remonty niszczeją. Wystawimy te budynki na sprzedaż. Zostaną 
wyprzedane deweloperom z bonifikatą w zamian za wyburzenie nienadających 
się do użytkowania obiektów, w celu wybudowania w ich miejsce bloków 
mieszkalnych. 

EKOLOGICZNY KRAKÓW
WALKA ZE SMOGIEM

MOŻNA SIĘ OBEJŚĆ BEZ SAMOCHODU, TELEWIZORA CZY 
WAKACJI. ALE NIE MOŻNA SIĘ OBEJŚĆ BEZ MIESZKANIA. TO COŚ, 

CZEGO POTRZEBUJE KAŻDY. DZIĘKI NASZYM ROZWIĄZANIOM 
MARZENIE O WŁASNYM „M” STANIE SIĘ DLA KAŻDEGO 

KRAKOWIANINA BARDZIEJ REALNE DO SPEŁNIENIA, A OBNIŻENIE 
CEN NIERUCHOMOŚCI SPRAWI, ŻE TAŃSZE BĘDZIE RÓWNIEŻ 

WYNAJĘCIE W KRAKOWIE WYGODNEGO MIESZKANIA.
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Oddychamy najgorszym powietrzem w Polsce. Kraków w rankingu miast 
europejskich z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem zajął niechlubne  
3 miejsce.

Gorzej jest tylko w dwóch miastach w Bułgarii. W naszym mieście normy 
zanieczyszczeń powietrza są przekraczane przez prawie połowę dni  
w roku. Najgorszy jest rakotwórczy benzo(a)piren – roczne stężenie tego 
pyłu sięga 800% normy. Przeciętny mieszkaniec naszego miasta wdychając 
krakowskie powietrze przyjmuje rocznie ilość benzo(a)pirenu, odpowiadającą 
wypaleniu 2500 papierosów. Nawet niepalący mieszkańcy naszego miasta 
nieświadomie wypalają więc codziennie 7 papierosów. Dotyczy to absolutnie 
wszystkich krakowian – również małych dzieci, osób starszych i kobiet w ciąży.  

LICZBA DNI W ROKU, W KTÓRYCH PRZEKRACZANY JEST LIMIT 
STĘŻENIA ZANIECZYSZCZEŃ 

1.          Pernik (Bułgaria) 180

2.          Płowdiw (Bułgaria) 161

3.          KRAKÓW 150,5

36.        Poznań 88

80.        Warszawa 57,5

136.      Berlin 31

250.      Paryż 14,5

335.      Madryt 6,7

Takie wysokie stężenie pyłów w powietrzu oznacza nie tylko nieprzyjemny 
zapach spalonego węgla i samochodowych spalin. Ma przede wszystkim ogromny 
wpływ na nasze zdrowie, a raczej jego utratę.  Z powodu rakotwórczego benzo(a)
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pirenu przedwcześnie umiera 400 mieszkańców Krakowa rocznie. Jak wynika 
z analizy przeprowadzonej przez dziennikarzy gazety „Metro” na podstawie 
danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz WHO (Światowej 
Organizacji Zdrowia), zanieczyszczone powietrze skraca życie krakowian  
o 1 rok i 11 miesięcy. To najgorszy wynik w kraju. Pyły zawieszone w powietrzu 
są przyczyną nowotworów, astmy, zawałów serca, udarów mózgu, chorób układu 
krążenia, schorzeń płuc i układu oddechowego. W Krakowie na astmę choruje 
trzy razy więcej dzieci, niż w innych miastach naszego kraju, gdzie powietrze jest 
mniej zanieczyszczone. Krakowski smog oznacza też kary finansowe, nakładane przez 
Komisję Europejską. Kara dla Polski wyniesie około 100 mln euro – czyli ponad 400 

KRAKOWSKI ALARM SMOGOWY

2500 / rok

160 / rok

25 / rok

208 / mies.

7 / dzień

Kraków Wiedeń Londyn

TYLE RAKOTWORCZEGO 

BENZO(A)PIERENU WDYCHAJĄ 
MIESZKAŃCY MIAST EUROPEJSKICH
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mln zł. Zostanie podzielona między te gminy, w których powietrze nie spełnia unijnych 
norm – czyli Kraków zostanie nią obciążony w pierwszej kolejności.

Tylko dzięki Krakowskiemu Alarmowi Smogowemu i protestom krakowian władze 
zajęły się tym problemem. Ale niestety nie obyło się bez przepychanek i kłótni 
pomiędzy prezydentem Krakowa a małopolskim marszałkiem. Poszło o to, kto 
pierwszy – miasto czy województwo – powinien coś w sprawie zmniejszenia smogu 
zrobić. Miasto jako warunek ustanowienia dopłat do rachunków za ogrzewanie 
stawiało wprowadzenie przez samorząd wojewódzki zakazu dla pieców węglowych – 
i odwrotnie. Przez to stawianie sobie nawzajem ultimatum cała sprawa zajęła niemal 
rok. W efekcie w listopadzie ubiegłego roku sejmik wojewódzki uchwalił zakaz palenia 
w krakowskich piecach węglem, który miał zacząć obowiązywać od września 2018 r.,  
a władze Krakowa stworzyły możliwości dofinansowania kosztów ogrzewania dla 
tych, którzy zlikwidowali węglowe piece i mają niskie dochody. Jednak, jak zwykle, 
podjęte działania nie są wystarczające. Dlaczego?

Kwestia zakazu opalania pieców paliwami stałymi stoi dziś pod znakiem zapytania 
– uchwałę sejmiku uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny, wyrok czeka teraz na 
rozpatrzenie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jeśli zakaz zostanie uznany 
finalnie za zgodny z prawem krajowym, zacznie obowiązywać za 4 lata – a to 
szmat czasu. Jeśli zostanie uchylony – władze Krakowa stracą ważne narzędzie  
w walce z niską emisją i trzeba będzie szukać innych rozwiązań. Takim rozwiązaniem 
mogą być zmiany w ustawach – czyli na poziomie prawa krajowego. Jako poseł 
wspólnie z moimi prawnikami analizuję już możliwości i przygotowuję w tej sprawie 
interpelację.

Mimo tak trudnej i skomplikowanej sytuacji obecne władze Krakowa nie robią prawie 
nic, żeby zachęcić krakowian do rezygnowania z pieców węglowych. Prezydent i Rada 
Miasta chwalą się dopłatą do wymiany pieców – ale ta obowiązuje już przecież od 
kilku lat i niestety w latach wcześniejszych nie skłoniła wielu krakowian do likwidacji 
dymiących palenisk. W tym roku w związku z uchwalonym zakazem palenia węglem 
nastąpił przełom, jeśli chodzi o liczbę chętnych na dopłaty – czego można było się 
spodziewać. Niestety, i tu obecne władze miasta nie stanęły na wysokości zadania  
i nie przewidziały oczywistego. Pieniądze na dopłaty skończyły się już w kwietniu,  
a w sierpniu wstrzymano nabór wniosków.

Coś więc w ostatnim czasie w sprawie smogu wreszcie zrobiono – ale 
zdecydowanie za mało i zdecydowanie za późno. Zakaz palenia węglem stoi pod 
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znakiem zapytania – ale jeśli finalnie wejdzie w życie, nie ma do niego przepisów 
wykonawczych. Nie wiadomo, kto i jak miałby go egzekwować. Jeśli więc uchwała 
sejmiku zostanie przez NSA podtrzymana, pozostanie martwym zapisem – bo 
pewnie dopiero wtedy prezydent i urzędnicy zreflektują się, że sam zakaz nie 
wystarczy. Środki, przeznaczone przez miasto na dopłaty do wymiany pieców, 
okazały się stanowczo za małe – budżet wyczerpał się przed upływem połowy 
roku. Miejska sieć grzewcza rozwija się bardzo powoli, więc MPEC – najtańsza 
alternatywa dla pieców węglowych – jest w rzeczywistości alternatywą tylko dla 
nielicznych mieszkańców miasta. Władze miasta kompletnie zaniedbały kwestię 
termomodernizacji kamienic i domów jednorodzinnych – a to przede wszystkim 
one są opalane węglem. Termomodernizuje się wyłącznie budynki miejskie  
i wspólnot mieszkaniowych – a te są w zdecydowanej większości podłączone do 
miejskiej sieci, więc nie generują smogu.

Najlepszym dowodem bezradności, a nawet arogancji władz miasta była próba 
przekonania mieszkańców Krakowa, że receptą na zanieczyszczone powietrze 
będzie organizacja w naszym mieście Zimowych Igrzysk Olimpijskich w roku 2022. 
O tym, że igrzyska są metodą na smog, przekonywały reklamy na billboardach, 
wiszące w Krakowie przed majowym referendum, dotyczącym miedzy innymi 
organizacji ZIO w roku 2022. Jednak krakowianie nie dali się nabrać na kuriozalny 
argument, że zorganizowanie dużych zawodów sportowych oczyści powietrze  
w mieście.

Władze Krakowa w walce ze smogiem wykazały kompletną nieudolność. 
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   MPEC dla wszystkich, nie tylko dla wybranych 

Ogrzewanie z miejskiej sieci jest dziś najtańszą alternatywą dla palenia w piecu 
węglem. Przejście na gaz albo prąd dla większości krakowian jest zbyt drogie. Wielu 
właścicieli starych węglowych palenisk chętnie zmieniłoby sposób ogrzewania 
na MPEC, jednak dla większości z nich nie jest to w tej chwili możliwe – nie 
dociera do nich miejska sieć. Gdyby było inaczej – czyli sieć miejska rozwijałaby 
się szybciej – wielu krakowian już dziś zdecydowałoby się na wymianę ogrzewania 
na miejskie. 

Niestety fakty są takie: liczba nowych obiektów, podłączanych do miejskiej sieci 
grzewczej jest przerażająco niska – w roku 2013 było ich zaledwie 20! W latach 
2010-2013 długość sieci ciepłowniczej w Krakowie rosła w średnim tempie o 7 km 
rocznie. Zgodnie z planami MPEC-u w latach 2014-2017 to tempo ma być jeszcze 
mniejsze – średnio o zaledwie 3,5 km w roku. To śmiesznie mało – takiego tempa 
rozwoju sieci ciepłowniczej nie da się określić inaczej, niż ślamazarne. Z czego 
wynika ta ślamazarność? Z filozofii spółki, która kieruje się wyłącznie rachunkiem 
ekonomicznym. Przykład: właścicielom sąsiadujących z Elektrociepłownią w Łęgu 
domów jednorodzinnych odmówiono podłączenia do sieci – bo MPEC uznał, że to 
się „nie opłaca”. Tak samo było w przypadku domu stojącego na Ruczaju pomiędzy 
dwoma blokami, ocieplanymi już przez MPEC. Taka filozofia spółki, która została 
przecież powołana dla krakowian, jest nie do przyjęcia.

Zmienimy filozofię działania MPEC-u – to dobro mieszkańców stanie się dla 
niej priorytetem. Czterokrotnie przyspieszymy rozbudowę sieci ogrzewania 
miejskiego, wykorzystując w tym celu maksymalnie środki unijne, a także te  
z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. O budowie 
nowych ciepłociągów będą decydowały względy ochrony krakowskiego powietrza 
i zapewnienia mieszkańcom możliwości korzystania z taniego ciepła z sieci, a nie 
tylko opłacalność.

WSPARCIE ZE STRONY MIASTA

Nie ulega wątpliwości, że wsparcie ze strony miasta dla tych, którzy chcą wymienić 
piece węglowe na bardziej ekologiczne źródło ogrzewania, jest za małe – i to 
finansowe, i proceduralne, i informacyjne. Zmienimy to.



16

   Dopłaty bez limitu

W tej chwili dopłaty udzielane są na podstawie kolejności zgłoszeń, do 
wyczerpania kwoty zapisanej na ten cel w budżecie. Zwiększymy fundusz dopłat  
w taki sposób, żeby możliwe było udzielenie dofinansowania wszystkim chętnym 
w danym roku budżetowym. Na dopłaty przeznaczymy z budżetu miasta 25 
milionów złotych rocznie, czyli 100 milionów w 4 lata. Trzykrotność tej kwoty 
pozyskamy z funduszy zewnętrznych, dzięki czemu w ciągu najbliższej kadencji na 
dopłaty do wymiany pieców przeznaczymy łącznie 400 milionów złotych. Ta kwota 
wystarczy na wymianę wszystkich krakowskich pieców węglowych. Jak szacują 
eksperci, jest ich w Krakowie około 40 tysięcy.

   Motywacyjny system dopłat 

W tej chwili wielu mieszkańców z różnych powodów zwleka z wymianą. 
Tymczasem każdy kolejny sezon grzewczy to miesiące palenia węglem, czyli dymu 
zwiększającego krakowski smog. Wprowadzając zasadę, że dopłatę otrzyma każdy 
chętny, jednocześnie stopniowo co roku będziemy zmniejszać jej wysokość – żeby 
opłacało się wymienić piec jak najszybciej. 

   Urzędnik zapuka do drzwi

Wyślemy do mieszkańców urzędników z gotową ofertą, dotyczącą wymiany pieca. 
Dzisiaj to krakowianin musi starać się o dopłaty, sprawdzić, jakiego rodzaju 
ogrzewanie jest w jego przypadku alternatywą dla węgla, wypełnić stos papierów. 
To, zwłaszcza w przypadku osób starszych, jest nie do przebrnięcia. Nie tędy droga. 

   Przyspieszenie działania MPEC-u

Procedura pozyskiwania dopłat do pieców przeciąga się często ze względu na to, 
że MPEC zwleka z wydaniem warunków technicznych. Wymusimy na miejskiej 
spółce przyspieszenie procedur.
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   Termomodernizacja

Docieplanie budynków w oczywisty sposób powoduje, że zużycie energii jest mniejsze. 
To prostsze – im dom czy blok „cieplejszy”, tym mniej szufli węgla trzeba wrzucić do 
pieca, żeby go w zimie ogrzać. A po wymianie pieca węglowego na inny, ekologiczny 
sposób ogrzewania właściciel czy mieszkaniec ocieplonego budynku również zapłaci 
niższe rachunki – niezależnie od tego, czy przejdzie na ogrzewanie gazowe, czy to  
z miejskiej sieci grzewczej. Przyspieszenie termomodernizacji krakowskich budynków 
powinno być więc jednym z priorytetów miasta w walce ze smogiem. Ale nie jest. 
Miasto dofinansowuje głównie termomodernizację budynków komunalnych  
i wspólnot mieszkaniowych – a w nich nie pali się węglem, więc to nie one są źródłem 
zanieczyszczeń powietrza. Taka polityka miasta jest absurdalna i musi się zmienić.

Zmienimy priorytety w zakresie termomodernizacji krakowskich budynków. 
Większość budynków komunalnych już została ocieplona, teraz pora na kamienice  
i domy jednorodzinne. Stworzymy specjalny program pomocowy, w ramach którego 
właścicielom domów jednorodzinnych i kamienic będzie przez urzędników udzielane 
wsparcie i doradztwo w zakresie termomodernizacji ich budynków. Są na to środki unijne, 
zdecydowanie w niewystarczający sposób wykorzystywane przez obecne władze miasta. 

    Więcej terenów zielonych

To oczywiste, że zieleń filtruje zanieczyszczone krakowskie powietrze. Dlatego jednym z elementów 
walki ze smogiem stanie się ochrona i rekultywacja istniejących, a także tworzenie nowych 
parków i terenów zielonych. Będzie to z podwójną korzyścią dla mieszkańców – da nie tylko więcej 
świeżego powietrza, ale również zwiększy możliwości przyjemnego spędzania wolnego czasu.  
W ramach ochrony i zwiększania powierzchni terenów zielonych między innymi przeznaczymy 
200 milionów złotych w 4 lata na tworzenie nowych parków miejskich.

   Planowanie przestrzenne

Przy aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, a także przy uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego zwrócimy szczególną uwagę na ochronę terenów zielonych,  
a także na zachowanie korytarzy przewietrzania miasta.



18

   Miejski system informowania  
o poziomie zanieczyszczenia powietrza

W dni, w które normy są wielokrotnie przekraczane, mieszkańcy powinni 
ograniczać czas przebywania na (nie)świeżym powietrzu. Dotyczy to szczególnie 
małych dzieci, kobiet w ciąży i osób starszych. Dlatego konieczne jest stworzenie 
czytelnego i dostępnego dla wszystkich systemu informowania o poziomie 
zanieczyszczeń. Stworzymy go w oparciu o trzy elementy:

Aktualizowana na bieżąco informacja na ulicach miasta i w pojazdach 
komunikacji publicznej. W najbardziej ruchliwych punktach w mieście 
zainstalujemy elektroniczne tablice z informacją o aktualnym poziomie 
zanieczyszczeń, przekazaną czytelnie – tak, aby jasno wynikał z nich 
poziom zagrożenia. Taka sama informacja będzie się również pojawiać  
w miejskich autobusach i tramwajach.

Informacja w sieci – stworzymy w ramach miejskiej strony internetowej 
podstronę informującą o aktualnym i prognozowanym poziomie pyłów  
w powietrzu, a także o zagrożeniach dla zdrowia, jakie niesie za sobą smog.

Bezpłatna infolinia – przeznaczona przede wszystkim dla osób starszych, 
które nie posługują się takimi zdobyczami techniki jak Internet czy 
smartfon. Będzie tam można całodobowo zasięgnąć informacji dotyczącej 
obecnego i przewidywanego poziomu zanieczyszczeń.

    Egzekwowanie zakazu palenia węglem

Jeśli uchwalony przed blisko rokiem przez sejmik wojewódzki zakaz palenia  
w piecach węglem i drewnem pozostanie w mocy, to bez odpowiednich przepisów 
wykonawczych będzie pustym zapisem na papierze. Nie będziemy czekać na 
kolejny wyrok sądowy, tylko natychmiast rozpoczniemy prace nad przygotowaniem 
tych przepisów – żeby były gotowe, jeśli zakaz zostanie utrzymany. Precyzyjnie 
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określimy, kto i w jaki sposób będzie sprawdzał, czy piece zostały wymienione 
i w jaki sposób będzie karane złamanie zakazu. Powinno to być kompetencją 
Straży Miejskiej – ale trzeba ją wyposażyć w odpowiednie uprawnienia oraz 
narzędzia do sprawdzania szkodliwości dymu z komina. Warto zaznaczyć, że mimo 
wyroku WSA zakaz już w tej chwili obowiązuje w przypadku nowo powstałych 
budynków. Mieszkańcy muszą wiedzieć, co w praktyce oznacza dla nich zakaz  
i jakie konsekwencje im grożą, jeśli się do niego nie zastosują.

EKOLOGICZNY TRANSPORT

Spaliny pojazdów poruszających się po krakowskich ulicach to drugie ważne 
źródło zanieczyszczenia powietrza. Dopóki Kraków będzie w czołówce najbardziej 
zakorkowanych miast w Polsce – a dziś jest na pierwszym miejscu – krakowskiego 
smogu nie zwalczymy. Dlatego ważnym elementem walki miasta ze smogiem musi 
być nowa polityka transportowa. Powinna ona być z jednej strony nakierowana na 
likwidację korków, czyli zwiększenie przepustowości naszych ulic, a z drugiej – na 
zwiększenie udziału ekologicznych form transportu w mieście. 

   Darmowy i lepszy transport publiczny

Stworzymy zachęty do tego, żeby jak najwięcej krakowian zdecydowało się 
przesiąść z własnych aut do pojazdów komunikacji miejskiej. Wprowadzimy 
dla osób płacących podatki w mieście Kartę Krakowianina, uprawniającą do 
bezpłatnych przejazdów. Zmienimy – po przeprowadzeniu szczegółowych badań 
i analiz – rozkłady jazdy, tak, aby poruszanie się komunikacją miejską stało się 
szybsze i sprawniejsze, dzięki zasadom „minimum przesiadek” i „nie dłużej niż 5 
minut na przystanku”. Aby autobusy MPK nie stały w korkach, zwiększymy ilość 
bus-pasów, a tam, gdzie nie będzie możliwości stworzenia dwóch bus-pasów  
w obu kierunkach, stworzymy jeden o zmiennym kierunku ruchu w zależności 
od pory dnia. Sprawimy, że komunikacja miejska stanie się bardziej ekologiczna 
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– z jednej strony kładąc większy nacisk na rozwój transportu tramwajowego,  
a z drugiej – przyspieszając wymianę autobusów na elektryczne. 

   Likwidacja korków

Przełamiemy nieudolność władz miasta w budowaniu parkingów Park&Ride.  
W ciągu 4 lat stworzymy 5 parkingów na 2000 samochodów, czyli 8 razy więcej, 
niż obecny prezydent wybudował przez 12 lat swojego urzędowania. Zachęcimy 
również samych mieszkańców do wyboru bardziej ekologicznych środków 
transportu. Zwiększając nakłady na budowę infrastruktury rowerowej i rozwój 
wypożyczalni rowerów, umożliwimy krakowianom przesiadkę z auta na rower. 
Stworzymy zachęty do poruszania się po mieście samochodami elektrycznymi 
– otworzymy dla nich bus-pasy i wjazd do ścisłego centrum miasta, umożliwimy 
darmowe parkowanie w strefie, zwiększymy liczbę stacji do ładowania aut 
napędzanych prądem. Będziemy nakłaniać krakowian do wspólnej jazdy jednym 
samochodem – poprzez stworzenie miejskiej platformy car-poolingowej (za 
pośrednictwem której mieszkańcy będą mogli umawiać się na przykład na wspólny 
dojazd do pracy) oraz udostępnienie bus-pasów samochodom, w których jadą co 
najmniej 3 osoby – bo im więcej osób w aucie, tym mniej aut na ulicach. Dzięki 
tym wszystkim rozwiązaniom, wprowadzonym łącznie, oraz dzięki opisanemu 
powyżej bezpłatnemu transportowi publicznemu, radykalnie zmniejszy się liczba 
aut na krakowskich drogach – a tym samym emisja spalin.

CO JESZCZE?
Choć smog jest zdecydowanie największym problemem Krakowa, nie można 
zapomnieć o ekologii również w innych obszarach życia miasta. Dlatego 
proponujemy również szereg innych reform w funkcjonowaniu miasta – żeby 
Kraków był bardziej EKO, a krakowianie zdrowsi.
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   Zielone zamówienia publiczne

Obowiązujące przepisy dają podmiotowi ogłaszającemu przetargi publiczne 
możliwość wyznaczenia również innych, niż cena, kryteriów wyboru wykonawcy. 
Niestety, w praktyce urzędnicy bardzo rzadko korzystają z tej możliwości – bo 
najprościej po prostu wybrać firmę, która poda najniższą cenę. Zmienimy to.  
W ogłaszanych przez miasto i jednostki miejskie przetargach będziemy uwzględniać 
również dodatkowe kryteria – wśród nich koszty eksploatacji, energooszczędność, 
przyjazność dla środowiska, niską emisję (tu przykładem mogą być autobusy 
elektryczne) czy kryterium wykorzystania surowców odnawialnych. 

   Polityka śmieciowa

Wejście w życie tzw. „ustawy śmieciowej” w Krakowie – jak i w większości 
polskich miast – spowodowało śmieciową rewolucję. Niestety, nasze miasto  
w tym przypadku nie zdało egzaminu. Wciąż jeszcze mieszkańcy sygnalizują, że 
śmieci nieraz czekają na wywóz tygodniami, a mimo wymogu selektywnej zbiórki 
odpadów nie wszędzie pojawiły się odpowiednie do wyrzucania segregowanych 
śmieci pojemniki i kontenery. Drugim problemem jest zasada obliczania opłaty 
za wywóz śmieci. Rada Miasta Krakowa uzależniła ją w zasadzie wyłącznie od 
liczby osób zamieszkujących dom albo mieszkanie – a przecież nie zawsze fakt, 
że zameldowane są na przykład cztery osoby oznacza, że taka rodzina wytwarza 
zdecydowanie więcej śmieci niż osoba mieszkająca samotnie. Taki sposób 
naliczania opłaty prowadzi też do nadużyć – bo skłania do deklarowania mniejszej, 
niż rzeczywista, liczby mieszkańców, tylko po to, żeby za śmieci płacić mniej. To 
z kolei prowadzi do absurdów – przydzielone na podstawie zaniżonej liczby 
mieszkańców kontenery okazują się za małe, a „śmieciowi oszuści” swoje odpady 
podrzucają sąsiadom, na co skarżą się krakowskie spółdzielnie mieszkaniowe. 
Z tych wszystkich powodów krakowska gospodarka śmieciowa wymaga zmian.

Przeprowadzimy audyt skuteczności działania firm wywożących śmieci – miasto 
zleci go zewnętrznej, niezależnej firmie. Wszędzie tam, gdzie zostaną ujawnione 
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trudności i nieprawidłowości, zarządzimy nowe przetargi na wywóz śmieci,  
z których wykluczona będzie dotychczasowy operator. Krakowscy urzędnicy będą 
również natychmiast i stanowczo reagować na skargi mieszkańców, dotyczące 
wywozu śmieci.

Zmienimy zasady wyliczania opłaty za wywóz odpadów, uzależniając ją od ilości 
zużytej wody. Ten wskaźnik jest o wiele bardziej sprawiedliwy, bo odnosi się do 
rzeczywistej liczby osób stale przebywających w domu czy mieszkaniu, a więc 
i produkujących śmieci. Dodatkową korzyścią będzie fakt, że takie rozwiązanie 
skłoni krakowian do bardziej ekologicznej postawy, jaką jest oszczędzanie wody.

   Zmiana bilansu energetycznego miasta

Podejmiemy działania w celu zwiększenia zużycia energii w mieście ze źródeł 
odnawialnych. Po pierwsze poprzez instalację w budynkach komunalnych kolektorów 
słonecznych na potrzeby pozyskiwania ciepłej wody, a po drugie – przez stopniową 
wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne, a tam, gdzie to możliwe, solarne.

   Ciszej w Krakowie

Podejmiemy walkę z hałasem w mieście. Jego największym źródłem są pojazdy  
i tramwaje, które poruszają się po nawierzchni kiepskiej jakości. Problem rozwiąże 
modernizacja krakowskich ulic i wykorzystanie tzw. „cichego asfaltu”, a także 
wyciszanie tramwajowych torowisk przy okazji ich modernizacji i stopniowa 
wymiana taboru komunikacji miejskiej. Przy planowaniu nowych inwestycji 
mieszkaniowych będziemy uwzględniać problem hałasu – tworząc pochłaniające 
go pasy zieleni pomiędzy ulicą a zabudowaniami mieszkalnymi. 

DLA MALUCHÓW
„Iskierka”. „Bajka”. „Kraina Uśmiechu”. „Pod Skrzydłami”.  „Pod Gwiazdkami”. 

Miłe nazwy, dobra opieka, szczęśliwe dzieci, zadowoleni rodzice. Te pięć 
niepublicznych przedszkoli 10 lat temu przestało być samorządowymi za 
namową urzędników, szukających oszczędności. Prywatyzacja się udała, miasto 
oddało budynki za symboliczny czynsz. Ale w ostatnich tygodniach postanowiło 
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je odebrać. 

W Krakowie brakuje miejsc w przedszkolach dla prawie 2000 dzieci. A zgodnie 
z nowym prawem – tak zwaną ustawą przedszkolną – miasto ma obowiązek do 
roku 2017 zapewnić miejsca w przedszkolach wszystkim chętnym. Prawie tysiąc 
miejsc ma powstać w zaadaptowanych na ten cel budynkach gminnych. Ale to 
tylko połowa tego, czego brakuje. Co więc postanowiły zrobić obecne władze? 
Skorzystać z pięciu działających niepublicznych przedszkoli, w których jest łącznie 
700 miejsc. Rodzice byli przerażeni, bo nie wiedzieli, co stanie się z ich dziećmi, 
jeśli przedszkola staną się publiczne. Obaw nie kryły dyrektorki przedszkoli. 
Ich placówki świetnie działają, bo zostały wyremontowane i stworzono w nich 
autorskie programy nauczania. Ale do spłacenia są wciąż kredyty – a gdyby 
przedszkola wróciły na garnuszek miasta, nie mogłyby pobierać dodatkowych 
opłat, więc nie wiadomo, czy placówki byłyby w stanie się utrzymać. A na pewno 
nie działałyby już na takim poziomie, na jakim działają teraz. Najdziwniejsze 
w urzędniczej logice jest to, że obecne przedszkolaki miały zostać w swoich 
przedszkolach – czyli liczba miejsc w publicznych placówkach zwiększyłaby się 
wyłącznie na papierze. Bo przecież nie powstałyby nowe miejsca dla nowych 
dzieci. Na szczęście – pod naciskiem rodziców, którzy przyszli na przedwyborczą 
debatę kandydatów na prezydenta Krakowa – Jacek Majchrowski publicznie  
w sekundę wycofał się z tego pomysłu. Ale gdyby nie trwająca kampania wyborcza, 
z pewnością byłoby inaczej.

Taki sposób na sztuczne zwiększanie miejsc w przedszkolach jest nie tylko 
pomysłem absurdalnym, ale działaniem na szkodę dzieci. Chodzi tylko o to, żeby 
poprawić statystyki. 

W przypadku żłobków nie ma specjalnej ustawy – więc urzędnicy nie są zobligowani 
do rozwiązania problemu braku miejsc. A ten i w tym przypadku istnieje. Deficyt 
miejsc w żłobkach szacuje się na około 1500. To rocznie 1500 rodziców, z których 
większość musi zrezygnować z pracy albo zapłacić opiekunce. 

Za kwotę przeznaczoną na remont stadionu Wisły można by wybudować 240 
nowych przedszkoli. A potrzeba ich tylko 12. To zaledwie 5% z pieniędzy wydanych 
na stadion. Na utrzymanie tych 12 przedszkoli przez 4 lata potrzeba 34 miliony 
złotych – czyli mniej, niż 6% kosztów remontu stadionu. Obecne władze miasta 
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uznały jednak, że Kraków stać na niefunkcjonalny obiekt, z którego co gorsza 
wyprowadził się klub Wisły – ale nie stać na opiekę i edukację najmłodszych 
mieszkańców.

My uważamy inaczej.

Płacąc podatki w Krakowie, mieszkańcy składają się już na działanie miejskich 
instytucji. Dlatego każdy krakowianin musi mieć pełne prawo z nich korzystać. 
Rozwiązanie jest tylko jedno. Zmienimy priorytety inwestycyjne miasta. Pieniądze 
będziemy wydawać tak, żeby życie w mieście stało się wygodniejsze.

   12 nowych przedszkoli

Zainwestujemy w stworzenie w 2 lata 12 nowych przedszkoli publicznych,  
z miejscami dla 1800 dzieci. Dzięki temu każde dziecko bez problemu będzie 
mogło pójść do przedszkola – bez kolejek i potrzeby zapisywania go zaraz po 
urodzeniu.

   19 nowych żłobków

Przeznaczymy środki z budżetu miasta na stworzenie 19 nowych publicznych żłobków, 
tym samym całkowicie likwidując obecny deficyt miejsc w tych placówkach.

   Przedszkola i żłobki czynne w wakacje

Dofinansujemy utrzymanie przedszkoli i żłobków w wakacje, żeby w okresie 
letnim działały wszystkie palcówki. Krakowscy rodzice nie biorą 2-miesięcznych 
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urlopów, muszą więc mieć możliwość pozostawienia swojego dziecka pod 
profesjonalną opieką również latem. Sytuacja, do której doszło w maju tego roku 
– czyli koczowanie rodziców nocą pod przedszkolami, żeby zapisać własne dziecko 
na okres letni – jest niedopuszczalna.

DLA NIECO STARSZYCH
W Krakowie, podobnie jak w całej Polsce, przybywa seniorów. W roku 2013 osoby 
w wieku poprodukcyjnym stanowiły już ponad 20% mieszkańców Krakowa,  
a rokrocznie ich liczba rośnie o około 5 tysięcy. To spora, bo licząca około 160 
tysięcy krakowian, grupa ludzi, w większości przebywających na emeryturze 
lub rencie. Miasto jak do tej pory niewiele im miało do zaproponowania. 
Organizowanie czasu i wsparcie seniorów to zwykle inicjatywy oddolne, w nikłym 
stopniu wspomagane przez samorząd. Co prawda przed dwoma miesiącami 
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została powołana Rada Krakowskich Seniorów, jednak ten liczący 25 osób organ 
ma funkcję tylko doradczą i konsultacyjną. W praktyce oznacza to, że słuchanie 
głosu seniorów będzie zależało wyłącznie od dobrej woli zarządzających miastem, 
czyli Prezydenta i Rady Miasta Krakowa. 

Krakowscy seniorzy mają swoje potrzeby – od wsparcia w profilaktyce zdrowotnej, 
przez organizację czasu wolnego, po choćby lepszy dostęp do kultury. Mają 
także ogromny potencjał – wiedzę i doświadczenie, którymi mogliby się dzielić  
z młodszymi mieszkańcami miasta. Jednak nie mają ku temu zbyt wielu okazji. 

Zmienimy to.

   Miejski program profilaktyki  
i doradztwa zdrowotnego dla seniorów

Zdrowie dla wielu krakowskich seniorów jest rzeczą najważniejszą. Niskie 
emerytury i renty wymuszają na nich nieraz wybór pomiędzy kupieniem leków, 
opłaceniem czynszu i kupieniem jedzenia. Na badania profilaktyczne nie 
wystarcza, a te dostępne w ramach publicznej służby zdrowia w praktyce często 
okazują się niedostępne, ze względu na potworne kolejki do lekarzy czy innego 
rodzaju obostrzenia, jak bezpłatna mammografia dla kobiet tylko do 69 roku życia. 
Dlatego wprowadzimy miejski program profilaktyki i doradztwa zdrowotnego. 
Lekarze i farmaceuci będą przeprowadzać dostępne raz w roku dla każdego 
seniora podstawowe badania profilaktyczne oraz mammograficzne dla kobiet, 
niezależnie od wieku, a także doradzać w zakresie zdrowego trybu życia.

   Kraków wygodny dla seniorów

Dla seniorów, ale także inwalidów czy rodziców poruszających się z dziecięcym 
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wózkiem spora część miasta nie tylko nie jest wygodna, ale w wielu przypadkach 
niebezpieczna lub wręcz niedostępna. To efekt dziurawych chodników albo ich 
braku, wysokich krawężników, przystanków, na których nie można usiąść czy alejek 
parkowych ze zbyt małą liczbą ławek. Dlatego zwiększymy nakłady na remonty 
krakowskich chodników i budowę nowych. W Krakowie pojawi się więcej ławek – 
wygodnych, dostępnych i drewnianych, a nie tych modnych ostatnio metalowych 
– lodowatych zimą i gorących latem. Postawimy również na drobne, ale ważne 
udogodnienia – takie, jak większy krój pisma na przystankowych rozkładach jazdy. 
Specjalnie dla seniorów, dla których wdychanie zanieczyszczonego smogiem 
powietrza jest szczególnie niebezpieczne, stworzymy telefoniczną infolinię, dzięki 
której o każdej porze i za darmo będą mogli sprawdzić poziom zanieczyszczeń  
i upewnić się, że danego dnia spacer jest dla nich bezpieczny.

   Uniwersytety Trzeciego Wieku

Seniorzy chętnie poświęcają swój czas na kształcenie. Taką możliwość dają 
im Uniwersytety Trzeciego Wieku. Dlatego będziemy wspierać i promować 
tego rodzaju inicjatywy, zarówno w konkursach grantowych, jak i wynajmując 
niewykorzystane gminne lokale po preferencyjnych stawkach. 

   Bezpieczny Kraków

Seniorzy, zwłaszcza w peryferyjnych dzielnicach Krakowa, nie czują się bezpiecznie. 
Radykalnie zwiększymy liczbę partoli policyjnych i Straży Miejskiej, zwłaszcza na 
odległych od centrum osiedlach, których mieszkańcy rzadko widują patrolujących 
funkcjonariuszy. Osiągniemy to kupując dodatkowe 100 etatów policyjnych  
(i będą to policjanci, których wyłącznym zadaniem będzie patrolowanie miasta), 

a także reorganizując Straż Miejską: jej głównym priorytetem stanie się dbanie  
o porządek i bezpieczeństwo, zamiast wystawiania mandatów za złe parkowanie.

   „Enklawy”: przyjemniej w czasie wolnym

Zamiast wydawać duże pieniądze z miejskiego budżetu na ogromne obiekty, 
takie jak stadion Wisły, postawimy na mniejsze inwestycje, z których będą 
korzystać wszyscy mieszkańcy. Miedzy innymi stworzymy w każdej dzielnicy 
trzy „Enklawy” – czyli Otwarte Kluby Osiedlowe. Będą to miejsca, w których 
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każdy – od malucha do seniora – będzie mógł przyjemnie i ciekawie 
spędzić czas. W „Enklawach” znajdą się małe sceny, na których będą mogli 
wystąpić lokalni artyści albo dzieci z okolicznej szkoły, place zabaw, miejsca 
do grillowania i piknikowania, wybiegi dla psów, a także inne, wybrane 
przez samych mieszkańców elementy. Mogą to być na przykład stoły do gry  
w szachy czy tory do boule. Miejsca te będą dobrze oświetlone i bezpieczne,  
a przede wszystkim ładne, wygodne i dostępne dla wszystkich. 

   Karta Krakowianina

Kartę Krakowianina będzie mógł otrzymać każdy, kto płaci podatki w Krakowie – 
czyli również emeryci i renciści. Będzie ona uprawniała do całkowicie darmowych 
przejazdów miejskimi tramwajami i autobusami, a także do 10-procentowej 
zniżki w miejskich instytucjach kultury – czyli teatrach, muzeach i domach 
kultury.

   Międzypokoleniowa wymiana doświadczeń

Dla krakowskich szkół stworzymy program „Dla siebie, dla innych”, w ramach 
którego finansowane będą najciekawsze projekty promujące wolontariat 
wśród uczniów. Będziemy zachęcać krakowskie szkoły, żeby w takich projektach 
w jak największym stopniu uwzględnić współpracę w krakowskimi Klubami 
Seniora. Przykładem takiej współpracy mogłyby być zajęcia w szkolnej pracowni 
informatycznej, podczas których gimnazjaliści uczyliby seniorów podstaw 
obsługi komputera i korzystania z Internetu.






