
ZARZĄDZENIE NR 163/2004          
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 5 lutego 2004 r.                        

w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2004 – 2006 programów z zakresu 
profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców Miasta Krakowa w ramach 
Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” 2004 - 2006 oraz ogłoszenia 
postępowania konkursowego.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 5, art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 35 i art. 54 ustawy 
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz 408  z późniejszymi 
zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy 
o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne ( Dz. U. Nr 93, poz. 592) i Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2002r. w sprawie szczegółowych warunków przekazywania samodzielnym 
publicznym zakładom opieki zdrowotnej środków publicznych, sposobu rozliczenia tych środków oraz 
sprawowania kontroli nad prawidłowością ich wykorzystania ( Dz. U. Nr 69, poz. 642) oraz Uchwały Nr 
XXXIII/273/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CXIX/1114/02 
Rady Miasta Krakowa  z dnia  28 sierpnia 2002r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Krakowa do 
zawierania umów wieloletnich w ramach wydatków bieżących zmienionej uchwałą Nr XIII/96/03 z dnia 23 
kwietnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr CXIX/1114/02 z dnia 28 sierpnia 2002r. w sprawie upoważnienia 
Zarządu Miasta Krakowa do zawierania umów wieloletnich w ramach wydatków bieżących oraz Uchwały Nr    
XXXIII/280/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 
Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” 2004 – 2006, zarządza się, co następuje:

§1

Zatwierdza się do realizacji w latach 2004 – 2006 programy profilaktyki zdrowotnej, 
wybrane przez Zespół Konsultacyjny ds. profilaktyki i promocji zdrowia, powołany 
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 855 /2003 z dnia 20 czerwca 2003 r., dla 
mieszkańców Miasta Krakowa – w ramach realizacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia 
„Zdrowy Kraków” 2004 – 2006. Wykaz programów wybranych do realizacji wraz 
z  procentowym podziałem środków finansowych (przeznaczonych na ich realizację) stanowi 
załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
1. Postanawia się ogłosić postępowanie konkursowe, zgodnie z art. 35 oraz art. 54 ustawy 

z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej, w celu wyłonienia podmiotów 
realizujących programy profilaktyki zdrowotnej w latach 2004 - 2006.

2. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone przez Komisję w składzie:
Przewodniczący:
Krystyna Kollbek – Wydział Spraw Społecznych UMK,
Członkowie:
Henryka Kiszka – Wydział Spraw Społecznych UMK,
Michał Marszałek - Wydział Spraw Społecznych UMK,
Maria Piętak – Frączek – Wydział Spraw Społecznych UMK,



Ryszard Osiński - Wydział Spraw Społecznych UMK,
Karolina Kaczor - Wydział Spraw Społecznych UMK.

3. Obsługę prawną Komisji, o której mowa w ust. 2 zapewni Zespół Radców Prawnych 
w Wydziale Organizacji i Nadzoru UMK.

4. Komisja określona w ust. 2 zatwierdzi szczegółowe kryteria oceny ofert oraz szczegółowe 
warunki konkursu, opracowane przez Zespół konsultacyjny ds. profilaktyki i promocji 
zdrowia, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, dokona oceny złożonych ofert 
oraz wybierze realizatorów poszczególnych programów.

5. Przewodniczący Komisji zaprasza do udziału w jej pracach inne osoby, których obecność 
jest niezbędna dla skutecznej realizacji zadań Komisji.

6. Regulamin wyłaniania podmiotów realizujących w latach 2004 – 2006 programy 
profilaktyki zdrowotnej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Środki na realizację programów profilaktyki zdrowotnej, w zakresie świadczeń zdrowotnych 
przyjętych do realizacji w latach 2004 – 2006, w roku 2004 r, znajdują pokrycie w:
planie finansowo – rzeczowym Wydziału Spraw Społecznych UMK na rok 2004:
Dz. 851, Rozdz. 85149, § 4280 zakup usług medycznych, zad. nr 1 (GWSMK) – realizacja 
programu profilaktyki i promocji zdrowia
oraz w planie finansowo – rzeczowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie na rok 2004:
Dz. 900, Rozdz. 90011, § 4280 – profilaktyka zdrowotna dzieci.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
  / - /



UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2003 r. Rada Miasta Krakowa przyjęła Miejski Program Ochrony 

Zdrowia „Zdrowy Kraków” 2004 – 2006. Jednym z najistotniejszych obszarów jego realizacji 

jest część dotycząca profilaktyki i promocji zdrowia. Zgodnie z postanowieniami ww. 

uchwały RMK Miasto Kraków przyjmuje do realizacji programy z zakresu profilaktyki 

zdrowotnej na trzy najbliższe lata, to jest do końca roku 2006. Wskazanie najistotniejszych 

z epidemiologicznego punktu widzenia programów oraz opracowanie kryteriów odbyło się 

przy pomocy, powołanego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 855 /2003 z dnia 

20 czerwca 2003 r. Zespołu Konsultacyjnego ds. profilaktyki i promocji zdrowia, złożonego 

w przeważającej części z konsultantów wojewódzkich poszczególnych dziedzin medycyny. 

Wyżej wspomniane programy zostały wymienione w załączniku Nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. Miejski Program Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” 2004 – 2006 w obszarze 

profilaktyki i promocji zdrowia pokrywa się z założeniami dokumentu rządowego -

Narodowego Programu Zdrowia. Nadrzędnym celem strategicznym Narodowego Programu 

Zdrowia jest: „Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności”. Miasto Kraków 

realizuje ten cel poprzez: zapewnienie mieszkańcom Miasta dostępności do usług 

medycznych, działania prozdrowotne (eliminację czynników ryzyka), zmiany w stylu życia 

ludności poprzez edukacje zdrowotną, kształtowanie środowiska życia, pracy i nauki 

sprzyjającego zdrowiu. Miasto Kraków realizując programy profilaktyki zdrowotnej w latach 

2004 – 2006 przewiduje również działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia 

w odniesieniu do wszystkich grup wiekowych: dzieci i młodzieży, dorosłych oraz osób 

starszych. Działania te są zbieżne z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia.

Opracowując program profilaktyki miażdżycy, cukrzycy typu 2 i nadciśnienia, 

uwzględniono następujące cele operacyjne NPZ: nr 1: Zwiększenie aktywności fizycznej oraz 

nr 14: Usprawnienie wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad osobami z ryzykiem rozwoju 

niedokrwiennej choroby serca. Przy opracowaniu programów: profilaktyki z zakresu 

onkologii uwzględniono cel operacyjny NPZ: nr 15: Usprawnienie wczesnej diagnostyki 

i zwiększenie efektywności leczenia nowotworów złośliwych. Przy opracowaniu programu 

profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc uwzględniono cel operacyjny nr 3: 

zmniejszenie rozpowszechnienia palenia tytoniu. Przy opracowaniu programu profilaktyki 

próchnicy uwzględniono cel operacyjny NPZ: nr 18: Intensyfikacja profilaktyki próchnicy 

zębów i chorób przyzębia u dzieci, a przy realizacji programów autorskich dla jednostek 

wykonujących m.in. opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo i fizycznie 



uwzględniono cel operacyjny NPZ nr: 16: Stwarzanie warunków umożliwiających osobom 

niepełnosprawnym włączenie się lub powrót do czynnego życia.

Wszystkie opracowywane programy są zgodne z celem operacyjnym nr 6: Zwiększenie 

skuteczności edukacji zdrowotnej oraz działań w zakresie promocji zdrowia oraz celem 

operacyjnym nr 12: Zwiększenie dostępności i usprawnienie podstawowej opieki zdrowotnej.



Załącznik Nr 1

          do Zarządzenia Nr 163/2004
        Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 5 lutego 2004 r.                        

Wykaz programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej wskazanych do realizacji przez Zespół 

Konsultacyjny ds. profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców Miasta Krakowa na lata

 2004 – 2006 wraz z procentowym podziałem środków finansowych*:

1. Program profilaktyki miażdżycy, cukrzycy typu 2 i nadciśnienia –  36 %,

2. Program profilaktyki raka piersi – 14 %,

3. Program profilaktyki raka szyjki macicy – 11 %,

4. Program profilaktyki raka jelita grubego – 6 %,

5. Program profilaktyki raka tarczycy – 5 %,

6. Program profilaktyki przewlekłej, obturacyjnej choroby płuc – 8 %,

7. Program profilaktyki wtórnego udaru mózgu -  11 % ,

8. Program profilaktyki astmy i chorób alergicznych – 3 %,

9. Program profilaktyki próchnicy – 3  %,

10. Program profilaktyki wad postawy – 3 %,

11. Programy autorskie. *

* Kwota ogólna ( 2 150 000 zł)  przeznaczona na programy profilaktyczne zostanie pomniejszona 

o 130 000 zł, które będą przeznaczone w ramach tzw. małej profilaktyki na programy autorskie 

zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/280/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie 

przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” 2004 – 2006.





Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Nr 163/2004        
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 5 lutego 2004 r.                        

Podstawą przeprowadzenia Konkursu ofert jest art. 35 oraz art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. 
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz 408 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia 
na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 
2002r. w sprawie szczegółowych warunków przekazywania samodzielnym publicznym zakładom opieki 
zdrowotnej środków publicznych, sposobu rozliczenia tych środków oraz sprawowania kontroli nad 
prawidłowością ich wykorzystania ( Dz. U. Nr 69, poz. 642).

Regulamin wyłaniania podmiotów realizujących w latach 2004 - 2006 programy 
profilaktyki zdrowotnej.

1. Miasto Kraków za pośrednictwem Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa 
ogłasza w prasie lokalnej przedmiot konkursu - to jest zakres programów profilaktycznych 
przewidzianych do realizacji w latach 2004 - 2006, przekazuje informacje dotyczące 
konkursu samorządom zawodów medycznych oraz wywiesza informację na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie zlecającego - Pl. Wszystkich Świętych 3 / 4.

2. Oferty składane będą na formularzach ofertowych, opracowanych przez Wydział Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, do odbioru w siedzibie Wydziału, ul. Grunwaldzka 
8.

3. Oferenci będą mogli się zapoznać z warunkami konkursu oraz materiałami 
informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy w siedzibie 
Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, ul. Grunwaldzka 8.

4. Zainteresowani składają oferty w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta 
Krakowa, ul. Grunwaldzka 8, w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia 
prasowego o którym mowa w pkt 1.

5. Komisja powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa opracuje regulamin pracy 
Komisji oraz dokona wyboru ofert przedstawionych przez oferentów ubiegających się 
o realizację programów profilaktyki zdrowotnej w latach 2004- 2006. 

6. Na podstawie prac Komisji dokonującej wyboru ofert Wydział Spraw Społecznych ogłosi 
wyniki konkursu, poprzez pisemne zawiadomienie oferentów oraz wywieszenie 
informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta 
Krakowa, ul. Grunwaldzka 8.

7. Skargi i protesty mogą być zgłaszane w terminie 7 dni, zgodnie z trybem przewidzianym 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 w sprawie 
umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592 ) oraz 
art.54 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 
91, poz. 408 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) - rozpatruje je Komisja, o której mowa 
w pkt 5. 

8. Po zakończeniu postępowania konkursowego nastąpi podpisanie umów i ich realizacja. 
Podpisanie umów nastąpi w terminie 21 dni od dnia zakończenia postępowania 
konkursowego.




