ZARZĄDZENIE NR 2289/2007
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 30 października 2007 roku
w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego ds. miejskich programów
zdrowotnych na lata 2007-2009.
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 ), Uchwały Nr CXIX/1275/06 Rady Miasta Krakowa
z dnia 25 października 2006 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia „Zdrowy
Kraków” 2007 – 2009 oraz § 6, ust. 3 zarządzenia nr 18/2007 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie regulaminu
organizacyjnego Miasta Krakowa(tekst jednolity: zarządzenie Nr 1369/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
22 czerwca 2007r.) zarządza się, co następuje:

§1
1.Powołuje się Zespół konsultacyjny ds. miejskich programów zdrowotnych, zwany dalej
Zespołem, w następującym składzie:
1) Przewodniczący Zespołu:
Paweł Stańczyk - Sekretarz Miasta.
2) Z-ca przewodniczącego Zespołu:
Andrzej Bohosiewicz - Dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.
3) Sekretarz Zespołu:
Maria Piętak - Frączek - Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.
4) Członkowie:
a) prof. dr hab. n. med. Zbigniew Szybiński – Pełnomocnik Prorektora UJ ds. Collegium
Medium do realizacji porozumienia pomiędzy Urzędem Miasta Krakowa a Uniwersytetem
Jagiellońskim, Autor „Programu prewencji miażdżycy, cukrzycy typu 2 i nadciśnienia” oraz
„Programu profilaktyki chorób tarczycy u kobiet”;
b) dr n.med. Adam Windak – Konsultant Województwa małopolskiego w dziedzinie medycyny
rodzinnej,
c) prof. dr hab. n. med. Leszek Kołodziejski – autor „Programu edukacyjno-profilaktycznego
wczesnego wykrywania raka piersi”;
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d) prof. dr hab. n. med. Krystyna Obtułowicz – autor „Programu profilaktyki astmy i chorób
alergicznych młodzieży szkolnej”;
e) prof. dr hab. n. med. Antoni Basta – autor „Programu wczesnego wykrywania raka szyjki
macicy”;
f) prof. dr hab. n. med. Jan Kulig – autor „Programu wczesnego wykrywania raka jelita
grubego”;
g) prof. dr hab. n. med. Bogusław Frańczuk – autor „Programu profilaktyki wad postawy”;
h) prof. dr hab. n. med. Zygmunt Dobrowolski – autor „Programu prewencji raka prostaty”;
i) dr hab. n. med. Aleksander Garlicki – autor „Programu szczepień ochronnych przeciw
grypie”;
j) dr n. med. Iwona Sanak – autor „Programu profilaktyki próchnicy u dzieci”;
k) Paweł Lipowski - Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa;
l) Jakub Bator - przedstawiciel Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej Rady
Miasta Krakowa;
m) Dariusz Olszówka - przedstawiciel Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej Rady
Miasta Krakowa;
n) dr n. med. Jacek Tętnowski - przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie;
o) Izabela Ćwiertnia - przedstawiciel Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.
2. Wskazane w ust. 1 programy zostały przyjęte do realizacji w latach 2007-2009 w Mieście
Krakowie na podstawie Uchwały Nr CXIX/1275/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25
października 2006 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia
„Zdrowy Kraków” 2007 – 2009.
3.W pracach Zespołu w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć również inne osoby
nie będące jego członkami, zapraszane przez Przewodniczącego Zespołu, celem konsultacji
i wydawania opinii.
4. Przewodniczący Zespołu może tworzyć spośród członków Zespołu oraz osób niebędących
członkami Zespołu, a zaproszonych do udziału w pracach Zespołu, grupy robocze w sprawach
należących do zadań zespołu, określając ich nazwę, skład, zakres działania oraz tryb pracy.

§2
Do zadań Zespołu należy:
1) koordynacja realizacji Miejskiego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia „Zdrowy Kraków
2007 – 2009”;
2) koordynowanie realizacji miejskich programów zdrowotnych, tym programów autorskich
i dzielnicowych;
3) wprowadzenie i nadzór nad rejestracją standardów postępowania dla jednostek realizujących
miejskie programy zdrowotne;
4) opracowywanie sprawozdań z miejskich programów zdrowotnych, o których mowa w pkt 2;
5) przedstawianie Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej Rady Miasta Krakowa
sprawozdań z realizacji Miejskiego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia „Zdrowy Kraków
2007 – 2009”;
6) opracowanie założeń Miejskiego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia „Zdrowy Kraków
2010 – 2012”.
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§3
Obsługę organizacyjno-techniczną prac Zespołu, w tym miejsce odbywania posiedzeń zapewnia
Dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia.
§4
1.Zespół działa kolegialnie, podejmując decyzje na posiedzeniach plenarnych.
2.Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.
3.Posiedzenia plenarne Zespołu są protokołowane. Protokół każdego posiedzenia, do którego
załącza się podjęte przez Zespół uchwały, podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Zespołu.
4. Przewodniczący Zespołu corocznie zobowiązany jest do przedkładania Prezydentowi Miasta
Krakowa sprawozdań rocznych z prac Zespołu.
§5
Termin zakończenia prac Zespołu ustala się na dzień 15 stycznia 2010 roku, po przedłożeniu
Prezydentowi Miasta Krakowa oraz właściwej do spraw zdrowia komisji Rady Miasta Krakowa,
sprawozdania końcowego z realizacji zadań Zespołu.
§6
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura ds. Ochrony Zdrowia.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
/-/
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