
ZARZĄDZENIE NR 438/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 9 marca 2009 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2289/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 
października 2007r. 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 późn. zm.), 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” (z późn. zm.) oraz § 6 ust. 3 zarządzenia Nr 175/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
5 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa zarządza się, co następuje:

§1
W zarządzeniu Nr 2289/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 października 2007r. 
w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego ds. miejskich programów zdrowotnych na lata 
2007-2009, wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ Z-ca przewodniczącego Zespołu:
Michał Marszałek - Dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa”.

2. §1 ust.1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„ Sekretarz Zespołu: 
Paweł Lipowski – kierownik Referatu Zdrowia Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta 
Krakowa.”

3. §1 ust.1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„Członkowie:
a) prof. dr hab. n. med. Zbigniew Szybiński – Pełnomocnik Prorektora UJ ds. Collegium 

Medicum 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”;



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) Marta Suter – przedstawiciel Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej Rady 

Miasta Krakowa;
l) Jakub Bator - przedstawiciel Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej Rady 

Miasta Krakowa;
m) dr n. med. Jacek Tętnowski - przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie;
n) Izabela Ćwiertnia - przedstawiciel Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.”

§ 2
 Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura ds. Ochrony Zdrowia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
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