
ZARZĄDZENIE NR 440/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 9 marca 2009 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz ogłoszenia konkursu ofert na realizację 
miejskich programów zdrowotnych, autorskich programów zdrowotnych oraz dzielnicowych 
programów zdrowotnych, finansowanych przez Miasto Kraków w 2009 r., w ramach 
Miejskiego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia „Zdrowy Kraków 2007-2009”.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 5, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 35, 35a i 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej (t.j.: Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj.: Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie 
zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 
2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przekazywania samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej 
środków publicznych na realizację programów zdrowotnych i programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne (Dz. U. 
Nr 131, poz. 1099) oraz 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.) zarządza 
się, co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się ogłosić konkurs ofert, zgodnie z art. 35, 35a i 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej oraz zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 
r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w celu 
wyłonienia podmiotów realizujących miejskie programy zdrowotne, autorskie programy
zdrowotne oraz dzielnicowe programy zdrowotne dla mieszkańców Miasta Krakowa w 2009
roku, zwane dalej „programami”. 

2. Miejskie programy zdrowotne dodatkowo przewidziane do realizacji w 2009 r., to: 
„Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych” w kwocie 200 000 zł oraz 
„Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 
uczęszczających do żłobków samorządowych, zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa”
w kwocie 480 000 zł.

3. Wykaz obszarów autorskich programów zdrowotnych wybranych do realizacji w 2009 roku 
wraz z podziałem środków finansowych przeznaczonych na ich realizację stanowi załącznik 
Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. Wykaz obszarów dzielnicowych programów zdrowotnych uznanych przez Dzielnice Miasta 
Krakowa za priorytetowe w zakresie ochrony zdrowia w 2009 roku stanowi załącznik 
Nr 2 do niniejszego zarządzenia.



§ 2.

1. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone przez Komisję Konkursową, zwaną 
dalej „Komisją”, w składzie:

1) Przewodniczący:
Michał Marszałek – Dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK;

2) Członkowie:
a) Paweł Lipowski – Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK,
b) Maria Piętak - Frączek – Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK,
c) Ryszard Osiński – Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK,
d) Magdalena Wypych – Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK.

§ 3.

1. Komisja opracuje szczegółowe kryteria oceny ofert i warunki uczestnictwa w konkursie 
ofert, dokona oceny złożonych ofert oraz wybierze realizatorów poszczególnych 
programów.

2. Regulamin wyłonienia podmiotów realizujących w 2009 roku miejskie programy 
zdrowotne, autorskie programy zdrowotne oraz dzielnicowe programy zdrowotne stanowi 
załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Obsługę prawną Komisji zapewni Zespół Radców Prawnych UMK.

§ 4.

1. Komisja działa kolegialnie, podejmując decyzje na posiedzeniach plenarnych.
2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, prowadząc jej posiedzenia.
3. Posiedzenia Komisji są protokołowane. Protokół z posiedzenia, do którego załącza się 

podjęte przez Komisję uchwały, podpisuje Przewodniczący i protokolant. 

§ 5.

1. Ustalenia, wnioski i opinie Komisji w sprawach podstawowych rozstrzygnięć w zakresie 
realizacji zadań Komisji, podejmowane są w formie uchwały zwykłą większością głosów w 
obecności co najmniej trzech członków Komisji. W razie równej liczby głosów decyduje 
głos Przewodniczącego. 

2. W pracach Komisji w zależności od potrzeb mogą uczestniczyć również inne osoby nie 
będące jej członkami, zaproszone przez Przewodniczącego Komisji celem konsultacji 
i wyrażenia opinii. 
   

§ 6.

1. Środki na realizację programów, w zakresie świadczeń zdrowotnych przyjętych do realizacji 
w latach 2007 – 2009, w roku 2009 r. znajdują pokrycie w planie finansowo – rzeczowym 
Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK na rok 2009:
1) Dział 851, Rozdział 85149, § 4280 zakup usług medycznych, zadanie nr 1 (GWSMK) –
realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia;
2) Dział 851, Rozdział 85149, § 4280 zakup usług medycznych, zadanie nr 7 (GWSMK) –
zadania uznane przez Dzielnice za priorytetowe.

2. Zastrzega się możliwość przesuwania środków finansowych pomiędzy poszczególnymi 



obszarami programów i programami (wskazanymi w załączniku Nr 1 do zarządzenia) 
w przypadku zagrożenia ich realizacji.

3. W przypadku zagrożenia niewykorzystania środków finansowych przeznaczonych na 
realizację programów w 2009 roku dopuszcza się możliwość przeznaczenia tych środków na 
inne programy oraz cele związane z profilaktyką i promocją zdrowia.

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
/ - /



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 440/2009
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 9 marca 2009 r.

Wykaz obszarów miejskich programów autorskich wybranych

do realizacji w 2009 roku wraz z podziałem środków finansowych

przeznaczonych na ich realizację.

Obszary realizacji miejskich programów autorskich wraz z podziałem środków finansowych 

przeznaczonych na ich realizację w 2009 r.:

1) programy zdrowotne w zakresie szczepień ochronnych dla dzieci – 200.000 zł;

2) programy dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 

niepełnosprawnych – 50.000 zł;

3) programy wczesnego wykrywania zakażenia prątkiem gruźlicy płuc – 100.000 zł;

4) programy profilaktyki kardiologicznej – 50.000 zł;

5) programy profilaktyki onkologicznej – 50.000 zł.



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 440/2009
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 9 marca 2009 r.

Wykaz programów profilaktycznych uznanych przez Dzielnice za priorytetowe

w zakresie ochrony zdrowia w 2009 roku

W 2009 roku Dzielnice Miasta Krakowa będą realizowały dzielnicowe programy zdrowotne          

w szczególności w następującym  zakresie:

1. Programy dla dzieci i młodzieży:

1) programy profilaktyki próchnicy;

2) programy profilaktyki wad postawy;

3) programy profilaktyki wad wzroku;

4) program profilaktyki otyłości u dzieci.

      2.    Programy dla osób dorosłych:

1)  programy profilaktyki raka piersi;

2) programy profilaktyki raka szyjki macicy;

3) programy profilaktyki raka stercza;

4) programy profilaktyki chorób płuc;

5) programy profilaktyki osteoporozy;

6) programy profilaktyki tarczycy.

       3.   Programy szczepień ochronnych:

1) programy szczepień przeciwko grypie;

2) programy szczepień przeciwko żółtaczce („WZW B”);

3) programy szczepień przeciwko meningokokom i pneumokokom.



     Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 440/2009
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 9 marca 2009 r.

Regulamin wyłonienia podmiotów realizujących w 2009 roku miejskie programy autorskie 

oraz dzielnicowe programy zdrowotne

Podstawą przeprowadzenia konkursu ofert jest art. 35, 35a i 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. 
o zakładach opieki zdrowotnej (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) oraz art. 48 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na 
świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
1 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przekazywania samodzielnym publicznym 
zakładom opieki zdrowotnej środków publicznych na realizację programów zdrowotnych 
i programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne (Dz. U. Nr 131, poz. 1099):

1. Miasto Kraków za pośrednictwem Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, 
zwanym dalej Zamawiającym, ogłasza w prasie lokalnej przedmiot konkursu – zakres 
programów profilaktycznych przewidzianych do realizacji w roku 2009, przekazuje 
informacje dotyczące konkursu samorządom zawodów medycznych oraz wywiesza 
informację na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

2. Oferty składane będą zgodnie z warunkami uczestnictwa w konkursie ofert opracowanymi 
przez Zamawiającego do odbioru w jego siedzibie.

3. Oferenci będą mogli się zapoznać z warunkami uczestnictwa w konkursie ofert oraz 
materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy 
w siedzibie Zamawiającego.

4. Zainteresowani składają oferty w siedzibie Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia 
ukazania się ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1.

5. Komisja powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa opracuje regulamin swojej 
pracy oraz dokona wyboru ofert przedstawionych przez oferentów ubiegających się 
o realizację programów w 2009 r.

6. Na podstawie prac Komisji Prezydent Miasta Krakowa zatwierdzi wyniki konkursu ofert 
w drodze zarządzenia.

7. Skargi i protesty oferentów będą rozpatrywane przez Komisję, zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami prawa.  

8. Po zakończeniu postępowania konkursowego nastąpi podpisanie umów i będzie możliwa 
ich realizacja. Podpisanie umów nastąpi w terminie do 21 dni od dnia zakończenia 
postępowania konkursowego (ogłoszenia wyników konkursu).


