
ZARZĄDZENIE Nr 427/2018
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 15.02.2018 r.

w sprawie oznakowania pojazdów lekarzy medycyny oraz pielęgniarek i położnych 
świadczących pomoc medyczną osobom zamieszkałym w strefie ograniczonego ruchu 
w strefach P1 (I, II, III, IV) i P2 oraz zasad wydawania oznakowań.

Na podstawie art. 31 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 i 1926, z 2018 r. poz. 106) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się oznakowanie dla pojazdów samochodowych użytkowanych 
przez lekarzy, pielęgniarki i położne świadczących pomoc medyczną osobom zamieszkałym 
w strefie ograniczonego ruchu w strefach P1 (I, II, III, IV) i P2.
2. Wzór oznakowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
3. Wzór zezwolenia do oznakowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Jednostkę upoważnioną do wydawania oznakowań jest Zarząd Infrastruktury 
Komunalnej i Transportu w Krakowie.

§ 3. Ustala się następujące zasady postępowania przy wydawaniu oznakowań:
1. Oznakowanie może być wydane:

1) lekarzom medycyny prowadzącym indywidualną praktykę lekarską na terenie Miasta 
Krakowa i udzielającym świadczeń zdrowotnych osobom zamieszkałym w strefie 
ograniczonego ruchu w strefach P1 (I, II, III, IV) i P2 w oparciu o wykaz 
przekazywany przez Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, 
Dyrektora Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie,

2) lekarzom medycyny Podstawowej Opieki Zdrowotnej, świadczącym pomoc 
zdrowotną osobom zamieszkałym w strefie ograniczonego ruchu w strefach P1 (I, II, 
III, IV) i P2 na podstawie bezpośredniego kontraktu z Narodowym Funduszem 
Zdrowia lub poprzez zatrudnienie u świadczeniodawcy posiadającego kontrakt 
z Narodowym Funduszem Zdrowia w oparciu o wykaz świadczeniodawców 
przekazywany przez Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie,

3) pielęgniarkom i położnym udzielającym pomocy medycznej osobom zamieszkałym 
w strefie ograniczonego ruchu w strefach P1( I, II, III, IV) i P2, prowadzącym 
indywidualną praktykę na terenie Miasta Krakowa lub zatrudnionym 
u świadczeniodawcy usług medycznych w ramach kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia - w oparciu o wykaz przekazywany przez Przewodniczącego 
Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych lub wykaz 
świadczeniodawców przekazywany przez Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ 
w Krakowie.

2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie wraz z oznakowaniem 
wydaje zezwolenie potwierdzające tożsamość kierowcy i posiadane przez niego uprawnienia 
do korzystania z oznakowania. 
3. Oznakowanie bez zezwolenia jest nieważne.
4. Oznakowanie nie upoważnia do bezpłatnego postoju w strefie płatnego parkowania.
5. Oznakowanie obowiązuje na okres do jednego roku, jednak nie dłużej niż do końca roku 

kalendarzowego, w którym złożony został wniosek o przyznanie oznakowania. 



6. Oznakowanie jest przyznawane wyłącznie na jeden pojazd.
7. Dostęp do ewidencji oznakowań mają przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej Policji oraz Straży Miejskiej Miasta Krakowa. 

§ 4. 1. Oznakowanie nie jest równocześnie identyfikatorem ani zezwoleniem 
upoważniającym do wjazdu w strefę ograniczonego ruchu i wjazd do strefy może mieć 
miejsce tylko w sytuacji świadczenia pomocy medycznej w mieszkaniu osoby tego 
wymagającej, przy czym lekarze, pielęgniarki i położne udzielający pomocy medycznej 
osobom zamieszkałym w strefach ograniczonego ruchu są uprawnione do wjazdu bez 
ograniczeń czasowych. 
2. Korzystanie z oznakowania pojazdów w innych celach niż okresowe w ust. 1 traktowane 

będzie przez organ kontroli ruchu drogowego, jako nieprzestrzeganie przepisów ruchu 
drogowego oraz będzie skutkowało pozbawieniem na okres trzech lat prawa do oznakowania. 
Funkcjonariusze organów kontroli ruchu drogowego po stwierdzeniu niewłaściwego 
wykorzystywania oznakowania są upoważnieni do zatrzymania oznakowania 
oraz zaświadczają określonego w § 3 i przekazania ich do Zarządu Infrastruktury Komunalnej 
i Transportu w Krakowie.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Infrastruktury 
Komunalnej i Transportu w Krakowie.

§ 6. Tracą moc zarządzenie nr 2797/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
 7 grudnia 2009 r. w sprawie oznakowania pojazdów lekarzy medycyny oraz pielęgniarek 
i położnych świadczących pomoc medyczną osobom zamieszkałym w strefach A i B 
oraz zasad wydania oznakowań i Zarządzenie nr 392/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
2 marca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2797/2009 Prezydenta Miasta Krakowa 
z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie oznakowania pojazdów lekarzy medycyny 
oraz pielęgniarek i położnych świadczących pomoc medyczną osobom zamieszkałym 
w strefach A i B oraz zasad wydania oznakowań.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


