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ZARZĄDZENIE NR 1302/2019 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

Z DNIA 31.05.2019 r. 
«TableEnd:SzablonAktyKierowania» 

 
w sprawie zasad organizacji medycyny szkolnej w latach 2019-2021 w samorządowych 
szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i placówkach na terenie Gminy Miejskiej 
Kraków.  
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2019 poz. 506), art. 10 ust. 1 pkt 1 oraz art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245; Dz. U. z 2019 r. poz. 534, 730, 761), 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2485 i 2397), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 
sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139 
poz. 1133) oraz Uchwały nr VI/106/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia 
Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021” zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się zasady organizacji medycyny szkolnej w samorządowych szkołach 
podstawowych, ponadpodstawowych i placówkach na terenie Gminy Miejskiej Kraków  
na lata 2019-2021, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. 1. Wykaz szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków,  
na terenie których działają gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej  
oraz gabinety stomatologiczne stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
 2. Zobowiązuje się dyrektora właściwej ds. edukacji komórki organizacyjnej Urzędu 
Miasta Krakowa do corocznej aktualizacji wykazu, o którym mowa w ust. 1  
oraz do przekazywania go w terminie do 31 października każdego roku do dyrektora 
właściwiej ds. zdrowia komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa. 
 3. Zobowiązuje się dyrektora właściwej ds. zdrowia komórki organizacyjnej Urzędu 
Miasta Krakowa do przekazania wykazu, o którym mowa w ust. 1 do wiadomości 
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. 
 

§ 3. 1. Wzór umowy użyczenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy 
przedlekarskiej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 
 2. Wzór umowy użyczenia gabinetu  stomatologicznego na prowadzenie 
profilaktycznej opieki  dentystycznej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 
 3. Wzór formularza sprawozdania z działalności gabinetów profilaktyki zdrowotnej  
i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych na terenie samorządowych szkół 
podstawowych, ponadpodstawowych i placówek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
zarządzenia.  
 

§ 4. 1. Zobowiązuje się dyrektora właściwej ds. edukacji komórki organizacyjnej 
Urzędu Miasta Krakowa do poinformowania w terminie do 10 grudnia danego roku 
dyrektorów samorządowych szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek  
o konieczności sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w § 3 ust. 3. 
 2. Zobowiązuje się dyrektorów samorządowych szkół podstawowych, 
ponadpodstawowych i placówek do przekazywania w terminie do 31 stycznia danego roku  
za rok poprzedni, do właściwiej ds. zdrowia komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa, 
sprawozdania z działalności gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej  
oraz gabinetów stomatologicznych, które pozwoli okresowo ocenić stan realizacji zadań  
z zakresu medycyny szkolnej.  



 3. Ocena stanu realizacji zadań z zakresu medycyny szkolnej w samorządowych 
szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i placówkach dokonywana jest przez właściwą 
ds. zdrowia i właściwą ds. edukacji komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Krakowa. 
 

§ 5. 1. Zobowiązuje się dyrektora właściwej ds. zdrowia komórki organizacyjnej 
Urzędu Miasta Krakowa przy udziale dyrektora właściwej ds. edukacji komórki 
organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa do przekazywania w terminie do 1 marca każdego 
roku, do akceptacji, rocznej informacji o stopniu realizacji zadań z zakresu medycyny 
szkolnej w samorządowych szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i placówkach  
na terenie Gminy Miejskiej Kraków za rok poprzedni, kierującemu pionem, któremu podlega 
właściwa ds. zdrowia komórka organizacyjna i kierującemu pionem, któremu podlega 
właściwa ds. edukacji komórka organizacyjna. 
 2. Właściwy Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. zdrowia przekazuje 
Prezydentowi Miasta Krakowa informację, o której mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 
marca danego roku.  
 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi właściwej ds. zdrowia komórki 
organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa i dyrektorowi właściwej ds. edukacji komórki 
organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa. 
 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

 


