
 
 

ZARZĄDZENIE Nr 127/2022 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

   z dnia 21 stycznia 2022 r. 
 
 
w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2022 roku 
programu polityki zdrowotnej pn. „Gminny Program Leczenia Niepłodności Metodą 
Zapłodnienia Pozaustrojowego dla mieszkańców Krakowa” oraz określenia wymagań, 
kryteriów i zasad wyboru realizatora/realizatorów oraz środków finansowych na jego 
realizację 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834), art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834), art. 48 ust. 1 i ust. 5, art. 
48b ust. 1, ust. 2-4 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270) oraz 
uchwały nr LIV/1480/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu 
Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego dla mieszkańców Krakowa” zarządza się, co 
następuje: 

 
§ 1. Postanawia się ogłosić i przeprowadzić konkurs ofert na realizację w 2022 roku 

programu polityki zdrowotnej pn. „Gminny Program Leczenia Niepłodności Metodą 
Zapłodnienia Pozaustrojowego dla mieszkańców Krakowa”. 
 

§ 2. Ogłoszenie o konkursie ofert, które zawiera w szczególności opis zlecanego do 
realizacji programu polityki zdrowotnej, formularz ofertowy, wymagania stawiane oferentom, 
kryteria i zasady wyboru realizatora/realizatorów, stanowi załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 

 
§ 3. 1. Planowana wysokość środków publicznych na realizację zlecanego programu 

polityki zdrowotnej w 2022 roku wynosi 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100). 
        2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 zostały ujęte w planie finansowym 

Urzędu Miasta Krakowa na rok 2022, Dz. 851, Rozdz. 85149, § 4280, zadanie nr SZ/RPZ/02, 
nazwa zadania: „Realizacja i sprawozdawczość programów polityki zdrowotnej” (GWSMK). 

 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej  

i Zdrowia. 
 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 


