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Opinia do ustawy o zdrowiu publicznym 

(druk nr 1057) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa zmierza do utworzenia mechanizmów pozwalających na osiągnięcie poprawy 

sytuacji zdrowotnej społeczeństwa. Działania przyczyniające się do ochrony i poprawy 

zdrowia stanowią zadanie władz publicznych. Uzasadnienie do projektu (sejmowy druk 

nr 3657) jako cel ustawy określa stworzenie systemu prowadzenia spójnej polityki zdrowia 

publicznego, mając na uwadze konieczność sprostania wyzwaniom stawianym przez warunki 

XXI wieku. Proponuje się: stworzenie struktur odpowiedzialnych za koordynację 

i monitorowanie działalności władz publicznych wpływających na zmianę stanu zdrowia 

populacji, zapewnienie stabilnych mechanizmów finansowania oraz usystematyzowanie 

zadań z zakresu zdrowia publicznego realizowanych dotychczas, a także zapewnienie ich 

ciągłości i kompleksowości.  

Ustawa określa zadania z zakresu zdrowia publicznego, wskazuje podmioty realizujące 

zadania, określając podmiot koordynujący ich realizację – jest nim minister właściwy do 

spraw zdrowia. Ustawa zakłada jego współdziałanie z innymi podmiotami, a ponadto 

przewiduje utworzenie przy ministrze zdrowia, organu opiniodawczo–doradczego, którym 

jest, szeroko reprezentowana, Rada do spraw Zdrowia Publicznego. Instrumentem realizacji 

polityki zdrowia publicznego, jest Narodowy Program Zdrowia (NPZ), określany przez Radę 

Ministrów, w drodze rozporządzenia i sporządzany na okres nie krótszy niż 5 lat. Rada 

Ministrów wskazuje w nim cel strategiczny i cele operacyjne, zadania, podmioty realizujące, 

tryb i wysokość finansowania oraz sposób monitorowania NPZ, mając na uwadze stan 

zdrowia społeczeństwa. Celem strategicznym NPZ jest wydłużenie życia w zdrowiu, poprawę 

jakości życia związanej ze zdrowiem i ograniczanie nierówności w zdrowiu. Cele operacyjne 
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NPZ służą realizacji celu strategicznego i mają być ukierunkowane na zmniejszenie narażenia 

społeczeństwa na zagrożenia zdrowia. Ponadto ustawa przewiduje utworzenie Komitetu 

Sterującego Narodowego Programu Zdrowia, mającego na bieżąco koordynować działania 

i rozwiązywać problemy związane z realizacją NPZ. Rozdział 4 ustawy dotyczy finansowania 

zadań z zakresu zdrowia publicznego – ustawa stanowi, że następuje ono ze środków 

pozostających w dyspozycji ministra zdrowia, innych ministrów lub centralnych organów 

administracji rządowej (w tym ze środków funduszy celowych), innych państwowych 

jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu zdrowia publicznego (w tym 

Narodowego Funduszu Zdrowia), a także jednostek samorządu terytorialnego. Powierzenie 

realizacji zadań przez dysponenta środków odbywa się w trybie ogłaszanego przez niego 

konkursu ofert, a przekazywanie środków – na podstawie umów, zawieranych z realizatorem 

zadania. 

Ustawa co do zasady wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, 

z wyjątkami, które wejdą w życie w terminie późniejszym (1 października 2017 r. i 1 stycznia 

2017 r. oraz 1 stycznia 2018 r.), przy czym uregulowania dotyczące utworzenia NPZ oraz 

związane z jego funkcjonowaniem zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. 

Przyjęte zmiany innych ustaw (art. 19 –25) korespondują z zakresem w/w ustawy
1)

. I tak 

zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane dotychczas w ramach 

Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, którego 

projekt dotąd przygotowywała Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, będą realizowane w ramach NPZ, a środki Funduszu Zajęć Sportowych dla 

Uczniów będą przeznaczane na, oprócz dotychczasowych celów, zadania w zakresie 

aktywności fizycznej określone w ustawie o zdrowiu publicznym (zmiana ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Zadania z zakresu ochrony 

zdrowia psychicznego dotyczące promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom 

psychicznym będą realizowane w ramach NPZ (dotychczas w ramach Narodowego Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego), a pozostałe wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

o ochronie zdrowia psychicznego nadal w Ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego. W ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii ustawodawca rezygnuje 

                                                 

1)
 Dokonuje się nowelizacji ustawy: o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o ochronie 

zdrowia psychicznego, o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

o przeciwdziałaniu narkomanii, o grach hazardowych i o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi. 
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z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jako podstawy działań przeciw 

narkomanii, przyjmując w to miejsce NPZ, a dla samorządu terytorialnego – Wojewódzki 

i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, uwzględniające cele operacyjne NPZ. 

Podobnie jak w stosunku do środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, wydatki 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (ustawa o grach hazardowych) będą przeznaczane nie 

tylko na dotychczasowe zadania, lecz także na zadania, określone w przepisach ustawy 

o zdrowiu publicznym, w zakresie aktywności fizycznej. Powyższe zmiany mają 

obowiązywać od dnia 1 stycznia 2016 r. 

W ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

wprowadzono możliwość dofinansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia programów 

polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie 

świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia gwarantowane (od roku 2017).  

Od 1 stycznia 2018 r. nastąpi rezygnacja z programu określającego politykę zdrowotną, 

społeczną i ekonomiczną (ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 

i wyrobów tytoniowych), którego finansowanie odbywało się z budżetu państwa 

w  wysokości 0,5 % wartości podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych. 

Ustawa określa maksymalny limit wydatków budżetu państwa, będących skutkiem 

finansowym ustawy, na lata 2016 – 2025.  

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Rządowy projekt ustawy o zdrowiu publicznym (druk nr 3675) wpłynął do Sejmu 

15 lipca 2015 r. Pierwsze czytanie odbyło się na 97. posiedzeniu Sejmu 21 lipca br., następnie 

skierowano go do Komisji Zdrowia, która do prac legislacyjnych powołała podkomisję. 

Komisja Zdrowia 5 sierpnia br. zaakceptowała sprawozdanie podkomisji, przy czym 

w dwóch kwestiach mniejszość Komisji Zdrowia nie podzieliła jej zdania (druku nr 3772). 

Pierwsza dotyczy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i zmierza do ograniczenia zakresu 

zmian tej ustawy, celem drugiego wniosku jest wprowadzenie nowej zmiany – do ustawy 

o radiofonii i telewizji dotyczącej zakazu w audycjach dla dzieci. Poza tym sprawozdanie 

zawiera projekt w brzmieniu przedstawionym przez Radę Ministrów, poprawiony w sposób 

nie zmieniający jego idei, jedynie zawierający doprecyzowania i korekty legislacyjne.  

W toku prac w Komisji Zdrowia kontrowersje i spory budziło uregulowanie art. 20, 

w szczególności rezygnacja z funkcjonowania dotychczasowego Narodowego Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego. 
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Podczas drugiego czytania, na 99 pos. Sejmu, 9 września zgłoszono dwie poprawki. 

Pierwsza modyfikuje zmianę dotyczącą zmian ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – 

odstępuje od rezygnacji dotychczas istniejącego Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego, włączając promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom 

psychicznym do NPZ, a pozostawiając realizację pozostałych zadań wskazanych w art. 2 ust. 

1 pkt 2 i 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w gestii dotychczasowego Narodowego 

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Druga zmiana obejmuje podwyższenie o 0, 7 mln 

zł maksymalne limitów wydatków dla budżetu państwa w części 46 w kolejnych latach 2016–

2025. Komisja Zdrowia rekomendowała Sejmowi przyjęcie obydwu poprawek. W trzecim 

czytaniu poprawki te zostały przyjęte przez Sejm, nie przyjęto pierwszego wniosku 

mniejszości, a drugi tj. zmiana ustawy o radiofonii i telewizji, został wycofany.  

Za przyjęciem ustawy głosowało 278 posłów, nikt nie był przeciwny, głosów 

wstrzymujących się oddano 147. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. W pracach legislacyjnych podnoszono kwestię tytułu ustawy, kwestionując jego 

adekwatność w stosunku do treści ustawy. Jednak dodany w związku z tym w art. 1  ust. 2, 

nie usuwa tej wady, nie wprowadza nie budzącej zastrzeżeń legislacyjnych definicji (definicja 

poprzez zadania?). Skoro w piśmiennictwie nie funkcjonuje jedna definicja zdrowia 

publicznego, ale nie zdecydowano się na zamieszczenie żadnej z nich w projekcie (obecnie 

ustawie), to zastosowane rozwiązanie jest legislacyjnie niezręczne i nietrafne. Jeżeli zdrowie 

publiczne oznacza „zadania określone w art. 2”, to odnosząc „definicję” do art. 1 ust. 1 

otrzymuje się paradoks: „Ustawa określa zadania z zakresu zdrowia publicznego, czyli – 

zadania z zakresu zadań zdrowia publicznego”.  

Propozycja poprawek: 

1) w art. 1 skreśla się oznaczenie ust. 1 oraz ust. 2; 

2) w art. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Zdrowie publiczne obejmuje:”. 

Albo: 

1) przedmiot ustawy określony w tytule otrzymuje brzmienie: 

„o ochronie zdrowia publicznego”; 

2) w art. 1 skreśla się oznaczenie ust. 1 oraz ust. 2; 
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3) w art. 19 w pkt 1 w ust. 2, w pkt 6 w ust. 4, w pkt 5 w pkt 1– 3, w art. 20 w pkt 1, 

w ust. 2, w art. 22 w pkt 5, w art. 48d w ust. 2, w art. 23 w pkt 3, w art. 7 oraz w art. 25 

w pkt 1 w lit. a, w ust. 4 i w pkt 2, w pkt 5 wyrazy „o zdrowiu publicznym” zastępuje się 

wyrazami „o ochronie zdrowia publicznego”.  

 

2. W art. 9 w ust. 1 zbędny jest wyraz dokument – NPZ  ma formę rozporządzenia  

Propozycja poprawki: 

 w art. 9 w ust. 1 wyrazy „dokumentem ustanawianym” zastępuje się wyrazem 

„ustanawiany”. 

 

3. Zawarta w art. 17 w ust. 4 klauzula dotycząca odpowiedzialności za fałszywe oświadczenie 

odzwierciedla uregulowanie art. 233 §. 6 Kodeksu karnego, który typizuje odpowiedzialność 

karną za złożenie fałszywego oświadczenia, nie zaś zeznania. Chodzi więc 

o odpowiedzialność karną za złożenie fałszywego oświadczenia, co potwierdza zdanie drugie 

w art. 17 ust. 4. 

Propozycja poprawki: 

 w art. 17 w ust. 4 w zdaniu pierwszym i trzecim wyrazy „fałszywych zeznań” zastępuje się 

wyrazami „fałszywego oświadczenia” – klauzula w oświadczeniu odzwierciedla 

uregulowanie art. 233 §. 6 Kodeksu karnego, typizuje odpowiedzialność karną za złożenie 

fałszywego oświadczenia, nie zaś zeznania (por. zdanie drugie). 

 

 

Bożena Langner 

Główny legislator 


