
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 11 września 2015 r. 

o zdrowiu publicznym 

 

(druk nr 1057) 

 

U S T A W A   z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286) 

 

Art. 2. 

 1. Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się przez odpowiednie 

kształtowanie polityki społecznej, w szczególności: 

1)   tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje 

powstrzymywanie się od spożywania alkoholu; 

2)   działalność wychowawczą i informacyjną; 

3)   ustalanie odpowiedniego poziomu i właściwej struktury produkcji napojów 

alkoholowych przeznaczanych do spożycia w kraju; 

4)   ograniczanie dostępności alkoholu; 

5)   leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu; 

6)   zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie; 

7)   przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 

8)   wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie centrów integracji 

społecznej. 

[2. Zadania, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się w założeniach polityki społeczno-

gospodarczej w postaci Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, zatwierdzanego przez Radę Ministrów.] 

<2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane zgodnie z Narodowym 

Programem Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 

zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. …), zwanym dalej „Narodowym Programem 

Zdrowia”.> 
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Art. 3. 

1. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych jest celem działania Państwowej 

Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwanej dalej "Agencją". 

2. Agencja podlega ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. 

3. Do zadań Agencji należy w szczególności: 

[1)   przygotowywanie projektu Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz projektu podziału środków na jego realizację;] 

2)   opiniowanie i przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz planów działań w 

zakresie polityki dotyczącej alkoholu i problemów alkoholowych; 

3)   prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej, opracowywanie ekspertyz oraz 

opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych; 

4)   udzielanie merytorycznej pomocy samorządom, instytucjom, stowarzyszeniom i osobom 

fizycznym, realizującym zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych, oraz zlecanie i finansowanie realizacji tych zadań; 

5)   współpraca z organami samorządu województw i pełnomocnikami, o których mowa w 

art. 4 ust. 3; 

6)   koordynacja i inicjowanie działań zwiększających skuteczność i dostępność lecznictwa 

odwykowego; 

7)   zlecanie i finansowanie zadań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych; 

8)   współpraca z organizacjami i instytucjami międzynarodowymi prowadzącymi działalność 

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych; 

9)   podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13
1
 i 

15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

4. Agencja jest państwową jednostką budżetową. 

5. Agencją kieruje dyrektor powoływany przez ministra właściwego do spraw zdrowia, 

spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Minister 

właściwy do spraw zdrowia odwołuje dyrektora Agencji. 

5a. Stanowisko dyrektora Agencji może zajmować osoba, która: 

1)   posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

2)   jest obywatelem polskim; 

3)   korzysta z pełni praw publicznych; 
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4)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

5)   posiada kompetencje kierownicze; 

6)   posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku 

kierowniczym; 

7)   posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Agencji. 

5b. Informację o naborze na stanowisko dyrektora Agencji, ogłasza się przez umieszczenie 

ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Agencji oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.), i Biuletynie Informacji 

Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać: 

1)   nazwę i adres Agencji; 

2)   określenie stanowiska; 

3)   wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa; 

4)   zakres zadań wykonywanych na stanowisku; 

5)   wskazanie wymaganych dokumentów; 

6)   termin i miejsce składania dokumentów; 

7)   informację o metodach i technikach naboru. 

5c. Termin, o którym mowa w ust. 5b pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia 

opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. 

5d. Nabór na stanowisko dyrektora Agencji przeprowadza zespół, powołany przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i 

doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia 

się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na 

stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze. 

5e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 5d, może być 

dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada 

odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny. 

5f. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 5e, mają obowiązek zachowania w 

tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w 

trakcie naboru. 
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5g. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia 

ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. 

5h. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający: 

1)   nazwę i adres Agencji; 

2)   określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów; 

3)   imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych 

według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze; 

4)   informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 

5)   uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata; 

6)   skład zespołu. 

5i. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynach 

Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 5b. Informacja o wyniku naboru zawiera: 

1)   nazwę i adres Agencji; 

2)   określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór; 

3)   imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu 

przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata. 

5j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. 

6. Organizację Agencji określa statut, nadany przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

 

Art. 4. 

[1. Samorząd województwa realizuje zadania, o których mowa w art. 1 i 2, w postaci 

wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

stanowiącego część strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej.] 

<1. Samorząd województwa realizuje zadania, o których mowa w art. 1 i 2, w postaci 

wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

stanowiącego część strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej, 

uwzględniającego cele operacyjne dotyczące przeciwdziałania uzależnieniu od 

alkoholu, określone w Narodowym Programie Zdrowia.> 

2. Zarząd województwa odpowiada za koordynację przygotowania i realizację programu, o 

którym mowa w ust. 1, udziela pomocy merytorycznej instytucjom i osobom fizycznym 

realizującym zadania objęte tym programem oraz współdziała z innymi organami 

administracji publicznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. 
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3. Program, o którym mowa w ust. 1, jest realizowany przez regionalny ośrodek polityki 

społecznej, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub inną jednostkę 

wskazaną w programie. W celu realizacji programu zarząd województwa może powołać 

pełnomocnika. 

4. Środki finansowe na prowadzenie działań, o których mowa w ust. 2, ujmuje się w budżecie 

województwa. 

Art. 4
1
. 

1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań 

własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują: 

1)   zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu; 

2)   udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 

3)   prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności 

dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także 

działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 

4)   (uchylony); 

5)   wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych; 

6)   podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13
1
 i 

15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego; 

7)   wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej. 

[2. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, jest prowadzona w postaci gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część 

strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę 

gminy. Program jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej, o którym mowa w 

przepisach o pomocy społecznej, lub inną jednostkę wskazaną w programie. W celu 

realizacji programu wójt (burmistrz, prezydent miasta) może powołać pełnomocnika.] 
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<2. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, jest prowadzona w postaci gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego 

część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez 

radę gminy, uwzględniającego cele operacyjne dotyczące profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie 

Zdrowia. Gminny program jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej, o 

którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub inną jednostkę wskazaną w 

tym programie. W celu realizacji gminnego programu wójt (burmistrz, prezydent 

miasta) może powołać pełnomocnika.> 

3. Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powołują gminne komisje rozwiązywania 

problemów alkoholowych, w szczególności inicjujące działania w zakresie określonym w 

ust. 1 oraz podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec 

osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego. 

4. W skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby 

przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

5. Zasady wynagradzania członków gminnych komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych określa rada gminy w gminnych programach rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

[Art. 11. 

 1. Na wydatki związane z realizacją Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych przeznacza się corocznie z budżetu państwa środki w wysokości 

1% podatku akcyzowego od wyrobów alkoholowych. 

2. Środki, o których mowa w ust. 1, są przeznaczone w szczególności na różne formy pomocy 

dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, działalność informacyjną i 

wychowawczą, kształcenie specjalistów i prowadzenie badań naukowych nad problemami 

alkoholowymi. 

3. (uchylony).] 

Art. 13
3
. 

1. Tworzy się Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów, zwany dalej "Funduszem", którego 

dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej. 

2. Fundusz jest państwowym funduszem celowym. 

3. Przychodami Funduszu są wpływy z tytułu opłat, o których mowa w art. 132 ust. 1. 
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[4. Środki Funduszu przeznacza się wyłącznie na dofinansowanie zajęć sportowych dla 

uczniów, prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz 

inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują 

zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także 

organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 

5. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   warunki i tryb przyznawania dofinansowania, biorąc pod uwagę wyrównywanie szans 

dostępu do kultury fizycznej, 

2)   tryb składania wniosków i dane, jakie powinien zawierać wniosek o przyznanie 

dofinansowania, uwzględniając zakres niezbędnych danych dotyczących podmiotu 

ubiegającego się o dofinansowanie, a także informacje o zajęciach sportowych, 

3)   tryb przekazywania środków, uwzględniając terminy, w jakich zostało zaplanowane 

przeprowadzenie zajęć sportowych, 

4)   wysokość dofinansowania, z tym że maksymalna wysokość tego dofinansowania w 

przypadku zajęć prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia 

oraz inne organizacje pozarządowe nie może przekroczyć 80%, a w przypadku zajęć 

organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 50% planowanych kosztów 

realizacji zajęć 

- kierując się koniecznością zapewnienia efektywnego wykorzystania środków Funduszu.] 

<4. Środki Funduszu przeznacza się na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów, 

prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne 

organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują 

zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a 

także organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, oraz na zadania 

określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej. 

5. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych i ministrem właściwym do spraw zdrowia 

określi, w drodze rozporządzenia: 

1) warunki i tryb przyznawania środków z Funduszu na dofinansowanie zajęć 

sportowych dla uczniów oraz na zadania określone w przepisach o zdrowiu 

publicznym,  
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2) tryb składania wniosków i dane, jakie powinien zawierać wniosek o przyznanie 

środków Funduszu, uwzględniając zakres niezbędnych danych dotyczących 

podmiotu ubiegającego się o te środki, a także informacje o zajęciach sportowych dla 

uczniów albo realizowanych zadaniach określonych w przepisach o zdrowiu 

publicznym, 

3) tryb przekazywania środków Funduszu, uwzględniając terminy, w jakich zostało 

zaplanowane przeprowadzenie zajęć sportowych dla uczniów albo realizacja zadań 

określonych w przepisach o zdrowiu publicznym, 

4) wysokość dofinansowania zajęć sportowych dla uczniów, z tym że maksymalna 

wysokość tego dofinansowania w przypadku zajęć prowadzonych przez kluby 

sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe nie 

może przekroczyć 80%, a w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego – 50% planowanych kosztów realizacji zajęć 

– kierując się koniecznością zapewnienia efektywnego wykorzystania środków 

Funduszu.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 

231, poz. 1375) 

Art. 2. 

1. Ochrona zdrowia psychicznego obejmuje realizację zadań dotyczących w szczególności: 

1)   promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym; 

2)   zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie 

dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia 

w środowisku rodzinnym i społeczny; 

3)   kształtowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw 

społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także 

przeciwdziałania ich dyskryminacji. 

[2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane przez działania określone w 

Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego.] 

<2. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są realizowane w ramach Narodowego 

Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. 
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o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. …), zwanego dalej „Narodowym Programem 

Zdrowia”, a zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, poprzez działania określone 

w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego.> 

3. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego określa w szczególności: 

1)   okres jego obowiązywania; 

2)   diagnozę sytuacji i zagrożeń dla zdrowia psychicznego, w tym zróżnicowań 

regionalnych; 

3)   cele główne i cele szczegółowe; 

4)   podmioty biorące udział w jego realizacji; 

5)   sposób realizacji zadań; 

6)   niezbędne działania legislacyjne, w szczególności mające na celu zapewnienie 

przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi. 

4. Prowadzenie działań określonych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia 

Psychicznego należy do: 

1)   zadań własnych samorządów województw, powiatów i gmin; 

2)   zadań Narodowego Funduszu Zdrowia oraz ministrów właściwych ze względu na 

charakter działań określonych w programie. 

5. Wskazane w ust. 4 pkt 1 działania polegają w szczególności na: 

1)   promowaniu zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym; 

2)   zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej, zintegrowanej i 

dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form pomocy niezbędnych do życia w 

środowisku społecznym, rodzinnym i zawodowym. 

6. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, Narodowy Program Ochrony Zdrowia 

Psychicznego, uwzględniając zagadnienia, o których mowa w ust. 3, oraz biorąc pod 

uwagę konieczność ochrony praw osób z zaburzeniami psychicznymi. 

7. Minister właściwy do spraw zdrowia przedkłada Radzie Ministrów, w terminie do dnia 30 

września każdego roku, informację o realizacji działań wynikających z Narodowego 

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w roku poprzednim. 

8. Rada Ministrów składa corocznie Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie do dnia 

31 października, informację o realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego w roku poprzednim. 
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<Art. 5a.  

Podmiot leczniczy prowadzący centrum zdrowia psychicznego zapewnia kompleksową 

opiekę zdrowotną nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na określonym obszarze 

terytorialnym w formie pomocy doraźnej, ambulatoryjnej, dziennej, szpitalnej i 

środowiskowej.> 

 

 

USTAWA z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 298) 

 

[Art. 4. 

1. Rada Ministrów ustala program określający politykę zdrowotną, społeczną i ekonomiczną, 

zmierzający do zmniejszenia używania wyrobów tytoniowych. 

2. Rada Ministrów składa coroczne sprawozdanie Sejmowi z realizacji tego programu w 

terminie do 30 kwietnia. 

3. Program, o którym mowa w ust. 1, jest finansowany z budżetu państwa w wysokości 0,5% 

wartości podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych.] 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581) 

 

Art. 7. 

1. Do zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki 

zdrowotnej należy w szczególności: 

1)  opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej 

wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy; 

[2)  przekazywanie powiatowi informacji o realizowanych programach polityki zdrowotnej;] 

3)   inicjowanie i udział w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających do 

zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami; 

4)   podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu 

zdrowia mieszkańców gminy. 
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2. Do zadań zleconych gminy należy wydawanie decyzji, o których mowa w art. 54, w 

sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium 

dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej, w przypadku których nie zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 12 tej 

ustawy. 

3. W celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej świadczeniobiorcy, o którym mowa w 

ust. 2, przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy na zasadach i w trybie 

określonych w przepisach o pomocy społecznej. 

4. Gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów realizacji zadania, o 

którym mowa w ust. 2 i 3. 

Art. 8. 

Do zadań własnych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki 

zdrowotnej realizowanych przez powiat należy w szczególności: 

1)  opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej 

wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców 

powiatu - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami; 

[2)  przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie powiatu 

programach polityki zdrowotnej;] 

3)   inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w 

zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu; 

4)   pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na 

rzecz ochrony zdrowia; 

5)   podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych. 

 

Art. 9. 

Do zadań własnych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki 

zdrowotnej realizowanych przez samorząd województwa należy w szczególności: 

1)  opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej 

wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców 

województwa - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami i powiatami; 

[2)  przekazywanie wojewodzie informacji o realizowanych na terenie województwa 

programach polityki zdrowotnej;] 
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3)   opracowywanie i wdrażanie programów innych niż określone w pkt 1 służących realizacji 

zadań w zakresie ochrony zdrowia; 

4)   inspirowanie i promowanie rozwiązań w zakresie wzrostu efektywności, w tym 

restrukturyzacji w ochronie zdrowia; 

5)   podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych 

mieszkańców województwa. 

Art. 10. 

1. Do zadań wojewody w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki 

zdrowotnej należy w szczególności: 

1)   ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego; 

[2)   przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, do dnia 15 lutego każdego 

roku, rocznych informacji o zrealizowanych w ubiegłym roku programach polityki 

zdrowotnej oraz o programach polityki zdrowotnej planowanych na ten rok.] 

[2. Informacje o programach polityki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 pkt 2, art. 7 ust. 1 

pkt 1, art. 8 pkt 1 i art. 9 pkt 1, zawierają w szczególności: 

1)   nazwę programu polityki zdrowotnej; 

2)   określenie podmiotu opracowującego, wdrażającego, realizującego i finansującego 

program polityki zdrowotnej; 

3)   rodzaj i zakres świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach programu polityki 

zdrowotnej. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób oraz 

terminy przekazywania informacji o programach polityki zdrowotnej oraz wzór 

dokumentu zawierającego te informacje, biorąc pod uwagę zakres danych określonych w 

ust. 2.] 

<Art. 48c. 

 1. Jednostka samorządu terytorialnego, w ramach realizacji zadań własnych, może 

dofinansowywać programy zdrowotne i programy polityki zdrowotnej, o których 

mowa w art. 48 ust. 1, inne niż realizowane przez tę jednostkę, polegające na 

profilaktyce chorób. 

2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, polega na udzieleniu realizatorowi 

programu wybranemu w trybie określonym w art. 48b dotacji celowej w rozumieniu 
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ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z 

późn. zm.).  

Art. 48d. 

1. Fundusz może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej 

realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie udzielania 

świadczeń zdrowotnych innych niż określone w wykazach świadczeń 

gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d, w 

kwocie nieprzekraczającej: 

1) 80% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu 

terytorialnego o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys.; 

2) 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu 

terytorialnego innej  niż wymieniona w pkt 1. 

2. W celu uzyskania dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, organ wykonawczy 

jednostki samorządu terytorialnego składa wniosek do dyrektora oddziału 

wojewódzkiego Funduszu. Do wniosku dołącza się pozytywną opinię Agencji wydaną 

w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 3 pkt 2, oraz pozytywną opinię wojewody 

dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki 

zdrowotnej, o których mowa w art. 95c, oraz zgodności z celami operacyjnymi 

Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. …). 

3. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu dokonuje oceny wniosku oraz 

załączonych dokumentów oraz podejmuje decyzję o dofinansowaniu programu, 

którego wniosek dotyczy, uwzględniając wpływ planowanych działań na poprawę 

stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe oddziału 

wojewódzkiego Funduszu. 

4. Przekazanie środków w ramach dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, odbywa się 

na podstawie umowy zawartej przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu z 

organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka samorządu 

terytorialnego zwraca oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu środki niewykorzystane 

lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem. 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, 

określi, w drodze rozporządzenia, tryb składania i rozpatrywania wniosków o 

dofinasowanie, o których mowa w ust. 2, oraz tryb rozliczania przekazanych 
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środków i zwrotu, o którym mowa w ust. 4, uwzględniając konieczność równego 

traktowania jednostek samorządu terytorialnego składających wnioski oraz 

efektywne rozliczanie tych środków.> 

Art. 50. 

 1. Świadczeniobiorca ubiegający się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej jest 

obowiązany przedstawić: 

1)   kartę ubezpieczenia zdrowotnego - w przypadku ubezpieczonego oraz osób, do których 

stosuje się art. 67 ust. 4-7; 

2)   dokument, o którym mowa w art. 54 ust. 1 - w przypadku świadczeniobiorcy innego niż 

ubezpieczony. 

2. Przedstawienie przez świadczeniobiorcę dokumentów, o których mowa w ust. 1, nie jest 

wymagane, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki: 

1)   świadczeniobiorca potwierdzi swoją tożsamość poprzez okazanie dowodu osobistego, 

paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej; legitymacja szkolna może być okazana 

jedynie przez osobę, która nie ukończyła 18. roku życia; 

2)   świadczeniodawca lub niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona w rozumieniu art. 

2 pkt 14 ustawy o refundacji uzyska potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 

osoby ubiegającej się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej w sposób określony w 

ust. 3. 

3. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej może zostać potwierdzone na podstawie 

dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1114), sporządzonego, na podstawie numeru PESEL, przez Fundusz dla 

świadczeniodawcy lub niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej w rozumieniu 

art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji i przesłanego za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) z zapewnieniem integralności i 

poufności zawartych w nim danych oraz uwierzytelnieniem stron uprawnionych do 

przetwarzania tych danych. 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, określi, w 

drodze rozporządzenia, warunki, jakie muszą spełniać świadczeniodawca lub niebędąca 

świadczeniodawcą osoba uprawniona w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, 
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występujący do Funduszu o dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 3, mając na 

uwadze konieczność zapewnienia integralności oraz poufności przetwarzanych danych. 

5. Dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 3, zawiera imię i nazwisko oraz numer 

PESEL świadczeniobiorcy, a także informację, według stanu na dzień sporządzenia 

dokumentu, o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. 

6. W przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób określony 

w ust. 1 lub 3 świadczeniobiorca po okazaniu dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 

może przedstawić inny dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, 

a jeżeli takiego dokumentu nie posiada, złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym 

mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. 

7. Świadczeniobiorca składający oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Posiadam prawo do korzystania ze 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.". 

7a. W sytuacji udzielania świadczeniobiorcy stacjonarnych albo całodobowych świadczeń 

opieki zdrowotnej, oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, obejmuje okres od dnia 

rozpoczęcia udzielania świadczenia do dnia zakończenia udzielania świadczenia, nie 

dłuższy jednak niż do końca miesiąca następującego po miesiącu rozpoczęcia udzielania 

świadczenia. W przypadku, gdy świadczenie opieki zdrowotnej trwa dłużej - 

świadczeniobiorca składa kolejne oświadczenie, które obejmuje okres nie dłuższy niż 

jeden miesiąc. 

8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, zawiera imię i nazwisko, adres zamieszkania, 

wskazanie podstawy prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, numer PESEL oraz 

wskazanie dokumentu, na podstawie którego świadczeniodawca potwierdził tożsamość 

świadczeniobiorcy, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - dane, o 

których mowa w art. 188 ust. 4 pkt 9. Świadczeniodawca albo niebędąca 

świadczeniodawcą osoba uprawniona w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji 

potwierdza podpisem na oświadczeniu dane identyfikujące dokument, na podstawie 

którego potwierdzono tożsamość. 

9. W przypadku świadczeniobiorców małoletnich oraz innych osób nieposiadających pełnej 

zdolności do czynności prawnych oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, składa 

przedstawiciel ustawowy albo opiekun prawny lub faktyczny w rozumieniu ustawy z dnia 

6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przepisy ust. 7 i 8 

stosuje się odpowiednio. 
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10. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzory 

oświadczeń, o których mowa w ust. 6 i 9, mając na względzie zapewnienie czytelności 

oświadczeń. 

11. W stanach nagłych lub w przypadku, gdy ze względu na stan zdrowia nie jest możliwe 

złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, świadczenie opieki zdrowotnej zostaje 

udzielone pomimo braku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób 

wskazany w ust. 1, 3 lub 6. W takim przypadku osoba, której udzielono świadczenia 

opieki zdrowotnej, jest obowiązana do przedstawienia dokumentu potwierdzającego 

prawo do świadczeń opieki zdrowotnej albo złożenia oświadczenia, o którym mowa w 

ust. 6, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, a 

jeżeli świadczenie to jest udzielane w oddziale szpitalnym, w terminie 7 dni od dnia 

zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej - pod rygorem obciążenia tej 

osoby kosztami udzielonych jej świadczeń. 

12. Późniejsze niż przewidziane terminami określonymi w ust. 11, jednak w okresie nie 

dłuższym niż 1 rok, licząc od dnia upływu tych terminów, przedstawienie dokumentu 

potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej albo złożenie oświadczenia, o 

którym mowa w ust. 6, nie może stanowić podstawy odmowy przez świadczeniodawcę 

zwolnienia świadczeniobiorcy z obowiązku poniesienia kosztów udzielonego świadczenia 

opieki zdrowotnej albo zwrotu tych kosztów. 

13. Roszczenia przysługujące na podstawie ust. 11 ulegają przedawnieniu z upływem 5 lat od 

dnia upływu terminów określonych w ust. 11. 

14. W przypadku dzieci do ukończenia 3. miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL, 

potwierdzenie, o którym mowa w ust. 3, następuje na podstawie numeru PESEL osoby 

obowiązanej do zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego. 

15. Fundusz nie może odmówić świadczeniodawcy sfinansowania świadczenia opieki 

zdrowotnej z powodu braku prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osoby, która uzyskała 

to świadczenie, albo żądać od niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej w 

rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji zwrotu kosztów świadczenia opieki 

zdrowotnej poniesionych przez Fundusz pomimo braku prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej osoby, która uzyskała to świadczenie na podstawie recepty wystawionej przez 

osobę uprawnioną, jeżeli: 

1)   w dniu udzielenia tego świadczenia potwierdził, w sposób określony w ust. 3, prawo 

świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej albo świadczeniobiorca ten w tym 
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dniu przedstawił dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub 

złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, 

2)   świadczeniobiorca w terminie przedstawił dokument potwierdzający prawo do świadczeń 

opieki zdrowotnej lub złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, w przypadkach 

określonych w ust. 11 

- o ile świadczenie to zostało zrealizowane zgodnie z warunkami umowy o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej zawartej ze świadczeniodawcą albo niebędącą 

świadczeniodawcą osobą uprawnioną w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji. 

16. W przypadku gdy świadczenie opieki zdrowotnej zostało udzielone pomimo braku prawa 

do świadczeń opieki zdrowotnej w wyniku: 

1)   posługiwania się kartą ubezpieczenia zdrowotnego albo innym dokumentem 

potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez osobę, która utraciła to 

prawo w okresie ważności karty albo innego dokumentu, albo 

1a)  potwierdzenia prawa do świadczeń w sposób określony w ust. 3 osób, o których mowa w 

art. 52 ust. 1, albo 

2)   złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 

- osoba, której udzielono świadczenia opieki zdrowotnej, jest obowiązana do uiszczenia 

kosztów tego świadczenia. 

17. Przepisu ust. 16 pkt 2 nie stosuje się do osoby, która w chwili składania oświadczenia, o 

którym mowa w ust. 6, działała w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że posiada 

prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 

18. Koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w przypadkach określonych w ust. 16, 

które Fundusz poniósł zgodnie z ust. 15, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dyrektor oddziału wojewódzkiego 

Funduszu wydaje decyzję administracyjną ustalającą obowiązek poniesienia kosztów i ich 

wysokość oraz termin płatności. Do postępowania w sprawach o ustalenie poniesienia 

kosztów stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

19. Od kwoty należności, o których mowa w ust. 18, nalicza się odsetki ustawowe, 

poczynając od dnia, w którym upłynął termin płatności tych należności. 

20. Nie wydaje się decyzji, o której mowa w ust. 18, jeżeli od dnia, w którym zakończono 

udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej, o którym mowa w ust. 15, upłynęło 5 lat. 

21. Należności, o których mowa w ust. 18, ulegają przedawnieniu z upływem 5 lat, licząc od 

dnia, w którym decyzja ustalająca te należności stała się ostateczna. 
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[22. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu może umorzyć w całości albo w części 

spłatę należności ustalonej w decyzji, o której mowa w ust. 18, lub odroczyć spłatę tej 

należności, lub rozłożyć ją na raty, stosując odpowiednio zasady określone w art. 56-58 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z 

późn. zm.).] 

<22. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu może umorzyć w całości albo w części 

spłatę należności ustalonej w decyzji, o której mowa w ust. 18, lub odroczyć spłatę tej 

należności, lub rozłożyć ją na raty, stosując odpowiednio zasady określone w art. 56–

58 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.> 

 

Art. 97. 

1. Fundusz zarządza środkami finansowymi, o których mowa w art. 116. 

2. W zakresie środków pochodzących ze składek na ubezpieczenie zdrowotne Fundusz działa 

w imieniu własnym na rzecz ubezpieczonych oraz osób uprawnionych do tych świadczeń 

na podstawie przepisów o koordynacji. 

3. Do zakresu działania Funduszu należy również w szczególności: 

1)   określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w 

zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej; 

2)   przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej, a także monitorowanie ich realizacji i rozliczanie; 

2a)  finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom, o których mowa w art. 2 

ust. 1 pkt 3 i 4 oraz w art. 12 pkt 2-4, 6 i 9; 

2b)  finansowanie świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 31d w zakresie określonym w art. 15 ust. 2 pkt 12; 

3)   finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom innym niż 

ubezpieczeni spełniającym kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono okoliczności, o 

której mowa w art. 12 tej ustawy; 

3a)  finansowanie medycznych czynności ratunkowych świadczeniobiorcom; 

3b)  finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej określonych w art. 42j; 

3c)  dokonywanie zwrotu kosztów w przypadku świadczeń gwarantowanych finansowanych z 

budżetu państwa, z zastrzeżeniem art. 42b ust. 2, w tym medycznych czynności 
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ratunkowych wykonanych przez zespoły ratownictwa medycznego, o których mowa w 

ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym; 

4)  opracowywanie, wdrażanie, realizowanie, finansowanie, monitorowanie, nadzorowanie i 

kontrolowanie programów zdrowotnych; 

5)  wykonywanie zadań zleconych, w tym finansowanych przez ministra właściwego do 

spraw zdrowia, w szczególności realizacja programów polityki zdrowotnej; 

6)   monitorowanie ordynacji lekarskich; 

[7)   promocja zdrowia;] 

<7) promocja zdrowia i profilaktyka chorób, w tym dofinansowanie programów polityki 

zdrowotnej na podstawie art. 48d;> 

8)   prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych; 

9)   prowadzenie wydawniczej działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie ochrony 

zdrowia; 

10)  wyliczanie kwot, o których mowa w art. 4 i art. 34 ustawy o refundacji oraz w art. 102 

ust. 5 pkt 29; 

11)  monitorowanie i koordynowanie realizacji uprawnień wynikających z art. 24a-24c, art. 

44 ust. 1a-1c, art. 47 ust. 2 i 2a, art. 47c oraz art. 57 ust. 2 pkt 10, 12 i 13; 

12)  wykonywanie zadań Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki 

Zdrowotnej, zwanego dalej "KPK". 

3a. Do zadań Funduszu należy rozliczanie z instytucjami właściwymi lub instytucjami 

miejsca zamieszkania w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA): 

1)  kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa z części 

pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, o których mowa w art. 

11 ust. 1 pkt 4; 

2)   kosztów medycznych czynności ratunkowych wykonanych przez zespoły ratownictwa 

medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym, z wyłączeniem kosztów medycznych czynności ratunkowych 

wykonywanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego 

- w stosunku do osób uprawnionych do tych świadczeń na podstawie przepisów o 

koordynacji. 

3b. Minister właściwy do spraw zdrowia, po ostatecznym rozliczeniu ze świadczeniodawcą 

świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4, obciąża Fundusz kosztami tych 
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świadczeń oraz przekazuje niezbędną dokumentację dotyczącą udzielonych świadczeń 

wraz z kopią dokumentu potwierdzającego prawo do tych świadczeń na podstawie 

przepisów o koordynacji. Środki zwrócone przez instytucję państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) Fundusz przekazuje na rachunek urzędu ministra właściwego do spraw 

zdrowia w terminie 14 dni od dnia zidentyfikowania podstawy zwrotu. 

3c. W przypadku rozliczania przez Fundusz kosztów medycznych czynności ratunkowych 

udzielonych osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie przepisów o 

koordynacji przez zespoły ratownictwa medycznego, Fundusz powiadamia właściwego 

wojewodę o należnościach przysługujących mu z tego tytułu. Środki zwrócone przez 

instytucję państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Fundusz przekazuje na rachunek 

urzędu właściwego wojewody w terminie 14 dni od dnia zidentyfikowania podstawy 

zwrotu. Przepisu nie stosuje się do lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, o 

których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym. 

3d. Fundusz jest instytucją właściwą, instytucją miejsca zamieszkania, instytucją miejsca 

pobytu oraz instytucją łącznikową w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych, w 

rozumieniu przepisów o koordynacji, oraz prowadzi, w centrali Funduszu, punkt 

kontaktowy, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) nr 

883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, służący do 

wymiany danych w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących 

Zabezpieczenia Społecznego w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych. 

4. Fundusz prowadzi Centralny Wykaz Ubezpieczonych w celu: 

1)   potwierdzenia prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego; 

2)   przetwarzania danych o ubezpieczonych w Funduszu; 

3)   przetwarzania danych o osobach uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na 

podstawie przepisów o koordynacji; 

4)   przetwarzania danych o osobach innych niż ubezpieczeni uprawnionych do świadczeń 

opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustawy; 

5)   wydawania poświadczeń i zaświadczeń w zakresie swojej działalności; 
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6)   rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, w tym udzielanych na podstawie 

przepisów o koordynacji. 

5. Fundusz nie wykonuje działalności gospodarczej. 

6. Fundusz nie może być właścicielem podmiotów wykonujących działalność leczniczą w 

rozumieniu przepisów o działalności leczniczej. 

7. Zadania Funduszu określone w ust. 3 pkt 1, 2, 4, 6 i 11 w odniesieniu do podmiotów 

leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości 

i ministra właściwego do spraw wewnętrznych realizuje komórka organizacyjna oddziału 

wojewódzkiego Funduszu, o której mowa w art. 96 ust. 4. 

8. Fundusz otrzymuje dotację z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów realizacji zadań, o 

których mowa w ust. 3 pkt 2a, 2b, 3 i 3b. Dotacja nie uwzględnia kosztów 

administracyjnych. 

9. (uchylony) 

Art. 117. 

1. Kosztami Funduszu są: 

[1)   koszty świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych;] 

<1) koszty świadczeń opieki zdrowotnej, uwzględniające koszty promocji zdrowia i 

profilaktyki chorób w wysokości nie mniejszej niż 1,5% kosztów świadczeń opieki 

zdrowotnej, w tym dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie 

art. 48d;> 

1a)  (uchylony) 

2)   koszty świadczeń opieki zdrowotnej dla osób uprawnionych do tych świadczeń na 

podstawie przepisów o koordynacji; 

3)   koszty refundacji określone ustawą o refundacji; 

4)   koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b; 

5)   koszty zadań zleconych w zakresie określonym w ustawie; 

6)   koszty działalności Funduszu, w szczególności koszty amortyzacji, koszty związane z 

utrzymaniem nieruchomości, koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, diet i zwroty 

kosztów podróży; 

7)   koszty poboru i ewidencji składek na ubezpieczenie zdrowotne; 

8)   koszt wypłaty odszkodowań; 

9)   inne koszty wynikające z odrębnych przepisów. 
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2. Środki finansowe Funduszu mogą być przeznaczone również na spłatę kredytów i 

pożyczek. 

Art. 118. 

1. Prezes Funduszu sporządza corocznie plan finansowy Funduszu zrównoważony w zakresie 

przychodów i kosztów. 

2. W planie finansowym Funduszu Prezes Funduszu określa wysokość: 

1)   planowanych kosztów dla centrali, w tym: 

a)  kosztów finansowania działalności centrali, 

b)  rezerwy na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji, 

c)  (uchylona) 

d)  rezerwy na koszty realizacji zadań wynikających z art. 42b; 

2)   planowanych kosztów poszczególnych oddziałów wojewódzkich Funduszu, w tym: 

a)  kosztów finansowania działalności poszczególnych oddziałów; 

b)  rezerwy na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji 

ubezpieczonych; 

c)  rezerwy, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o refundacji[;]<,> 

<d) rezerwy na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie 

art. 48d, w kwocie nie większej niż 0,5% kosztów świadczeń opieki 

zdrowotnej określonych dla danego oddziału w projekcie planu finansowego, 

o którym mowa w art. 121, na rok poprzedni;> 

3)   łącznych przychodów i kosztów Funduszu. 

3. Planowane środki na pokrycie kosztów finansowania przez oddziały wojewódzkie 

Funduszu świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych, z wyłączeniem środków 

odpowiadających przychodom wymienionym w art. 125, dzieli się pomiędzy oddziały 

wojewódzkie Funduszu uwzględniając: 

1)   liczbę ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale wojewódzkim Funduszu; 

2)   wydzielone, według wieku i płci, grupy ubezpieczonych oraz wydzielone grupy 

świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczenia wysokospecjalistyczne; 

3)   ryzyko zdrowotne odpowiadające danej grupie ubezpieczonych, w zakresie danej 

grupy świadczeń opieki zdrowotnej, w porównaniu z grupą odniesienia. 

4. Planowane koszty finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez dany oddział 

wojewódzki Funduszu nie mogą być niższe niż wysokość kosztów finansowania 
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świadczeń opieki zdrowotnej dla danego oddziału w roku poprzednim, zaplanowanych w 

planie finansowym, o którym mowa w art. 121 ust. 3 i 5 oraz art. 123 ust. 3. 

5. W planie finansowym, o którym mowa w art. 121 ust. 3 i 5 oraz art. 123 ust. 3, tworzy się 

rezerwę ogólną w wysokości 1% planowanych należnych przychodów z tytułu składek na 

ubezpieczenie zdrowotne. 

<5a. Utworzenie rezerwy, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. d, nie może powodować 

obniżenia kosztów finansowania przez oddziały wojewódzkie Funduszu świadczeń 

opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych określonych dla tych oddziałów w projekcie 

planu finansowego, o którym mowa w art. 121, na rok poprzedni.> 

6. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się w zakresie środków przekazywanych Funduszowi z 

budżetu państwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

 

 

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 

oraz z 2015 r. poz. 28 i 875) 

Art. 2. 

1. Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki 

społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności: 

1)   (1) działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną; 

2)   leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych; 

3)   ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych; 

4)   nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii; 

5)   zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania 

substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii; 

6)   nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może prowadzić 

do narkomanii. 

[2. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, są finansowane ze środków własnych 

podmiotów wykonujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, środków 

przeznaczonych na realizację programów zdrowotnych finansowanych z części budżetu 

państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, oraz środków 

Narodowego Funduszu Zdrowia.] 
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<2. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, są finansowane ze środków własnych 

podmiotów wykonujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, 

środków przeznaczonych na realizację programów, o których mowa w art. 48 ust. 1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, 1240 i 1269), oraz środków 

Narodowego Funduszu Zdrowia innych niż przeznaczone na realizację programów 

zdrowotnych.> 

3. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 4-6, są finansowane z budżetu państwa z części 

pozostających w dyspozycji właściwych ministrów. 

 

Art. 6. 

 1. Działalność w zakresie przeciwdziałania narkomanii prowadzi Krajowe Biuro do Spraw 

Przeciwdziałania Narkomanii, zwane dalej "Biurem". 

2. Biuro jest jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. 

3. Do zadań Biura należy: 

[1)   opracowywanie projektu Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz 

koordynowanie i monitorowanie jego wykonania, przy współpracy z innymi podmiotami 

właściwymi do podejmowania działań wynikających z tego programu; 

2)   opracowywanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia raportu z 

realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, uwzględniającego 

informacje, o których mowa w art. 11 ust. 2, w terminie do dnia 30 czerwca każdego 

roku;] 

3)   wykonywanie zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii, polegających na 

powierzaniu i wspieraniu wykonywania zadań publicznych, wraz z udzielaniem dotacji na 

finansowanie ich realizacji na podstawie pełnomocnictwa ministra właściwego do spraw 

zdrowia; 

4)   
(15)

 inicjowanie działań zmierzających do ograniczania używania środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji 

psychoaktywnych; 

5)   inicjowanie, wspieranie i prowadzenie analiz oraz badań naukowych nad problematyką 

narkomanii, w tym sporządzanie oceny epidemiologicznej zagrożeń narkomanią; 

6)   inicjowanie prac nad nowymi rozwiązaniami legislacyjnymi służącymi przeciwdziałaniu 

narkomanii; 
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7)   
(16)

 dokonywanie okresowych ocen programów profilaktycznych, leczniczych, 

rehabilitacyjnych i readaptacyjnych pod względem ich skuteczności w zakresie 

ograniczenia używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych; 

8)   opracowywanie standardów w zakresie profilaktyki uzależnień oraz leczenia i 

rehabilitacji osób uzależnionych; 

9)   inicjowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń dla osób realizujących zadania w 

zakresie przeciwdziałania narkomanii; 

10)  udzielanie pomocy fachowej podmiotom realizującym zadania w zakresie 

przeciwdziałania narkomanii, w tym jednostkom samorządu terytorialnego, oraz 

podmiotom prowadzącym działalność oświatowo-informacyjną, badawczą, 

profilaktyczną, leczniczą, rehabilitacyjną i reintegracyjną; 

11)  współpraca z organizacjami międzynarodowymi prowadzącymi działalność w zakresie 

przeciwdziałania narkomanii i likwidacji szkód nią wywołanych; 

12)  prowadzenie krajowego systemu informacji o narkotykach oraz monitorowanie działań 

podejmowanych na rzecz przeciwdziałania narkomanii na poziomie krajowym i 

międzynarodowym, w tym: 

a)  zbieranie, gromadzenie, wymianę informacji i dokumentacji w zakresie przeciwdziałania 

narkomanii, objętych badaniami statystycznymi statystyki publicznej, oraz 

opracowywanie i przetwarzanie zebranych danych, 

b)  prowadzenie i inicjowanie badań dotyczących problemów narkotyków i narkomanii oraz 

opracowywanie i udostępnianie ich wyników, 

c)  gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie baz danych dotyczących narkotyków i 

narkomanii, 

d)  formułowanie wniosków sprzyjających kształtowaniu odpowiedniej do sytuacji strategii 

reagowania na problem narkomanii, 

e)  koordynowanie działań ekspertów wojewódzkich, o których mowa w art. 9 ust. 6, 

f)  gromadzenie i udostępnianie publikacji na temat narkotyków i narkomanii, 

g)  pełnienie roli punktu obserwacyjnego (Focal Point) Europejskiego Centrum 

Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, 

h)  udział w pracach sprawozdawczych na rzecz organizacji międzynarodowych, 

i)  współpraca z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii oraz 

Europejską Siecią Informacji o Narkotykach i Narkomanii (Reitox), 
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j)  opracowywanie i publikowanie corocznego raportu o stanie narkomanii w Polsce, 

[k)  bieżąca ocena realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;] 

13)  podejmowanie działań interwencyjnych w sprawach skarg i wniosków dotyczących 

problematyki przeciwdziałania narkomanii, kierowanych do Biura lub do ministra 

właściwego do spraw zdrowia; 

14)  wykonywanie innych zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii, zleconych przez 

ministra właściwego do spraw zdrowia; 

14a)  dofinansowywanie kosztów szkoleń w dziedzinie uzależnienia; 

15)  obsługa techniczno-organizacyjna Rady do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. 

4. Biuro, wykonując zadania, o których mowa w ust. 3, współpracuje z organami 

administracji publicznej wykonującymi zadania, o których mowa w art. 2, oraz może 

tworzyć zespoły robocze. 

5. Zadania, o których mowa w ust. 3 pkt 12, realizuje Centrum Informacji o Narkotykach i 

Narkomanii będące komórką organizacyjną Biura. 

 

[Art. 7. 

1. Podstawę do działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii stanowi Krajowy Program 

Przeciwdziałania Narkomanii. 

2. W Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zwanym dalej "Krajowym 

Programem", określa się w szczególności: kierunki i rodzaje działań w zakresie 

przeciwdziałania narkomanii, harmonogram przyjętych działań, cele oraz sposoby ich 

osiągania oraz ministrów odpowiedzialnych za ich realizację, a także podmioty właściwe 

do podejmowania określonych działań. 

3. Koszty realizacji zadań wynikających z Krajowego Programu są finansowane z budżetu 

państwa z części, których dysponentami są właściwi ministrowie odpowiedzialni za 

realizację określonych działań. 

4. W Krajowym Programie określa się również kierunki działań przewidzianych do realizacji 

przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania narkomanii. 

5. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, Krajowy Program, uwzględniając 

zagadnienia, o których mowa w ust. 2 i 4, oraz biorąc pod uwagę sytuację 

epidemiologiczną w zakresie zagrożeń narkomanią, a także strategię działań 

wynikających z Europejskiego Planu Walki z Narkotykami.] 
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<Art. 7. 

Podstawę do działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii stanowi Narodowy 

Program Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 

zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. …), zwany dalej „Narodowym Programem 

Zdrowia”.> 

[Art. 8. 

1. Minister właściwy do spraw zdrowia przedkłada Radzie Ministrów, w terminie do dnia 30 

września każdego roku, informację o realizacji działań wynikających z Krajowego 

Programu w roku poprzednim. 

2. Rada Ministrów składa corocznie Sejmowi, w terminie do dnia 31 października, informację 

o realizacji Krajowego Programu w roku poprzednim.] 

 

Art. 9. 

[1. Organ wykonawczy samorządu województwa opracowuje projekt Wojewódzkiego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zwanego dalej "Wojewódzkim Programem", 

uwzględniając kierunki i rodzaje działań określone w Krajowym Programie oraz zadania 

w zakresie określonym w art. 2 ust. 1 pkt 1-3. Wojewódzki Program stanowi część 

strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej.] 

<1. Organ wykonawczy samorządu województwa opracowuje projekt Wojewódzkiego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zwanego dalej „Wojewódzkim 

Programem”, biorąc pod uwagę cele operacyjne dotyczące przeciwdziałania 

narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Wojewódzki Program 

stanowi część strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej.> 

2. Wojewódzki Program uchwala sejmik województwa. 

3. Organ wykonawczy samorządu województwa: 

1)   odpowiada za przygotowanie projektu Wojewódzkiego Programu i jego realizację oraz 

koordynację; 

2)   udziela pomocy merytorycznej podmiotom realizującym zadania objęte Wojewódzkim 

Programem; 

3)   współdziała z innymi organami administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania 

narkomanii. 

4. Wojewódzki Program jest realizowany przez jednostkę wskazaną w tym programie. 
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5. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 3 pkt 1, organ wykonawczy samorządu 

województwa może powołać pełnomocnika. 

6. Organ wykonawczy samorządu województwa powołuje i odwołuje eksperta 

wojewódzkiego do spraw informacji o narkotykach i narkomanii. 

7. Do zadań eksperta wojewódzkiego do spraw informacji o narkotykach i narkomanii, 

realizowanych na terenie województwa ze środków określonych w budżecie samorządu 

województwa, należy: 

1)   zbieranie, gromadzenie, wymiana informacji i dokumentacji w zakresie przeciwdziałania 

narkomanii, objętych badaniami statystycznymi statystyki publicznej, oraz 

opracowywanie i przetwarzanie zebranych danych; 

2)   prowadzenie i inicjowanie badań dotyczących problemów narkotyków i narkomanii oraz 

opracowywanie i udostępnianie ich wyników; 

3)   gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie baz danych dotyczących narkotyków i 

narkomanii; 

4)   formułowanie wniosków sprzyjających kształtowaniu adekwatnej do sytuacji strategii 

reagowania na problem narkomanii; 

5)   gromadzenie i udostępnianie publikacji na temat narkotyków i narkomanii; 

6)   
(17)

 gromadzenie i analiza informacji dotyczących nowo pojawiających się trendów w 

używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub 

nowych substancji psychoaktywnych. 

Art. 10. 

1. Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, obejmujących: 

1)   zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

i osób zagrożonych uzależnieniem; 

2)   udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej; 

3)   prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w 

zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz 

dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych; 

4)   wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów narkomanii; 
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5)   pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych 

osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

[2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, 

opracowuje projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zwanego dalej 

"Gminnym Programem", uwzględniając zadania określone w art. 2 ust. 1 pkt 1-3 oraz 

kierunki działań wynikające z Krajowego Programu. Gminny Program stanowi część 

gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.] 

<2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 

1, opracowuje projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zwanego 

dalej „Gminnym Programem”, biorąc pod uwagę cele operacyjne dotyczące 

przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Gminny 

Program stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.> 

3. Gminny Program uchwala rada gminy. 

4. Gminny Program jest realizowany przez jednostkę wskazaną w tym programie. 

5. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, wójt (burmistrz, prezydent miasta) może 

powołać pełnomocnika. 

Art. 15. 

 Do zadań Rady należy w szczególności: 

1)   
(18)

 monitorowanie i koordynowanie działań w zakresie realizacji polityki państwa w 

obszarze środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów, środków 

zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych; 

2)   występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawach dotyczących 

tworzenia, zmian i uzupełnień do krajowych strategii i planów przeciwdziałania 

problemom wywoływanym przez obrót i używanie środków odurzających, substancji 

psychotropowych i prekursorów; 

3)   monitorowanie informacji o realizacji krajowych strategii i planów działania; 

[4)   monitorowanie realizacji Krajowego Programu;] 

<4) monitorowanie realizacji Narodowego Programu Zdrowia w zakresie działań 

dotyczących przeciwdziałania narkomanii;> 

5)   zalecanie rozwiązań organizacyjnych w zakresie dotyczącym przeciwdziałania 

narkomanii; 
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6)   współdziałanie z podmiotami, o których mowa w art. 5, w zakresie problematyki 

dotyczącej działalności Rady. 

Art. 19. 

 1. 
(24)

 Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna obejmuje: 

1)   promocję zdrowia psychicznego; 

2)   promocję zdrowego stylu życia; 

3)   informowanie o szkodliwości środków i substancji, których używanie może prowadzić do 

narkomanii, oraz o narkomanii i jej skutkach; 

4)   edukację psychologiczną i społeczną; 

5)   edukację prawną; 

6)   działania interwencyjne. 

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności: 

1)   wprowadzanie problematyki zapobiegania narkomanii do programów wychowawczych 

jednostek organizacyjnych systemu oświaty; 

2)   wprowadzanie problematyki zapobiegania narkomanii do programów przygotowania 

zawodowego osób zajmujących się wychowaniem oraz profilaktyką w szkołach i innych 

placówkach systemu oświaty oraz w szkołach wyższych; 

3)   
(25)

 wprowadzanie problematyki zapobiegania narkomanii do programów szkolenia 

żołnierzy w czynnej służbie wojskowej; 

4)   
(26)

 prowadzenie działalności profilaktycznej, w szczególności w środowiskach 

zagrożonych uzależnieniem; 

5)   wspieranie działań ogólnokrajowych i lokalnych organizacji, o których mowa w art. 5 ust. 

3, oraz innych inicjatyw społecznych; 

6)   uwzględnianie problematyki zapobiegania narkomanii w działalności publicznej 

radiofonii i telewizji oraz innych środków masowego przekazu; 

7)   prowadzenie badań naukowych nad problematyką narkomanii. 

[3. 
(27)

 Szczegółowe zadania z zakresu działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej 

i profilaktycznej określa Krajowy Program.] 

<3. Szczegółowe zadania z zakresu działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej określa Narodowy Program Zdrowia.> 
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USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947 oraz z 2014 r. poz. 619 i 1138) 

 

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ ZAKAŻEŃ I CHORÓB ZAKAŹNYCH 

1)   (uchylony); 

2)   bąblowica i wągrzyca; 

3)   biegunki o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej u dzieci do lat 2; 

4)   błonica; 

5)   borelioza z Lyme; 

6)   bruceloza; 

<6a) Chikungunya;> 

7)   chlamydiozy i inne zakażenia nierzeżączkowe układu moczopłciowego; 

8)   cholera; 

9)   choroba Creutzfeldta-Jakoba i inne encefalopatie gąbczaste; 

<9a) choroba wirusowa Ebola (EVD);> 

10)  czerwonka bakteryjna; 

11)  dur brzuszny i zakażenia pałeczkami durowymi; 

12)  dur wysypkowy (w tym choroba Brill-Zinssera) i inne riketsjozy; 

13)  dury rzekome A, B, C i zakażenia pałeczkami rzekomodurowymi; 

14)  dżuma; 

15)  giardioza; 

16)  gorączka Q; 

17)  gruźlica i inne mikobakteriozy; 

18)  grypa (w tym grypa ptaków u ludzi); 

19)  inwazyjne zakażenia Neisseria meningitidis; 

20)  inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae; 

21)  inwazyjne zakażenia Streptococcus pyogenes; 

22)  inwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae; 

23)  jersinioza; 

24)  kampylobakterioza; 

25)  kiła; 

26)  kryptosporydioza; 
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27)  krztusiec; 

28)  legioneloza; 

29)  leptospirozy; 

30)  listerioza; 

31)  nagminne zapalenie przyusznic (świnka); 

32)  nosacizna; 

33)  odra; 

34)  ornitozy; 

35)  ospa prawdziwa; 

36)  ospa wietrzna; 

37)  ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis) oraz inne ostre porażenia wiotkie, w 

tym zespół Guillaina-Barrégo; 

38)  płonica; 

39)  pryszczyca; 

40)  różyczka i zespół różyczki wrodzonej; 

41)  rzeżączka; 

42)  salmonelozy inne niż wywołane przez pałeczki Salmonella Typhi i Salmonella Paratyphi 

A, B, C oraz zakażenia przez nie wywołane; 

43)  tężec; 

44)  toksoplazmoza wrodzona; 

45)  tularemia; 

46)  wąglik; 

47)  wirusowe gorączki krwotoczne, w tym żółta gorączka; 

48)  wirusowe zapalenia wątroby (A, B, C, inne) oraz zakażenia wywołane przez wirusy 

zapalenia wątroby; 

49)  (uchylony); 

50)  włośnica; 

51)  wścieklizna; 

52)  zakażenia żołądkowo-jelitowe oraz zatrucia pokarmowe o etiologii infekcyjnej lub 

nieustalonej; 

[53)  zakażenia szpitalne;] 

<53) zakażenia szpitalne oraz zakażenia biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi 

opornymi na antybiotyki kluczowe dla leczenia;> 
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54)  zakażenia wirusem zachodniego Nilu; 

55)  zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) i zespół nabytego niedoboru 

odporności (AIDS); 

55a)  zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub mózgu o etiologii infekcyjnej lub 

nieustalonej; 

56)  zatrucie jadem kiełbasianym (botulizm); 

57)  zespół hemolityczno-mocznicowy i inne postaci zakażenia werotoksycznymi pałeczkami 

Escherichia coli (STEC/VTEC); 

[58)  zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS);] 

<58) zespoły ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARI) lub innej niewydolności 

narządowej o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej;> 

59)  zimnica (malaria). 

 

 

 

USTAWA   z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612 i 

1201) 

Art. 86. 

1. Tworzy się Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest minister 

właściwy do spraw kultury fizycznej. 

2. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej jest państwowym funduszem celowym. 

3. Przychodem Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jest 77% wpływów z dopłat, o których 

mowa w art. 80 ust. 1. 

[4. Wydatki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej są przeznaczone na przebudowę, remonty i 

dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych oraz rozwijanie sportu wśród dzieci, 

młodzieży i osób niepełnosprawnych.] 

<4. Wydatki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej są przeznaczone na przebudowę, 

remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych, rozwijanie sportu wśród 

dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz zadania określone w przepisach o 

zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej.> 

5. Koszty obsługi Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pokrywane są ze środków tego 

Funduszu. 
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[6. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki 

uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w ust. 4, tryb składania 

wniosków oraz przekazywania środków, z uwzględnieniem racjonalności i ciągłości 

finansowania zadań.] 

<6. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych i ministrem właściwym do spraw zdrowia 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania 

realizacji zadań, o których mowa w ust. 4, tryb składania wniosków oraz 

przekazywania środków, z uwzględnieniem racjonalności i ciągłości finansowania 

zadań.> 

Art. 88. 

 1. Tworzy się Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, którego dysponentem jest 

minister właściwy do spraw zdrowia. 

2. Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych jest państwowym funduszem celowym. 

3. Przychodem Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych jest 3% wpływów z 

dopłat, o których mowa w art. 80 ust. 1. 

4. Wydatki Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych są przeznaczone wyłącznie 

na: 

1)   prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych 

ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub 

innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych; 

2)   opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów 

wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących 

uzależnienia od substancji psychoaktywnych; 

3)   udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania 

związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub 

innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym 

sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem; 

4)   prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów 

profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększanie kompetencji zawodowych osób 

zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia 
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uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji 

psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich[.] <;> 

5) zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym.<> 

5. Koszty obsługi Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pokrywane są ze 

środków tego Funduszu. 

6. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki 

uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w ust. 4, tryb składania 

wniosków oraz przekazywania środków, biorąc pod uwagę priorytety społeczne i 

konieczność zapewnienia ciągłości realizowanych zadań. 

 


