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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku, 

odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Adama Szejnfelda, Senatora 

Rzeczypospolitej Polskiej, podczas 29. Posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 

dniu 10 września 2021 r., dotyczące rozszerzenia ustawowego katalogu celów wydatków  

o programy prozdrowotne dla mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego, 

uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Bez wątpienia konieczne jest podejmowanie działań z zakresu zdrowia publicznego 

odpowiadających problemom zdrowotnych występującym w danym regionie. 

Podkreślenia wymaga fakt, że liczne programy profilaktyczne, w tym dotyczące 

zapobiegania alkoholizmowi podejmują jednostki samorządu terytorialnego. Pragnę 

zauważyć, że w Ministerstwie Zdrowia każdego roku gromadzone są informacje o 

zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego. Zobowiązane 

do przekazania tych informacji są, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 

zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183, z późn. zm.), , między innymi jednostki 

samorządu terytorialnego. W celu ułatwienia i ujednolicenia informacji zbieranych w 

całym kraju, przygotowany został system sprawozdawczy, który ułatwia wprowadzenie i 

służy poprawieniu jakości i relewantności wprowadzanych danych. Na podstawie tych 

danych uprzejmie informuję, że w latach 2017-2019 jednostki samorządu terytorialnego 

zrealizowały ponad 37 tysięcy programów, z czego nieco ponad 20 tysięcy (około 54% 

ogółu) dotyczyło profilaktyki tytoniowej i alkoholowej. Wśród pozostałych ponad 17 
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tysięcy programów (około 46% ogółu) warto wskazać na liczne działania jednostek 

samorządu terytorialnego m.in. z zakresu zdrowego odżywiania, promowania 

aktywności fizycznej, ochrona zdrowia psychicznego (stres, depresja, radzenie sobie w 

sytuacjach kryzysowych), zapobiegania chorobom zakaźnym, m.in. poprzez 

szczepienia, czy badania profilaktyczne, jak m.in. mammografia, cytologia, czy programy 

wczesnego wykrywania nowotworów, jak również wiele innych inicjatyw służących 

poprawie jakości życia i wydłużenia długości życia w zdrowiu.

Jednocześnie informuję, że zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2021 r. (poz. 

53) powołany został Zespół do spraw zmian systemowych w zdrowiu publicznym. 

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie rozwiązań i rekomendacji służących poprawie 

systemu zdrowia publicznego, w szczególności opracowanie propozycji systemowych 

zmian w zdrowiu publicznym, które wynikają z potrzeby rozwoju systemu zdrowia 

publicznego w Rzeczpospolitej Polskiej oraz stosownych opracowań w tym zakresie.

Ponadto warto zwrócić uwagę na „ProfiBazę – cyfrowe udostępnienie informacji 

publicznej na temat sytuacji zdrowotnej ludności oraz realizacji programów zdrowotnych 

dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce”. Prace nad projektem trwały 

od 2018 r. do 2021 r. Celem ProfiBazy jest udostępnienie do ponownego wykorzystania 

w celach poznawczych, naukowych, administracyjnych i komercyjnych gromadzonych 

przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - PIB oraz inne podmioty zasobów 

informacji sektora publicznego dotyczących profilaktyki chorób i promocji zdrowia, a 

także sytuacji zdrowotnej ludności. System ten wesprze instytucje kreujące polityki 

publiczne - pozwoli na generowanie danych dotyczących sytuacji zdrowotnej ludności 

oraz podejmowanych działań w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia na danym 

terenie, a także docelowo poprawi  dostęp pacjentów do informacji o programach 

zdrowotnych i innych interwencjach zdrowia publicznego. Jest to rozwiązanie 

długofalowe, które z pewnością przyczyni się również do poprawy jakości i adekwatności 

działań profilaktycznych w poszczególnych regionach.

Jako istotne wskazać należy, że Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, jednostka podległa Ministrowi Zdrowia, rokrocznie wydaje Rekomendacje 

do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, w których szczegółowo omawiane są zagadnienia związane 

z realizacją zadań gminy w przedmiotowym zakresie.

Przedstawiając powyższe uprzejmie informuję, że obecnie nie jest planowane 

powiększenie katalogu celów, na jakie mogą być przez gminy przeznaczane środki 
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pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na 

uwagę zasługuje jednak, że z inicjatywy Ministra Zdrowia weszły w życie nowe przepisy, 

zgodnie z którymi do kategorii opłat za zezwolenie na obrót hurtowy, dodano opłatę 

dotyczącą zaopatrywania w napoje alkoholowe o ilości nominalnej napoju 

nieprzekraczającej 300 ml przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż 

detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży. 

Wysokość opłaty wynosi 25 zł za każdy litr 100% alkoholu w ww. opakowaniach, w które 

zaopatrzono sprzedawcę detalicznego. Wysokość opłaty będzie obliczana odrębnie dla 

każdego zezwolenia posiadanego przez przedsiębiorcę na podstawie informacji złożonej 

przez tego przedsiębiorcę do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza. 

Niedopełnienie obowiązku złożenia informacji lub wniesienia opłaty sankcjonowane 

będzie dodatkową opłatą. 

Wpływy z opłaty oraz dodatkowej opłaty będą stanowić w 50% dochód własny gmin. 

Pozostałe 50% stanowić będzie przychód Narodowego Funduszu Zdrowia. Wpływy z 

opłat stanowiące dochód gminy będą przeznaczać na działania mające na celu 

realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom 

spożywania alkoholu (zatem zadania własne samorządu gminy związane przykładowo 

z polityką społeczną, zdrowotną lub inne działania związane z profilaktyką lub 

rozwiązywaniem problemów związanych ze spożyciem alkoholu), z kolei przychody 

Narodowego Funduszu Zdrowia zostaną przeznaczone na działania profilaktyczne i 

świadczenia opieki zdrowotnej związane z opieką psychiatryczną, leczeniem uzależnień 

oraz innych następstw zdrowotnych spożycia alkoholu.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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