
Zestawienie uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 

Konsultacje Publiczne 

Lp. 
Numer 

strony 

PODMIOT 

ZGŁASZAJĄCY 
TREŚĆ UWAGI STANOWISKO MZ 

1 
Uwaga 

ogólna 

Komisja Wspólna 

Rządu i Samorządu 

Terytorialnego - 

Związek Powiatów 

Polskich 

Nie kwestionujemy zasadności prowadzenia Ogólnopolskiego centrum edukacji żywieniowej, 

niemniej jednak należy sobie odpowiedzieć na pytanie dla kogo jest adresowana strona internetowa 

Centrum. Jeżeli strona ma być źródłem wiedzy dla przeciętnego Kowalskiego to dzisiaj sposób jej 

prowadzenia, język oraz „atrakcyjność” portalu nie przystają do potrzeb i oczekiwań takiego 

przeciętnego odbiorcy. Na stronie nie można również znaleźć konkretnych informacji (jedynie 

zajawki czy artykuły wprowadzające do tematu bez wskazania gdzie dalej szukać informacji). 

Często artykuły w poszczególnych działach zamieszczane są chaotycznie. 

Uwaga stanowi komentarz 

do sposobu realizacji  zadania – 

wykracza poza regulowaną materię. 

2 
Uwaga 

ogólna 

Komisja Wspólna 

Rządu i Samorządu 

Terytorialnego - 

Związek Powiatów 

Polskich 

Nie kwestionujemy wprowadzenia przedmiotu „Lekcja o zdrowiu”, prosimy jednak o 

przedstawienie informacji w jakich szkołach będą prowadzone zajęcia, czy podstawa programowa 

zostanie poszerzona przez zwiększanie liczby godziny (a jeżeli tak to czy zostanie zwiększona 

część oświatowa subwencji ogólnej i czy zostało to oszacowane w 40 mln zł na realizację celu 

operacyjnego 1), czy też odbędzie się to kosztem innych zajęć edukacyjnych. Ponadto pytanie kto 

będzie prowadził zajęcia 

Uwaga stanowi komentarz do 

sposobu realizacji zadania – 

wykracza poza regulowaną materię. 

3 
Uwaga 

ogólna 

Krajowa Izba 

Fizjoterapeutów 

W zakresie ogólnym samorząd zawodowy fizjoterapeutów wnosi o analizę kompleksowości 

ujętego sposobu finansowania wskazanego w projekcie rozporządzenia. Jak wynika z § 2 projektu 

„Przepisy rozporządzenia stosuje się do zadań powierzanych do realizacji w trybie wnioskowym, 

o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, od dnia 

1 stycznia 2021 r.”. Natomiast w części III pkt 1 załącznika do projektu rozporządzenia wskazano, 

że mamy do czynienia z zadaniami powierzanymi i zadaniami własnymi podmiotów 

uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego. 

 

Odnosząc się do uwagi, należy 

wskazać, że przywołany przepis 

służy zapewnieniu ciągłości 

finansowania zadań realizowanych 

w trybie wnioskowym przez 

zdefiniowane instytucje publiczne 

i nie odnosi się do wszystkich 

trybów realizacji zadań wskazanych 

w załączniku do rozporządzenia. 

4 Uwagi ogólne 
Krajowa Izba 

Fizjoterapeutów 

Fundamentalnym celem Narodowego Programu Zdrowia jest podejmowanie działań w kierunku 

aktywizacji społeczeństwa i przeciwdziałaniu powstawania chorób, które nie tylko utrudniają życie 

osobie chorej, ale wpływają znacząco na jej otoczenie, w tym funkcjonowanie najbliższych. Stąd 

konieczne jest jak najszersze zaangażowanie osób wykonujących zawód medyczny do szerzenia 

Uwaga częściowo uwzględniona. 

Uwzględniono KIF w gronie 

realizatorów NPZ, w ramach zadań 



wiedzy o prawidłowych nawykach żywieniowych i zdrowotnych oraz udział w prowadzonych 

programach prozdrowotnych. 

 

Niestety analiza przedłożonego dokumentu wskazuje na zupełne pominięcie grupy zawodowej 

fizjoterapeutów. 

A to właśnie fizjoterapeuci, współpracujący zarówno z osobami zdrowymi (np. w klubach fitness, 

udzielając porad co do wykonywania ćwiczeń poprawiających funkcjonowanie organizmu), jak i 

udzielający świadczeń zdrowotnych w ramach podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w 

tym w szpitalach, uzdrowiskach czy opiece domowej, mogą w znaczący sposób wpływać na 

realizację założeń i celów Programu. 

Należy przy tym przypomnieć, że Krajowa Izba Fizjoterapeutów, współpracując  

z Ministerstwem Zdrowia, prowadzi już dwa programy profilaktyczne pn. „Aktywny senior  

w domu” oraz „Aktywna przerwa w pracy” (informacje na ten temat dostępne są na stronie 

Fizjoterapia porusza).  

Ponadto, przekazała propozycję Programu fizjoterapii dla osób po przebytej chorobie COVID–19, 

opracowanego przez powołany w ramach Krajowej Izby Fizjoterapeutów zespół, którego celem 

jest: 

• ograniczenie skutków zdrowotnych spowodowanych biologicznymi czynnikami 

szkodliwymi 

• wspomaganie pełnego powrotu do zdrowia i aktywności (w tym zawodowej) osób, 

po przebyciu COVID-19 

• przeciwdziałanie skutkom następstw choroby takich jak: niezdolność do pracy, obniżenie 

jakości życia, przedwczesny zgon (dotyczy chorych po ciężkim przebiegu COVID-19. 

Stąd wnosimy o uwzględnienie współpracy z samorządem zawodowym fizjoterapeutów  

w ramach działań prowadzonych w obszarach:  

1) Profilaktyka nadwagi i otyłości – szczególnie w kontekście proponowanego zadania nr 2. 

Wprowadzenie przedmiotu „lekcja o zdrowiu” do podstawy programowej nauczania oraz 

zadania nr 7 Szkolenia w zakresie zasad zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dla 

grup zawodowych zaangażowanych w działania na rzecz walki z nadwagą i otyłością 

(pracodawcy, przemysł spożywczy, menedżerowie zdrowia, zawody medyczne, 

nauczyciele); 

2) Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne – szczególnie w zakresie zadania nr 2 

Podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób zawodowych i związanych  

z pracą, w tym ze służbą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wzmocnienie 

zdrowia pracujących 

3) Zdrowe i aktywne starzenie się – active ageing rozumiane jako proces 

zoptymalizowanego, aktywnego życia przez osoby starsze, mający na celu jak najlepszą 

jakość życia, utrzymanie jej jak najdłużej a także poprawę jakości życia, którym 

własnych KIF. Jednocześnie należy 

wskazać, że realizacja zadań w 

trybie wnioskowym w celu 1 i 4 

przez określone instytucje nie 

uniemożliwia współpracy z KIF w 

ramach realizacji tych zadań przez te 

podmioty. 

Odnosząc się do konieczności 

włączenia przedstawiciela 

samorządu zawodowego 

fizjoterapeutów do prac Rady do 

spraw Zdrowia Publicznego, o 

której mowa w art. 7 ustawy z dnia 

11 września 2015 r. o zdrowiu 

publicznym – uwaga wykracza poza 

regulowaną materię, zostanie 

uwzględniona podczas ew. 

nowelizacji ustawy. 

W kwestii  uwzględnienia 

współpracy z samorządem 

zawodowym fizjoterapeutów w 

ramach działań prowadzonych w 

CO5, należy wskazać, że założenia 

kierunkowe działań z zakresu 

aktywności fizycznej oraz zadań 

skierowanych do grupy zawodowej 

fizjoterapeutów, planowanych do 

realizacji w ramach NPZ – w miarę 

możliwości – konsultowane będą z 

Krajową Izbą Fizjoterapeutów. Ze 

względu na potencjał fizjoterapii w 

opiece nad osobami starszymi i 

niesamodzielnymi, fizjoterapeuci z 

pewnością włączani będą w 

działania realizowane w ramach 

NFZ, zarówno w roli beneficjentów 

wsparcia, jak również wykonawców 

https://fizjoterapiaporusza.pl/


nieodzownym uczestnikiem jest fizjoterapeuta podejmujący działania zmierzające do 

opóźnienia utratę zdrowia, szczególnie poprzez promocję, profilaktykę i prewencje 

zdrowia oraz działania, których celem jest aktywizacja osób starszych także chorych i 

niepełnosprawnych.  

 

Przedstawiając powyższe Krajowa Rada Fizjoterapeutów deklaruje pełną wolę współpracy 

merytorycznej w celu wypracowania rozwiązań prawnych, które umożliwią włączenie 

proponowanych zmian w zakres obecnie proponowanego Narodowego Programu Zdrowia oraz w 

latach następnych. 

 

W tym ostatnim zakresie pragniemy dodatkowo przypomnieć o konieczności włączenia 

przedstawiciela samorządu zawodowego fizjoterapeutów do prac Rady do spraw Zdrowia 

Publicznego, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym. 

 

inicjatyw skierowanych do osób 

starszych. 

Na obecnym etapie planowania 

wsparcia w ramach NFZ, nie jest 

jednakże możliwe wskazanie KIF 

jako realizatora konkretnych zadań 

ujętych w CO5. 

5 
Uwaga 

Ogólna 

Naczelna Izba 

Lekarska 

(uwaga zgłoszona 

w ramach 

konsultacji 

publicznych oraz 

w ramach 

opiniowania przez 

Radę ds. Zdrowia 

Publicznego) 

W ślad za przepisami art. 3 ustawy o zdrowiu publicznym, rozporządzenie wskazuje niektóre 

podmioty realizujące zadania wynikające z NPZ, głównie poprzez ich wymienienie jako 

faktycznych lub potencjalnych realizatorów poszczególnych zadań (Rozdział V załącznika do 

rozporządzenia).  

Przypisanie odpowiedzialności za realizację tych zadań jest jednak bardzo nieprecyzyjne, wiele 

instytucji przypisywanych jest do poszczególnych zadań,  

z czego nie można wywnioskować, które z nich są lub będą odpowiedzialne za które zadania. Tym 

samym niemożliwe będzie ich rozliczanie, 

a odpowiedzialność za osiągnięcie lub brak osiągnięcia celów będzie rozmyta  

i iluzoryczna.  

Należy stwierdzić, że takie podejście do określania strategii i programów  

w Polsce nie jest rzadkością. Skutkiem tego jest jednak brak postępu  

w poszczególnych dziedzinach, co grozi także w tym przypadku Narodowemu Programowi 

Zdrowia.  

 

Uwaga stanowi komentarz. 

Realizatorzy wskazani przy 

poszczególnych zadaniach 

podejmują działania zgodnie ze 

swoimi kompetencjami, w ramach 

obowiązujących przepisów. W 

rozdziale II załącznika wskazano 

podmioty odpowiedzialne. 

Informacja o realizacji zadań jest 

przekazywana przez realizatorów 

corocznie zgodnie z art. 12 ustawy z 

dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu 

publicznym. 

6 
Uwaga 

ogólna 

Business Centre 

Club 

W dobie pandemii Covid-19 obszar zdrowia psychicznego został zaniedbany. Znacząco 

ograniczono w w/w Programie problematykę diagnostyki, terapii, podnoszenia i udoskonalania 

oferty, czy też wspierania programów dedykowanych osobom, zwłaszcza dzieciom  

z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Od lat obserwuje się w tym zakresie znaczną  

dynamikę wzrostu liczby orzeczeń o niepełnosprawności, przy niezwykle ubogiej ofercie 

terapeutycznej, realizowanej głównie przez podmioty niepubliczne.  

 

Analizując zapisy Programu w części dotyczącej sfery zdrowia psychicznego i sfer pokrewnych, 

przede wszystkim zwracamy uwagę że główna część jest skoncentrowana na problematyce 

Uwaga stanowi komentarz. W 

ocenie MZ zaproponowany katalog 

zadań w zakresie zdrowia 

psychicznego i profilaktyki 

uzależnień jest adekwatny do 

potrzeb. Wskazanie włączenia 

zagadnienia dot. wpływu pandemii 

na zdrowie psychiczne jest de facto 



alkoholowej, uzależnień od substancji psychoaktywnych,  

a także tytoniu. Można odnieść wrażenie, że tylko te dwa pierwsze problemy stanowić będą 

podstawowe mankamenty naszego zdrowia w latach 2021-2025.  

 

Zdrowie psychiczne ciągle jest zapomnianym i zmarginalizowanym obszarem zdrowia 

publicznego i nie należy  

w świadomości społecznej do wartości publicznych, pomimo istnienia Narodowego Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022. Statystyki alarmują, że kondycja zdrowia 

psychicznego Polaków dramatycznie pogarsza się. Warto byłoby zatem w porozumieniu z 

właściwymi instytucjami dokonać uzupełnienia NPZ-u o wspomniane powyżej elementy, tym 

bardziej w dobie pandemii Covid, przekładającej się wprost na wzrost problemów natury 

psychicznej i dotykającej znacznej części populacji. 

wskazaniem sposobu realizacji 

zadania. Jednocześnie należy 

zauważyć, że działania z zakresu 

diagnostyki i lecznictwa 

psychiatrycznego są realizowane w 

ramach innych programów, w tym 

Narodowego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego na lata 2017-

2022 oraz programu pilotażowego w 

Centrach. Zdrowia Psychicznego. 

7 Uwagi ogólne 
Unia Metropolii 

Polskich 

Z treści programu wynika całkowita centralizacja realizatorów zadań. W wykazach zadań 

służących realizacji poszczególnych celów operacyjnych wskazane są głównie podmioty 

administracji rządowej. Jednostki samorządu terytorialnego zostały całkowicie pominięte jako 

realizatorzy m.in.: 

• celu operacyjnego 1 profilaktyka nadwagi i otyłości – co do realizowanych działań w 

obszarze aktywności fizycznej mieszkańców, 

• celu operacyjnego 3 promocja zdrowia psychicznego – w zakresie realizowanych 

samorządowych programów profilaktycznych, 

• celu operacyjnego 4 zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne – w zakresie 

realizowanych programów szczepień ochronnych. 

 

Takie zapisy powodują brak spójności i ciągłości realizowanych dotychczas działań i 

uniemożliwiają wywiązanie się ze zobowiązania nałożonego ustawą o zdrowiu publicznym - 

przekazania corocznego sprawozdania wojewodom. Trudno zgodzić się z projektodawcami, którzy 

wskazują w uzasadnieniu, że    w projekcie nie zostały uwzględnione zadania, które nie były 

realizowane w latach 2016-2020 albo cieszyły się znikomym zainteresowaniem. Należy uznać, że 

za takie zadanie została uznana poprawa zdrowia prokreacyjnego – działania realizowanego przez 

miasta w ramach programów wspierających prokreację In vitro. Występujemy jako UMP z 

propozycją dodania tego celu operacyjnego. Powołując się na zawarte w ogólnopolskiej mapie 

potrzeb zdrowotnych dane. Prognozy demograficzne wskazują, że w latach 2014-2029 liczba 

ludności Polski spadnie z 38,5 mln do 37,3 mln o 1,17 mln osób (czyli o ok. 3 proc.). Zgodnie z 

założeniami prognozy ludnościowej należy oczekiwać spadku współczynnika płodności w Polsce 

do poziomu 38 dzieci na tysiąc kobiet w wieku rozrodczym w 2029 r. (w porównaniu z 40 w 2014 

r.). Równocześnie prognozuje się, że w 2029 r. urodzi się ponad 71 tys. dzieci mniej niż w 2014 

roku (z 360 tys. urodzeń w roku 2014 do 289 tys. w roku 2029). Potwierdzają to dane GUS. Z tego 

też względu sytuacja demograficzna Polski wymaga działań ukierunkowanych na poprawę 

prokreacji. 

Uwaga nieprecyzyjna – nie 

wskazano zadań, do których należy 

dopisać JST jako realizatorów. 

Jednocześnie należy podkreślić, że 

zaproponowane w projekcie 

brzmienie umożliwia realizację 

zadań przez wszystkie podmioty 

publiczne - zgodnie z ich 

kompetencjami. Znajduje to 

potwierdzenie w przekazywanych 

informacjach o realizacji zadań z 

zakresu zdrowia publicznego w 

latach poprzednich. JST 

wskazywały realizację zadań, w 

których nie zostały wskazane wprost 

w rozporządzeniu ws. NPZ z 2016 r. 

JST są szczególnie istotnym 

partnerem w realizacji 

prozdrowotnej polityki publicznej i 

ich zaangażowanie w realizację 

zadań jest konieczne. 

Uwaga dot. nieuwzględniania 

prognoz demograficzno-

epidemiologicznych jest niezasadna  

- projektowane cele operacyjne 



 

Generalnie projekt nie uwzględnia prognoz demograficzno-epidemiologicznych. Zostały 

całkowicie pominięte także inne działania z poprzedniego NPZ, w tym w zakresie przeciwdziałania 

chorobom układu sercowo-naczyniowego, POChP, czy próchnicy u dzieci i młodzieży. 

 

Ponadto projekt nie zawiera wyjaśnień i objaśnień pojęć, które były zamieszczone  w poprzednim 

NPZ. Jedynie w uzasadnieniu na str. 10 i 11 znalazły się objaśnienia dotyczące zapobieganiu 

zachowaniom samobójczym. W naszej ocenie to istotne braki wymagające uzupełnienia. 

 

NPZ całkowicie pominął problem dotyczący wczesnego wykrywania nowotworów, w 

szczególności u osób poniżej 40-tego roku życia. Rozważyć należałoby wprowadzenie w 

badaniach profilaktycznych/okresowych dla kobiet i mężczyzn. Samo zapraszanie na akcje często 

pozostaje bez odzewu i uczestnictwa w badaniach. 

odzwierciedlają największe 

wyzwania w zdrowiu publicznym, 

de facto obejmujące czynniki ryzyka 

i inne uwarunkowania odnoszące się 

do ChUK czy POChP. Z kolei 

zadania mające na celu 

przeciwdziałanie próchnicy są 

realizowane na podstawie innych 

przepisów (w tym ustawy o 

świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanej ze środków 

publicznych oraz przepisów o 

medycynie szkolnej). 

W obecnej edycji NPZ odstąpiono 

od określania rozporządzeniem 

słowników. Nie wyklucza to 

prowadzenia działań 

informacyjnych przez MZ i 

właściwe jednostki podległe nt. 

pojęć zamieszczonych w NPZ i 

stosowanych w realizacji zadań w 

nim określonych. 

Uwaga dot. wczesnego wykrywania 

nowotworów wykracza poza zakres 

regulowany rozporządzeniem. 

8 Uwagi ogólne 

Mazowiecki  Szpital 

Wojewódzki im. św. 

Jana Pawła II 

z Polskiej Federacji 

Szpitali 

1. Potrzeba  wyodrębnienia na stałe  w koszyku świadczeń NFZ   działań  z  obszaru edukacji 

zdrowotnej i promocji zdrowia  w oparciu o zadania zawarte w Narodowym Programie  Zdrowia. 

2. Włączenie do zadań Narodowego Programu Zdrowia  systemowych koordynowanych 

programów edukacyjnych  od maluszka do „staruszka” – seniora. 

3.  Wyposażenie programów edukacyjnych w standaryzowane,  nowoczesne narzędzia 

teleinformatyczne jako nieodzowny element technik komunikacyjnych. 

Przedstawione uwagi dotyczą  każdego celu operacyjnego (1. Profilaktyka nadwagi i otyłości; 2. 

Profilaktyka uzależnień; 3. Promocja zdrowia psychicznego; 4. Zdrowie środowiskowe i choroby 

zakaźne; 5. Zdrowe i aktywne starzenie się) uwzględnionego w Narodowym Programie Zdrowia 

na lata 2021 – 2025. 

 

Uwaga stanowi komentarz – odnosi 

się do świadczeń finansowanych ze 

środków publicznych oraz 

potencjalnego sposobu realizacji 

zadań. 



9 Uwagi ogólne Krzysztof Brzózka 

Przedstawiony do konsultacji Projekt rozporządzenia RM 22.12.2020 r. powiela w części błędy 

NPZ na lata 2015 – 2020 a nawet je pogłębia. W niektórych zadaniach nie są uwzględnione JST (i 

fundusze samorządów wojewódzkich i gminnych pochodzące z opłat za zezwolenia), a w innych 

zadaniach JST przywoływane jako realizatorzy nie ma uzasadnienia. Całkowicie pominięto 

prowadzenie współpracy międzynarodowej dotyczącej polityki wobec alkoholu i ograniczania 

następstw używania wyrobów alkoholowych. Załączone do Projektu Uzasadnienie mówi iż 

zadania, które nie były realizowane w latach 2016–2020 albo cieszyły się znikomym 

zainteresowaniem ze strony instytucji publicznych realizujących NPZ nie zostały uwzględnione w 

projekcie. NIK w wynikach kontroli „REALIZACJA ZADAŃ NARODOWEGO PROGRAMU 

ZDROWIA NA LATA 2016–2020” (KZD.430.001.2020) informuje iż: Narodowy Program 

Zdrowia na lata 2016–2020, w okresie objętym kontrolą, nie stanowił efektywnego narzędzia 

realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego. W tej sytuacji uproszczenie treści niektórych 

zadań, tak by „zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów interpretacyjnych” oraz usunięcie 

„zadań, które nie były realizowane w latach 2016–2020” albo „cieszyły się znikomym 

zainteresowaniem ze strony instytucji publicznych realizujących NPZ i nie zostały uwzględnione 

w projekcie” wydaje się być znaczącym błędem merytorycznym a także pominięciem roli jaką 

powinna w tym zakresie spełnić Rada do Spraw Zdrowia Publicznego, Komitet Sterujący 

Narodowego Programu Zdrowia, a w szczególności Minister Zdrowia.  

Wskazana wśród realizatorów zadań „jednostka podległa MZ właściwa w sprawie uzależnień” nie 

została powołana a termin jej powstania pozostaje nieznany. Jednocześnie w rozdz. VI „Wykaz 

zadań służących realizacji celu operacyjnego 2: Profilaktyka uzależnień” w części „Zintegrowane 

przeciwdziałanie uzależnieniom” zadanie 1) jest zadaniem własnym JST. Podobnie zadania 2, 3 i 

4 są zadaniami własnymi JST wynikającymi z Art. 2. 2 UoWT. W części „Uzależnienie od 

alkoholu” błędem jest pominięcie w zadaniu „Wdrożenie i upowszechnianie standardów i procedur 

diagnozy FASD"… jako realizatorów MZ i NFZ oraz JST ponieważ PARPA jako „jednostka 

podległa MZ właściwa w sprawie uzależnień” przygotowała w 2020 roku „Polskie rekomendacje 

diagnostyczne FASD opracowane przez interdyscyplinarny zespół ekspertów” natomiast ich 

wdrożenie należy do pominiętych wcześniej MZ i NFZ przy współpracy PARPA i JST. Podobnie 

w zadaniu „Kształcenie personelu medycznego w zakresie umiejętności rozpoznawania wzorów 

picia i podejmowania interwencji wobec pacjentów pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie oraz 

na temat FASD”. Brak JST wśród realizatorów tych zadań znacząco zmniejsza kwoty, które mogą 

być przeznaczone na powyższe zadania. Trudno się zgodzić z zapisem mówiącym, że zadanie 

„Zmniejszanie dostępności fizycznej i ekonomicznej alkoholu” ma być realizowane przez cały 

katalog podmiotów jako zadanie powierzane a nie jako zadanie własne MZ i MF i JST. Z kolei 

zadanie „Zwiększanie skuteczności w przestrzeganiu prawa w zakresie produkcji, dystrybucji, 

sprzedaży, reklamy, promocji oraz spożywania napojów alkoholowych” trudno sobie wyobrazić 

jako zadanie powierzane w trybie konkursowym. Jak wskazywała NIK „Projekt NPZ (2015 – 

2020) został przedstawiony, w trakcie konsultacji społecznych, szerokiemu gronu instytucji i 

organizacji o charakterze społecznym, zawodowym czy samorządowym. Zabrakło jednak wśród 

Uwaga stanowi komentarz. 



nich szerokiego udziału JST (…)”. Na podstawie powyżej przytoczonych argumentów i co gorsza 

na podstawie katalogu instytucji wymienionych jako konsultowane wniosek o ponownym 

pomijaniu JST w procesie konsultacji nasuwa się sam. Absolutnie nie do przyjęcia jest jako jedyny 

„wskaźnik monitorowania poszczególnych celów operacyjnych” wskaźnik operacyjny nr 2: 

Całkowite spożycie alkoholu wg danych publikowanych przez GUS.  

10 Uwagi ogólne Pracodawcy RP 

Odnosząc się natomiast do przekazanego do konsultacji i opiniowania projektu Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), Pracodawcy RP, podobnie jak podczas konsultacji 

poprzedniej edycji Narodowego Programu Zdrowia, stoją na stanowisku, że dokument strategiczny 

opisujący kwestie zdrowotne i mający mieć wpływ na przyszłe wskaźniki zdrowotne powinien być 

konstruowany na okres dłuższy niż 4 lata, jak również powinien być przygotowany z udziałem 

partnerów społecznych. Również dobą praktyką byłoby przekazywanie do opiniowania 

konsultowania tego typu strategicznych dokumentów na okres co najmniej 30 dni. Warto w tym 

miejscu podkreślić, że dłuższy horyzont czasowy przeznaczony na realizację tak istotnych działań 

pozwoliłby na lepsze zaplanowanie celów i ich efektywniejszą realizację. Poza tym program tego 

typu jak Narodowy Program Zdrowia na lata 2020-2024 powinien być poprzedzony diagnozą 

epidemiologiczną, opisem wyzwań zdrowotnych. Natomiast cele operacyjne programu i 

proponowane projekty powinny być pochodną wyzwań zdrowotnych zawartych we wcześniejszej 

diagnozie. 2  

 

Wydaje się, że w opiniowanym programie arbitralnie zaproponowano cele bez żadnego ich 

uzasadnienia i opisu, i w znacznej części proponowane projekty wydają się być nieadekwatne do 

potrzeb. Biorąc powyższe pod uwagę, Pracodawcy RP przedstawiają poniższe uwagi:  

1) zaproponowane cele operacyjne, jak i proponowane projekty zupełnie nie są skorelowane z 

danymi o przyczynach zgonów Polaków. Trudno będzie wydłużyć średnią długość życia 

Polaków, nie próbując wpłynąć na zwiększenie profilaktyki w obszarze chorób 

kardiologicznych i onkologicznych, które powodują największą liczbę zgonów w naszym 

kraju. Dlatego też wśród celów NPZ muszą się znaleźć działania odpowiadające na ponad 60% 

przyczyn zgonów w Polsce;  

2) nie widzimy również korelacji między Narodową Strategią Onkologiczną a Narodowym 

Programem Zdrowia, a wydaje się, że te dwa strategiczne dokumenty powinny się uzupełniać i 

w pełni współgrać tak, aby zapewnić działania, przede wszystkim edukacyjne, w obszarze 

profilaktyki, by zmniejszyć prognozowany wzrost odsetka zgonów z powodów onkologicznych;  

3) brakuje działań odpowiadających na cel strategiczny, jakim jest nierówność w dostępie do 

zdrowia na terenie Polski;  

4) zadania, które zostały przewidziane dla celu operacyjnego NPZ profilaktyka uzależnień w 

zakresie walki z nałogiem tytoniowym, nie wyczerpują w pełni jego założeń. Biorąc pod uwagę 

literalny zapis, Pracodawcy RP uważają, że zaprojektowane zadania koncentrują się na leczeniu 

Wskazane cele operacyjne, służące 

realizacji celu strategicznego 

określonego ustawą o zdrowiu 

publicznym, zostały opracowane 

zgodnie z wytycznymi WHO, która 

określiła katalog niezbędnych 

kierunków działań w populacjach 

państw rozwiniętych, zatem także 

dla Polski: 

https://www.who.int/ncdnet/about/4

diseases/en/ 

Odnosząc się do korelacji między 

Narodową Strategią Onkologiczną a 

Narodowym Programem Zdrowia, 

należy zauważyć, że dokumenty są 

względem siebie komplementarne. 

Opracowując projekt NPZ brano 

pod uwagę nie tylko Narodową 

Strategię Onkologiczną, ale także 

aktualizowane przez Rząd 

harmonogramy jej realizacji. 

Odnosząc się do uwagi o brak 

zadań dotyczących „nierówności do 

zdrowia na terenie Polski”, należy 

zauważyć, że kwestie związane z 

dostępem do systemu ochrony 

zdrowia są regulowane narzędziami 

określonymi innymi przepisami 

oraz z innych środków.  

https://www.who.int/ncdnet/about/4diseases/en/
https://www.who.int/ncdnet/about/4diseases/en/


nałogu, walce z dostępnością, monitorowaniem składu oraz przestrzeganiem przepisów prawa w 

kontekście wyrobów tytoniowych, natomiast brakuje tam podstawowego działania, jakim 

powinna być profilaktyka uzależnienia nikotynowego, na który wprost wskazuje nazwa celu 

operacyjnego. Brakuje również kontynuacji działań edukacyjnych zrealizowanych w 

poprzedniej edycji programu, a to niestety będzie skutkowało tym, że efekty, które osiągnięto 

w szeroko rozumianym obszarze zdrowia, zostaną utracone;  

5) trudno znaleźć uzasadnienie dla jednego z działań, którym ma być promowanie prawidłowego 

żywienia i aktywności fizycznej wśród służb mundurowych. NPZ nakierowany jest przecież na 

całą populację, a to zadanie jest zapewne celem instytucji nadzorujących służby mundurowe – 

MSW czy MON. Projekt o takim celu, w opinii Pracodawców RP, powinien być kierowany 

do dzieci z klas 1-3 tak, aby jak  

najwcześniej kształtować dobre nawyki i tym samym wpływać na zmniejszenie odsetka dzieci 

otyłych. To jest szczególnie istotne po rocznym okresie, w którym dzieci znacznie więcej niż 

dotychczas czasu spędziły w domu, przed komputerem, i w którym lekcje wychowania fizycznego 

nie istniały. Trudno uznać, że ten cel może być zrealizowany tylko przez wprowadzenie do 

podstawy programowej „lekcji o zdrowiu”.  

 

Uwaga niezasadna. Zadania 

odnoszące się do profilaktyki 

uzależnień w zakresie walki z 

nałogiem tytoniowym mieszczą się 

w zakresie zadań określonych w 

tabeli „Zintegrowane 

przeciwdziałanie uzależnieniom”. 

Uwaga odnosząca się do 

promowania prawidłowego 

żywienia i aktywności fizycznej 

wśród służb mundurowych, należy 

zauważyć dużą liczebność tej 

populacji oraz zaangażowanie 

właściwych ministerstw. Z kolei 

dzieci w różnym wieku, nie tylko we 

wskazanym w uwadze, powinny być 

adresatem adekwatnych do ich 

kompetencji działań edukacyjnych – 

co jest możliwe w obecnym 

brzmieniu projektu. 

11 Uwagi ogólne Pracodawcy RP 

Poza wyżej wymienionymi uwagami, Pracodawcy RP w pełni popierają wybór celów 

związanych z nadwagą i otyłością, promocją zdrowia psychicznego oraz zdrowego i 

aktywnego starzenia się. Wydaje się, że te trzy cele operacyjne najlepiej odpowiadają na 

potrzeby zdrowotne Polaków i powinny być szczególnie zaopiekowanie. Proponujemy również, 

aby cel operacyjny określony jako profilaktyka nadwagi i otyłości, a także zdrowie i aktywne 

starzenie się, mając na uwadze doświadczenia wyniesione z pandemii, rozszerzyć lub uzupełnić o 

kolejny cel operacyjny w zakresie świadczeń na rzecz zachowania zdrowia i zapobiegania 

chorobom poprzez aktywność fizyczną i rehabilitację. Zasadnicze obniżenie aktywności fizycznej 

poprzez ograniczenie przemieszczania się, jak również zasadnie zmniejszenie dostępności do 

świadczeń rehabilitacyjnych mają znaczący wpływ na ogólny poziom zdrowia ogółu populacji bez 

względu na wiek. Nie chodzi wyłącznie o schorzenia narządu ruchu, ale również zasadnicze 

zwiększenie ryzyka chorób cywilizacyjnych, takich jak choroby układu krążenia i choroby 

nowotworowe. Nie sposób przecież przecenić roli aktywności fizycznej i rehabilitacji, mając na 

uwadze czynniki ogólnoekonomiczne w skali kraju, wynikające z minimalizacji kosztów 

zachowania zdrowia lub powrotu do pełnej sprawności po przebytych schorzeniach. Dlatego też 

pracodawcy RP proponują uzupełnienie Narodowego Programu Zdrowia o działania, które 

powinny stać się podstawą służącą do realizacji celu operacyjnego:  

Wskazane cele operacyjne, służące 

realizacji celu strategicznego 

określonego ustawą o zdrowiu 

publicznym, zostały opracowane 

zgodnie z wytycznymi WHO, która 

określiła katalog niezbędnych 

kierunków działań w populacjach 

państw rozwiniętych, zatem także 

dla Polski: 

https://www.who.int/ncdnet/about/4

diseases/en/ 

Wymienione w punktach 

propozycje uzupełnień NPZ są 

opisem sposobu realizacji zadań 

wskazanych w NPZ. Pkt 2 wykracza 

https://www.who.int/ncdnet/about/4diseases/en/
https://www.who.int/ncdnet/about/4diseases/en/


1) organizacja nowych produktów promujących aktywność fizyczną za pośrednictwem urządzeń 

teleinformatycznych, opartych na instruktażu i nadzorze wykwalifikowanych fizjoterapeutów – z 

podziałem na grupy wiekowe;  

2) realizacja ustawowych założeń profilaktycznej opieki zdrowotnej poprzez organizację 

stacjonarnych programów diagnostyczno-edukacyjnych umożliwiających przeprowadzenie w 

wyspecjalizowanych ośrodkach kompleksowej analizy zdrowia oraz edukację w zakresie 

aktywności fizycznej i efektywnego zapobiegania chorobom;  

 

3) promowanie prawidłowo realizowanej aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez 

cykliczne spotkania w szkołach (również w nauczaniu zdalnym) fizjoterapeutów wskazujących jak 

bezpiecznie i efektywnie dbać o zdrowie;  

4) prowadzenie wysokospecjalistycznych szkoleń dla osób zajmujących się aktywnością fizyczną, 

terapią ruchową oraz promocją zdrowego trybu życia.  

poza materię regulowaną NPZ 

(odnosi się do systemu świadczeń 

opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych). 

 

12 

Uwaga 

ogólna – 

finansowa 

nie zadań 

Pracodawcy RP 

Ponadto, analizując całość zapisów programu NPZ, uwagę zwraca fakt, że przy planowaniu 

poszczególnych zadań większość z nich dedykowana jest jako zadanie własne lub zadanie na 

wniosek. Pracodawcy RP uważają, że uniemożliwienie realizacji tych zadań w trybie konkursu 

m.in. przez organizacje partnerskie, organizacje szeroko rozumianego NGO, w tym organizacje 

pacjenckie czy też organizacje pracodawców, są niekorzystne z punktu widzenia istoty i założeń 

samego programu i w znaczny sposób ograniczą skuteczne dotarcie do danej populacji. 

Z uwagi na ograniczone środki 

finansowe, o których mowa w art. 29 

ustawy o zdrowiu publicznym, 

wskazano zadania finansowane z 

tych środków w trybach, o których 

mowa w Rozdziale IV ustawy. Nie 

wyklucza to włączania podmiotów, 

o których mowa w art. 3 w realizację 

pozostałych zadań („zadań 

własnych”) w ramach środków 

własnych wskazanych instytucji, 

wydatkowanych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

13 
Uwagi 

Ogólne 

Mazowiecki Związek 

Stowarzyszeń 

Abstynenckich 

Przedstawiony do konsultacji Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z 22.12.2020 r. powiela w 

części błędy NPZ na lata 2015 – 2020 a nawet je pogłębia.  

Generalnie w niektórych zadaniach nie są uwzględnione JST (i fundusze samorządów 

wojewódzkich i gminnych pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych), 

a jest to kwota wielokrotnie większa od FRPH, a w innych zadaniach obecność JST przywołanych  

jako realizatorzy  nie jest uzasadniona. 

Całkowicie pominięto prowadzenie współpracy międzynarodowej dotyczącej polityki wobec 

alkoholu i ograniczania następstw zdrowotnych używania wyrobów alkoholowych. 

 

Uwaga stanowi komentarz. 



Załączone do Projektu Uzasadnienie zawiera m.in. informacje mówiące iż w ramach  Zakresu 

zmian w projektowanym NPZ względem lat 2016–2020: 

1. Wydłużony został czas obowiązywania NPZ z okresu 5-letniego: 2016–2020  na kolejny 

5-letni okres: 2021–2025.  (to chyba pomyłka?) 

2. Przeprowadzono rewizję zadań w celu uzyskania większej przejrzystości, w katalogu 

zadań uwzględniono zmiany instytucjonalne oraz bazując na doświadczeniach 

w realizacji NPZ w poprzednich latach, uzupełniono albo zmieniono wskazanych 

w zadaniach realizatorów. Tam, gdzie było to niezbędne, na bazie doświadczeń 

z dotychczasowej realizacji, uproszczona i usystematyzowana została treść niektórych 

zadań, tak by zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów interpretacyjnych. 

3. Bazując na doświadczeniach w realizacji NPZ zaproponowane zostały nowe zadania 

odpowiadające zdiagnozowanym potrzebom. 

Zadania, które nie były realizowane w latach 2016–2020 albo cieszyły się znikomym 

zainteresowaniem ze strony instytucji publicznych realizujących NPZ nie zostały uwzględnione w 

projekcie. 

Najwyższa Izba Kontroli w wynikach kontroli „REALIZACJA ZADAŃ NARODOWEGO 

PROGRAMU ZDROWIA NA LATA 2016–2020” (KZD.430.001.2020) informuje iż: Narodowy 

Program Zdrowia na lata 2016–2020, w okresie objętym kontrolą, nie stanowił efektywnego 

narzędzia realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego. Jego wdrożenie w niewielkim stopniu 

wpłynęło na zwiększenie zakresu podejmowanych działań i dalej: Minister Zdrowia, opracowując 

projekt NPZ, nie wprowadził rozwiązań umożliwiających jego realizatorom efektywne wykonanie 

wszystkich zaplanowanych zadań. Niektóre zadania przypisano niewłaściwym podmiotom, co 

skutkowało ograniczeniem lub brakiem ich realizacji. Nie wskazano, który szczebel JST odpowiada 

za realizację poszczególnych zadań przypisanych samorządowi terytorialnemu. 

 

W tej sytuacji uproszczenie i usystematyzowanie treści niektórych zadań, tak by „zmniejszyć 

ryzyko wystąpienia problemów interpretacyjnych” oraz usunięcie „zadań, które nie były 

realizowane w latach 2016–2020” albo „cieszyły się znikomym zainteresowaniem ze strony 

instytucji publicznych realizujących NPZ i nie zostały uwzględnione w projekcie” wydaje się być 

znaczącym błędem merytorycznym wynikającym z niezrozumienia funkcjonowania NPZ 2015 – 

2020 i co gorsza, z nieznajomości systemu Zdrowia Publicznego czy rozwiązywania problemów 

alkoholowych w Polsce, a także roli jaką powinna w tym zakresie spełnić Rada do Spraw Zdrowia 

Publicznego, Komitet Sterujący Narodowego Programu Zdrowia, a w szczególności Minister 

Zdrowia, który koordynuje zadania wynikające z Ustawy.  

 



14 Uwagi ogólne 

Mazowiecki Związek 

Stowarzyszeń 

Abstynenckich 

Ponadto warto wskazać, że nie jest prawdziwa informacja iż „uwzględniono zmiany 

instytucjonalne oraz bazując na doświadczeniach w realizacji NPZ w poprzednich latach, 

uzupełniono albo zmieniono wskazanych w zadaniach realizatorów”.. Wskazana wśród 

realizatorów zadań „jednostka podległa MZ właściwa w sprawie uzależnień” nie została powołana 

a termin jej powstania pozostaje nieznany. 

 

Uwaga niezasadna – zarówno 

istniejąca w chwili sporządzenia 

projektu NPZ PARPA jak i KBPN, 

jest jednostką podległą MZ 

właściwą w sprawie uzależnień. 

15 Uwagi ogólne 

Mazowiecki Związek 

Stowarzyszeń 

Abstynenckich 

Jednocześnie w rozdz. VI „Wykaz zadań służących realizacji celu operacyjnego 2: Profilaktyka 

uzależnień” w części „Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom” 

Zadanie 1) jest zadaniem własnym JST – nie tylko jako zadanie powierzone przez JST innym 

podmiotom 

Zadanie 2) jest zadaniem własnym JST 

Zadanie 3) jest zadaniem własnym JST 

Zadanie 4) jest zadaniem własnym JST 

 

A wynika to z UoWT - zgodnie z Art. 2. 2 UoWT: 

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. z 

2018 r. poz. 1492 oraz z 2019 r. poz. 447), zwanym dalej „Narodowym Programem Zdrowia”. 

Uwaga częściowo uwzględniona 

(1). Należy zauważyć, że w zadaniu 

4 JST wskazano w projekcie 

przekazanym do uzgodnień. 

16 Uwagi ogólne 

Mazowiecki Związek 

Stowarzyszeń 

Abstynenckich 

W części „Uzależnienie od alkoholu” błędem jest pominięcie w zadaniu „Wdrożenie i 

upowszechnianie standardów i procedur diagnozy FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń 

Alkoholowych) zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej” jako realizatorów  MZ i NFZ oraz 

JST ponieważ PARPA jako (?) „jednostka podległa MZ właściwa w sprawie uzależnień” 

przygotowała w 2020 roku „Polskie rekomendacje diagnostyczne FASD opracowane przez 

interdyscyplinarny zespół ekspertów” natomiast ich wdrożenie należy do pominiętych wcześniej 

MZ i NFZ przy współpracy PARPA i JST. Podobnie jest z zadaniem „Kształcenie personelu 

medycznego w zakresie umiejętności rozpoznawania wzorów picia i podejmowania interwencji 

wobec pacjentów pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie oraz na temat FASD” Brak JST wśród 

realizatorów tych zadań znacząco zmniejsza kwoty, które mogą być przeznaczone na 

powyższe zadania poza środkami własnymi PARPA i środkami jakimi mogą dysponować 

podmioty wybrane w drodze konkursów lub naboru wniosków (FRPH) ogłaszanych przez tę 

„jednostkę” czyli PARPA.  

 

Trudno się zgodzić z kuriozalnym zapisem mówiącym, że zadanie „Zmniejszanie dostępności 

fizycznej i ekonomicznej alkoholu” ma być realizowane przez cały katalog podmiotów jako 

zadanie powierzane w trybie konkursowym oraz zadanie  dofinansowane w trybie naboru 

wniosków (FRPH) a nie jako zadanie własne MZ i MF i JST.  

Z kolei zadanie „Zwiększanie skuteczności w przestrzeganiu prawa w zakresie produkcji, 

dystrybucji, sprzedaży, reklamy, promocji oraz spożywania napojów alkoholowych” trudno sobie 

Uwaga dot. FASD  nieuwzględniona 

ze względu na specjalistyczny 

charakter projektowanego zadania. 

 

Uwaga niezrozumiała z uwagi na 

brzmienie zaproponowane w 

projekcie – to jest zadanie własne 

m.in. MZ i MF. 

Uwaga dot. NIK stanowi komentarz. 



wyobrazić jako zadanie powierzane w trybie konkursowym oraz zadanie  dofinansowane w trybie 

naboru wniosków (FRPH) 

 

Jak wskazywała NIK „Projekt NPZ (2015 – 2020) został przedstawiony, w trakcie konsultacji 

społecznych, szerokiemu gronu instytucji i organizacji o charakterze społecznym, zawodowym czy 

samorządowym. Zabrakło jednak wśród nich szerokiego udziału JST najniższego szczebla, w 

sytuacji, gdy to właśnie gminy miały być jednym z ważniejszych realizatorów celów NPZ”. Na 

podstawie powyżej przytoczonych argumentów i co gorsza na podstawie katalogu instytucji 

wymienionych jako konsultowane wniosek o ponownym pomijaniu JST w procesie konsultacji 

nasuwa się sam.  

W tej sytuacji trzeba przywołać jako bazę do działań w sferze rozwiązywania problemów 

alkoholowych „Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

lata 2010 – 2015” w którym uwzględniono cały wachlarz zagadnień związanych z używaniem 

alkoholu w tym problemy związane z przemocą domową czy piciem alkoholu przez młodzież. 

http://www.parpa.pl/images/image/NP%202011_2015_11_011.pdf 

 

 

17 Uwagi ogólne 

Mazowiecki Związek 

Stowarzyszeń 

Abstynenckich 

Na koniec warto zwrócić uwagę na niewprowadzenie zmiany sposobu finansowania zadań 

wynikających z Ustawy o zdrowiu publicznym jak i zadań wynikających z Ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości jako że „Szczególną trudność sprawiały kontrolowanym jednostkom przepisy ustawy 

o zdrowiu publicznym oraz NPZ regulujące zasady powierzenia zadań. Skutkiem powyższego 

przeprowadzano konkurs na wybór realizatora zadań w oparciu o niewłaściwe akty prawne. 

Zamiast przepisów ustawy o zdrowiu publicznym JST stosowały przepisy ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawę Prawo zamówień publicznych.” (wyniki kontroli 

NIK (KZD.430.001.2020) 

Uwaga wykracza poza regulowaną 

materię. 

18 Uwagi ogólne 
Małopolski Urząd 

Wojewódzki 

W aktualnej edycji programu, w wykazie zadań służących realizacji niżej wymienionych celów 

operacyjnych: 

1. Profilaktyka nadwagi i otyłości, 

3. Promocja zdrowia psychicznego, 

4. Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne, 

do grona realizatorów zadań w ww. celach nie wpisano JST. Natomiast w 2. Celu operacyjnym 

JST nie zostały uwzględnione w obszarze odnoszącym się do uzależnienia od tytoniu i uzależnienia 

od zachowań (uzależnienia behawioralne). 

W poprzedniej edycji programu, tzn. na lata 2016-2020, znacząca część jednostek samorządu 

terytorialnego wykazywała w informacjach rocznych, że realizują zadania przyporządkowane do 

celów operacyjnych, choć nie zawsze byli wymieniani jako ich realizatorzy. Przykładem tego może 

być np. 2 cel operacyjny - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem 

substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi, innymi zachowaniami 

ryzykownymi, który był najczęściej realizowanym przez JST celem operacyjnym poprzedniej 

Uwaga nieprecyzyjna – nie 

wskazano zadań, do których należy 

dopisać JST jako realizatorów. 

Jednocześnie należy podkreślić, że 

zaproponowane w projekcie 

brzmienie umożliwia realizację 

zadań przez wszystkie podmioty 

publiczne - zgodnie z ich 

kompetencjami. Znajduje to 

potwierdzenie w przekazywanych 

informacjach o realizacji zadań z 

zakresu zdrowia publicznego w 

latach poprzednich. JST 

http://www.parpa.pl/images/image/NP%202011_2015_11_011.pdf


edycji NPZ. Zadania z obszaru Programu Zwalczania Następstw Zdrowotnych Używania 

Wyrobów Tytoniowych i Wyrobów Powiązanych, tj. zadanie 2.4.2.1, 2.4.2.3 oraz zadania z 

obszaru Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnych, tj. zadania 2.5.3.1.1, 

2.5.2.2.1, 2.5.1., które stanowiły część składową 2 celu operacyjnego, były dość często wpisywane 

przez samorządy terytorialne w informacjach rocznych, zaraz po Krajowym Programie 

Przeciwdziałania Narkomanii i Krajowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. W następnej kolejności plasował się 1. cel operacyjny – Poprawa sposobu 

żywienia, stanu odżywania oraz aktywności fizycznej społeczeństwa z zadaniami: 1.1.3.2, 1.1.3.1 

i 1.1.1.3 oraz 4. Cel operacyjny - Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń 

fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, 

zamieszkania, rekreacji oraz nauki z zadaniami: 4.2.1.5, 4.2.1.4, 4.2.1.10 i 4.1.2.5. 

Z przytoczonego na wstępie art. 12 ust. 3 ustawy o zdrowiu publicznym, wynika, 

że wojewoda weryfikuje roczną informację o zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku 

zadaniach ze zdrowia publicznego realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego m.in. 

pod kątem zgodności zrealizowanych celów i podjętych lub zrealizowanych zadań z celami 

operacyjnymi i zadaniami służącymi do ich realizacji określonymi w NPZ, dlatego też istotne jest, 

aby w aktualnej edycji programu wśród grona realizatorów NPZ nie zabrakło JST. Ważne jest, aby 

JST nie były pomijane/zapomniane w tak ważnych, z punktu widzenie zdrowia publicznego, celach 

operacyjnych. 

W związku z powyższym proponuję, aby rozważyć możliwość dodania w wymienionych celach 

operacyjnych zadań do realizacji przez JST lub w wykazie zadań służących do realizacji celów 1, 

2, 3, 4 dopisać do grona realizatorów JST, pamiętając jednocześnie aby charakter zadań nałożony 

na ten szczebel był precyzyjnie dobrany. 

wskazywały realizację zadań, w 

których nie zostały wskazane wprost 

w rozporządzeniu ws. NPZ z 2016 r. 

JST są szczególnie istotnym 

partnerem w realizacji 

prozdrowotnej polityki publicznej i 

ich zaangażowanie w realizację 

zadań jest konieczne. 

 

19 Uwagi ogólne 
Małopolski Urząd 

Wojewódzki 

Poniżej przedstawiam również spostrzeżenia, które wiążą się z realizacją programu. 

1. Istotą interwencji w obszarze zdrowia publicznego jest ich systematyczność, stałość 

i powtarzalność - jedynie konsekwencja działań w perspektywie wieloletniej jest gwarantem 

osiągnięcia pozytywnych zmian zdrowotnych. 

2. W nowej edycji programu przewidziano przypisanie dodatkowych (nowych) środków 

finansowych oraz szersze wykorzystanie mechanizmu dofinansowania zadań z zakresu zdrowia 

publicznego. Szersze wykorzystanie mechanizmów finansowych stanowić może efektywne 

narzędzie do promocji „myślenia” o zdrowiu publicznym na poziomie regionalnym i lokalnym. 

Właściwie zaadresowane wsparcie finansowe może być zachętą do podejmowania działań, które 

będą spójne z celami NPZ. 

3. Konieczne jest zapewnienie realizatorom NPZ dostępu do wiarygodnych i aktualnych danych 

na potrzeby monitoringu i ewaluacji programu (utworzenie bazy danych w tym zakresie). Ponadto 

niezbędne jest utworzenie mechanizmu stałych szkoleń dla administracji samorządowej 

dotyczących aspektów merytorycznych i prawnych zdrowia publicznego. Zdrowie publiczne jest 

dyscypliną rozwijającą się bardzo dynamicznie. Dlatego też, stała aktualizacja wiedzy i budowanie 

właściwych postaw wśród osób zajmujących się zdrowiem publicznym wydaje się być konieczne. 

Uwaga stanowi komentarz. 



20 Uwagi ogólne 
Śląski Urząd 

Wojewódzki 

Proponowane nazwy zadań w poszczególnych celach operacyjnych w większości dotyczą 

realizacji zadań przez organy centralne co będzie wiązało się z trudnością kwalifikacji zadań przez 

jednostki samorządu terytorialnego (JST). Przykładem takiej sytuacji może być zadanie pn. 

„Wprowadzenie przedmiotu „lekcja o zdrowiu” do podstawy programowej nauczania”. Jest to 

jedyne zadanie w ramach celu 1 projektowanego NPZ, które dotyczy promowania prawidłowego 

żywienia wśród dzieci i młodzieży i będzie realizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Jednocześnie należy podkreślić fakt, iż sprawozdając te działania JST będą wpisywać, iż zadania 

nie będą dotyczyły NPZ na lata 2021- 2025, ponieważ trudno je będzie zakwalifikować do ww. 

nazwy zadania. Brak niektórych zadań w celu 1, np. tych dotyczących tworzenia nowych ścieżek 

rowerowych czy tworzenia infrastruktury sprzyjającej aktywności fizycznej, podejmowanych w 

ramach profilaktyki nadwagi i otyłości będą sprawozdawane również jako zadanie niewpisujące 

się w NPZ, ponieważ bez wątpienia zadania te kwalifikują się do katalogu zadań z zakresu zdrowia 

publicznego. Podobna sytuacja dotyczy celu 4 dotyczącego zdrowia środowiskowego. Wiele zadań 

realizowanych w ramach tego celu dotyczy np. dofinansowania przez JST wymiany pieców 

węglowych na gazowe czy usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych. Te zadania również nie 

wpisują się w projektowany NPZ. Należałoby wyraźnie podkreślić, iż zadania wpisujące się w 

katalog zadań z zakresu zdrowia publicznego i nie mające odzwierciedlenia  

w proponowanych nazwach zadań w NPZ, będzie trzeba sprawozdać jako „nie dotyczy NPZ”  

i zadań takich przy obecnie procedowanej formie NPZ będzie bardzo dużo, ponieważ w 

sprawozdaniu nie ma możliwości zaznaczenia tylko numeru celu, ale także należy zaznaczyć 

numer konkretnego zadania. 

 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na zadanie realizowane przez wojewodów wskazane w art. 

48d ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach finansowanych ze środków 

publicznych (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1398) dotyczące opiniowania programów polityki zdrowotnej. 

Część przesyłanych do opinii wojewody programów polityki zdrowotnej realizowane przez JST 

nie będzie wpisywała się w cele NPZ. Przykładem takiej sytuacji w województwie śląskim będzie 

realizacja programu polityki zdrowotnej w ramach celu 3 aktualnego NPZ dotyczącego 

prowadzenia wczesnej diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń neurorozwojowych u dzieci którego w 

projektowanym dokumencie w ogóle nie ma. Analizując tekst projektowanego NPZ można 

zauważyć również brak zadań związanych z profilaktyką chorób nowotworowych. Podejmowane 

przez JST działania w ramach m. in. programów polityki zdrowotnej związane są z tą tematyką i 

dotyczą np. profilaktyki raka stercza czy profilaktyki raka piersi. Czy w obecnej formie wojewoda 

może pozytywnie zaopiniować program niewpisujący się w cele NPZ a wpisujący się w priorytety 

dla regionalnej polityki zdrowotnej? Należałoby również doprecyzować czy zadania niewpisujące 

się w NPZ będą mogły uzyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia.  

 

Podsumowując powyższe w przypadku wejścia w życie projektu NPZ w obecnej formie założenia 

te będą wymagały wyjaśnienia, np. w instrukcji dotyczącej sprawozdawczości kierowanej do 

Uwaga stanowi komentarz. 



wojewodów i JST, ponieważ z pewnością dokument ten, a przede wszystkim sprawozdawczość z 

podejmowanych  zadań z zakresu zdrowia publicznego związana będzie z wieloma zapytaniami ze 

strony JST. 

21 
Uwaga 

ogólna 

Polskie Towarzystwo 

Ginekologów 

i Położników 

Projekt rozporządzenia nie uwzględnia pkt. 6: „poprawy zdrowia prokreacyjnego”, który to cel 

realizowany był w ramach NPZ w latach 2016-2020. W uzasadnieniu do projektu nie wyjaśniono 

przyczyn decyzji, które wpłynęły na usunięcie promocji zdrowia prokreacyjnego z listy 

priorytetów NPZ na kolejne 5 lat. 

Zdrowie prokreacyjne jest kluczowe dla zdrowia i funkcjonowania społeczeństwa, wobec czego 

Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników popiera stanowisko, iż cel 6. „Poprawa zdrowia 

prokreacyjnego” powinien zostać przywrócony do treści NPZ, a zadania służące do realizacji tego 

celu kontynuowane w latach 2021-2025. 

Uwaga uwzględniona. W zakresie 

zagadnień związanych ze zdrowiem 

prokreacyjnym planuje się podjąć 

następujące działania: 

1) kreowanie postaw 

prozdrowotnych 

oddziałujących na zdrowie 

prokreacyjne; 

2) upowszechnianie rozwiązań 

systemowych w opiece 

prekoncepcyjnej i 

okołoporodowej. 

Powyższe propozycje pozwolą na 

podjęcie zróżnicowanych działań 

nakierowanych na zdiagnozowane 

potrzeby.   

Należy zauważyć, że już w ramach 

obecnie funkcjonującego systemu 

ochrony zdrowia została 

zabezpieczona kompleksowa, 

wielospecjalistyczna opieka nad 

kobietą w okresie 

prekoncepcyjnym, 

okołoporodowym oraz nad 

noworodkiem, niemowlakiem i 

małym dzieckiem, która została 

szczegółowo uregulowana w 

następujących aktach prawnych: 

1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze 



środków publicznych (oraz 

realizowane na jej podstawie 

programy polityki zdrowotnej); 

2) ustawa z dnia 4 listopada 

2016 r. o wsparciu kobiet w 

ciąży i rodzin „Za życiem”; 

3) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 24 września 

2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

podstawowej opieki 

zdrowotnej;  

4) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 22 listopada 

2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

leczenia szpitalnego;  

5) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 

r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej; 

6) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 

r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

programów zdrowotnych; 

7) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 

r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

leczenia stomatologicznego; 

8) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 

r. w sprawie standardu 

organizacyjnego opieki 

okołoporodowej. 



Standard opieki okołoporodowej 

wyznacza sposób organizacji opieki 

zdrowotnej w podmiotach 

wykonujących działalność leczniczą 

udzielających świadczeń 

zdrowotnych w zakresie opieki 

okołoporodowej. tj. w przebiegu 

ciąży, porodu, połogu i nad 

noworodkiem. Szczególne miejsce 

zajmują w nim przepisy dotyczące 

organizacji edukacji 

przedporodowej, wsparcia 

karmienia piersią, łagodzenia bólu 

porodowego, a także zasad pracy 

personelu w przypadkach 

szczególnie trudnych dla kobiet i ich 

rodzin, takich jak poronienie, 

urodzenie martwego lub ciężko 

chorego dziecka. 

Rozważana jest ponadto realizacja 

kolejnej edycji programu polityki 

zdrowotnej pn. „Program 

kompleksowej ochrony zdrowia 

prokreacyjnego w Polsce na lata 

2016 – 2020” lub ujęcie produktu 

dedykowanego leczeniu 

niepłodności w świadczeniach 

gwarantowanych.  

Niemniej należy zauważyć, że 

większość świadczeń w zakresie 

diagnostyki oraz leczenia 

niepłodności finansowanych jest 

także przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia w ramach świadczeń 

gwarantowanych. 



22 Uwagi ogólne 
Fundacja Rodzić po 

Ludzku 

wnoszę o wprowadzenie wyszczególnionych poniżej zadań z zakresu: 

I. promocji karmienia piersią, 

II. zdrowia prokreacyjnego. 

Uzasadnienie 

Fundacja Rodzić po Ludzku wnosi niniejszym o wprowadzenie zadań z zakresu promocji 

karmienia piersią jako profilaktyki nadwagi i otyłości. Szerzenie wiedzy na temat właściwości, 

jakie posiada mleko matki wśród nie tylko kobiet w okresie okołoporodowym, ale także personelu 

medycznego, wspieranie inicjatyw służących tej idei, a także wprowadzanie rozwiązań 

organizacyjnych i prawnych w tym zakresie  jest niezmiernie ważne. To nie tylko kwestia wartości 

odżywczych i możliwości nawiązania więzi między matką a dzieckiem, co wpływa na stabilizację 

psychiczno-emocjonalną, ale także, jak wskazują badania naukowe, wpływa korzystnie na ochronę 

przed otyłością i nadwagą. Liczne działania i inicjatywy w latach 2016-2020 zostały zrealizowane, 

w tym wiele szkoleń, warsztatów i konferencji dla rodziców, aktywistów i specjalistów (w tym 

organizowanych przez Ministerstwo Zdrowia – tylko w szkoleniu w  2017 r. udział wzięło ponad 

500 położnych), zwiększyła się liczba banków mleka kobiecego, powstały grupy wsparcia, 

zainicjowane zostały akcje edukacyjne, wydanych zostało wiele informatorów/miesięczników, 

tworzone były miejsca przyjazne karmieniu piersią, odbywały się bezpłatne dyżury specjalistów, 

dokonane zostały analizy stanu prawnego w zakresie karmienia piersią i reklam mleka 

modyfikowanego - a to tylko część inicjatyw w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 

2016–2020. Fundacja Rodzić po Ludzku także była zaangażowana w działania z tego zakresu i 

mamy świadomość, iż zapotrzebowanie w zakresie podejmowania kolejnych inicjatyw jest 

niezmiernie potrzebne. Zainteresowanie kobiet w tym zakresie jest wciąż bardzo duże, gdyż 

bezustannie szukają one informacji i wsparcia specjalistów. W naszej opinii konieczne jest 

prowadzenie wieloletnich programów profilaktycznych i  pomocowych, ponieważ tylko 

długoletnie, kompleksowe działania mogą przynieść oczekiwane efekty.  Monitoringi prowadzone 

przez Fundację wskazują, że kobiety wciąż nie otrzymują odpowiedniego wsparcia w karmieniu 

piersią lub karmieniu mlekiem mamy w szpitalach i w środowisku.  

Zadania w zakresie zdrowia prokreacyjnego polegające na szerzeniu wiedzy i świadomości w 

zakresie m.in. pokwitania i przekwitania, płodności i niepłodności, planowania rodziny, zdrowia 

podczas ciąży, porodu i połogu w obecnych czasach mają niezmiernie ważne znaczenie. Brak 

kontynuowania m.in. programu w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności, wpływać będzie na 

znaczne ograniczenie ochrony zdrowia pacjentów w tym zakresie. Pozostawienie par bez wsparcia 

ze strony państwa w tym zakresie wpłynie negatywnie nie tylko na poziom dzietności, ale także na 

stan emocjonalno-psychiczny osób zmagających się z niepłodnością. Wartym podkreślenia jest 

także, iż inicjatywy podjęte uprzednio, a skierowane na ochronę zdrowia kobiet w okresie 

okołoporodowym, w czasie pandemii COVID-19, dodatkowo zyskują na znaczeniu. Negatywna 

opinia dotycząca zastosowanych metod realizujących cel 6. - Poprawę zdrowia prokreacyjnego nie 

powinna być wykorzystywana do wykluczenia samego celu, a jedynie refleksji, że działania 

podjęte były nieodpowiednie. Konieczna jest zatem rzetelna analiza w oparciu o wiedzę naukową 

Uwaga uwzględniona – jw. 



oraz dostępne wyniki realizowanych projektów. Działania promujące zdrowie prokreacyjne, 

zważywszy na prognozy demograficzne, powinny być priorytetowe dla naszego kraju.  W świetle 

pogarszającej się sytuacji demograficznej w Polsce oraz narastającego problemu niepłodności, 

która dotyka coraz większą część populacji w wieku reprodukcyjnym należy dołożyć wszelkich 

starań aby cel "Poprawa zdrowia prokreacyjnego" pozostawał jednym z celów operacyjnych NPZ. 

Fundacja Rodzić po Ludzku jednoznacznie stoi na stanowisku przywrócenia wyżej 

wyszczególnionych zadań w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. 

23 
Uwaga 

ogólna 

Polskie Towarzystwo 

Medycyny Rozrodu i 

Embriologii 

i 

Polskie Towarzystwo 

Ginekologów i 

Położników 

Projekt nie uwzględnia pkt. 6: „Poprawy zdrowia prokreacyjnego”, który to cel realizowany był w 

ramach NPZ w latach 2016-2020 przez ministra właściwego do spraw zdrowia we współpracy z 

ministrem właściwym do spraw: rodziny, pracy, zabezpieczenia społecznego oraz oświaty i 

wychowania. W uzasadnieniu do projektu nie wyjaśniono przyczyn decyzji, które wpłynęły na 

usunięcie promocji zdrowia prokreacyjnego z listy priorytetów NPZ na kolejne 5 at. (…) 

Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii oraz Polskie Towarzystwo Ginekologów 

i Położników wnioskuje o dodanie celu „Poprawa zdrowia prokreacyjnego” do listy priorytetów 

zdrowotnych NPZ na lata 2021-2025 wraz z wykazem zadań służących do jego realizacji, 

wymienionych rozporządzeniu z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu 

Zdrowotnego na lata 2016-2020, tj.:  

1. Projektowanie i wdrażanie działań o charakterze regulacyjnym sprzyjających poprawie zdrowia 

prokreacyjnego, w tym uwzględnianie zagadnień dotyczących czynników wpływających na 

zdrowie prokreacyjne w programach kształcenia na kierunkach medycznych, biologicznych, 

psychologicznych i pedagogicznych oraz w programach doskonalenia zawodowego lekarzy, 

pielęgniarek i położnych.  

2. Prowadzenie edukacji zdrowotnej i działalności informacyjnej i profilaktycznej dotyczącej 

czynników endo- i egzogennych mających wpływ na zdrowie prokreacyjne kobiet i mężczyzn, 

przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży, zachowań ryzykownych, uzależnień 

behawioralnych, uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw 

sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym, w tym:  

1) organizacja kampanii społecznej, sprzyjającej płodności kobiet i mężczyzn, 

wykorzystującej nowoczesne narzędzia komunikacji społecznej; 

2) opracowanie i upowszechnienie materiałów edukacyjnych dotyczących różnych 

aspektów zdrowia prokreacyjnego;  

3) organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat 

zdrowia prokreacyjnego;  

4) uruchomienie i prowadzenie portalu informacyjnego z bazą wiedzy dotyczącą zdrowia 

prokreacyjnego.  

3. Prowadzenie działalności edukacyjnej dla pracowników opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia 

prokreacyjnego, w tym szkolenia.  

4. Realizacja badań dotyczących zdrowia prokreacyjnego i jego uwarunkowań w społeczeństwie.  

Uwaga uwzględniona – jw. 



5. Opracowanie wytycznych wynikających z doświadczeń z realizacji celu nr 6 NPZ dla 

Narodowego Programu Zdrowia na kolejne lata z podkreśleniem kontynuacji tych działań, które 

wyraźnie sprzyjają poprawie stanu zdrowia prokreacyjnego oraz dzietności, a także świadomości 

społecznej dotyczącej troski o zdrowie prokreacyjne. 

24 
Uwaga 

ogólna 

Izba Gospodarcza 

„Farmacja Polska” 

Przywrócenie celu operacyjnego dotyczącego ochrony oraz promocji zdrowia prokreacyjnego. 

UZASADNIENIE: sytuacja demograficzna Polski, zdaniem Rady Ludnościowej oraz instytucji 

administracji rządowej jest daleka od satysfakcjonującej. Wskaźnik dzietności w naszym kraiu 

należy do najniższych wśród państw członkowskich Unii Europejskiej, co najpewniej sprawi, że w 

perspektywie najbliższych kilku dekad polskie społeczeństwo będzie należeć do najstarszych w 

Europie. Wobec trendów demograficznych i strategicznego znaczenia tej dziedziny dla budowania 

polskiej gospodarki oraz stabilności instytucji państwowych, postulujemy przywrócenie celu 

operacyjnego dotyczącego ochrony oraz promocji zdrowia prokreacyjnego oraz uczynienie go 

wiodącym zadaniem realizowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 

2021-2025. 

Uwaga uwzględniona – jw. 

25 
Uwaga 

ogólna 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Łódzkiego 

Uwzględnienie poprawy stanu zdrowia prokreacyjnego, jako jednego z celów operacyjnych NPZ. 

W Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w celu operacyjnym 6 „Poprawa zdrowia 

prokreacyjnego” przy pkt. 5 zadeklarowano kontynuację działań w tym zakresie a nie ich 

wykreślnie (pkt 5: „Opracowanie wytycznych wynikających z doświadczeń z realizacji celu nr 6 

NPZ dla Narodowego Programu Zdrowia na kolejne lata z podkreśleniem kontynuacji tych działań, 

które wyraźnie sprzyjają poprawie stanu zdrowia prokreacyjnego oraz dzietności, a także 

świadomości społecznej dotyczącej troski o zdrowie prokreacyjne”). Jednym z istotnych 

problemów zdrowotnych obejmujących zagadnienia zdrowia prokreacyjnego jest niepłodność, 

którą Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określiła jako chorobę społeczną. 

Uwaga uwzględniona – jw. 

26 
Uwaga 

ogólna 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Opolskiego 

Proponujemy przedłużenie obowiązywania NPZ na lata 2016-2020 na rok 2021. 

Słusznie założono, iż pandemia COVID-19, która jest największym globalnym wyzwaniem 

epidemicznym czasów nowożytnych, będzie miała niebywały i nieznany jak dotąd wpływ na 

zdrowie publiczne, także w Polsce. Warto czas roku 2021 wykorzystać na przeprowadzenie 

rzetelnych badań i analiz na poziomie krajowym i poziomach regionalnych, które pozwolą na 

przygotowanie naszego kraju na wszystkich szczeblach administracji (krajowym, wojewódzkim i 

powiatowym i gminnym) na przyszłe wyzwania w obszarze zdrowia, a co za tym idzie na realizację 

celów operacyjnych zakładanych przez NPZ na lata 2021-2025. Przykładowo w Anglii już w lipcu 

2020 roku przeprowadzono i opublikowano analizę wpływu pandemii COVID-19 na zachowania 

samobójcze wśród młodzieży: https://www.ncmd.info/wp-content/uploads/2020/07/REF253-

2020-NCMD-Summary-Report-on-Child-Suicide-July-2020.pdf. Warto docenić, że zaplanowane 

cele operacyjne odnoszą się do najistotniejszych problemów w obszarze zdrowia publicznego w 

Polsce. Szkoda, że nie nadano odpowiedniejszego znaczenia wyzwaniom w obszarze zdrowia 

spowodowanych przez zmiany klimatu i niskie emisji (smog), w dużym stopniu podnoszone przez 

Komisję Europejską oraz organizacje pozarządowe i coraz częściej przez środowisko medyczne. 

Narodowy Program Zdrowia (NPZ) to podstawowy dokument polityki zdrowia publicznego, który 

wyznacza: cele strategiczne, cele operacyjne, najważniejsze zadania do realizacji na rzecz poprawy 

Uwaga nie może być uwzględniona 

– procedowane zgodnie z wpisem do 

Wykazu prac legislacyjnych i 

programowych Rady Ministrów i 

decyzją projektodawcy. Należy 

podkreślić, że kwestie związane ze 

zwalczaniem epidemii COVID-19 

zostały uregulowane w innych 

przepisach, w tym m.in. w 

rozporządzeniu Rady Ministrów w 

sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w 

związku z wystąpieniem stanu 

epidemii. Sytuacja związana z 

wirusem SARS-CoV-2 jest 



zdrowia i związanej z nim jakości życia społeczeństwa. NPZ powstaje na co najmniej 5 lat. Zgodnie 

z ustawą o zdrowiu publicznym jest ustanawiany w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. 

  Dla tak sprecyzowanych celów operacyjnych , należy wybrać skuteczne narzędzia realizacji, 

dostosowane do bardzo dynamicznie zmieniającej się obecnie sytuacji pandemicznej i post 

pandemicznej. Tym bardziej czas 2021 roku można by poświęć na przeprowadzenie szerokich 

konsultacji społecznych tego dokumenty, niekoniecznie limitowanych presją czasu, który 

wyznaczy priorytet działań krajowych na następnych na  pięć lat. 

dynamiczna, dlatego też w 

zależności od rozwoju sytuacji 

przepisy są adekwatnie 

nowelizowane. 

27 
Uwaga 

ogólna 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Opolskiego 

Cel operacyjny nr 6.  Poprawa zdrowia prokreacyjnego. Wykreślenie niniejszego celu. 

Podobnie jak Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników wyrażamy zaniepokojenie 

wykreśleniem tego obszaru z celów operacyjnych w NZP 2021-2025. Województwo Opolskie jest 

bardzo aktywne w tym obszarze realizując w ostatnich latach projekty poświęcone kompleksowej 

opiece nad matką i dzieckiem, profilaktyce raka jajnika i szyjki macicy, czy poświęcone leczeniu 

niepłodności. Proponujemy przywrócenie niniejszego celu operacyjnego.    

Uwaga uwzględniona. W zakresie 

zagadnień związanych ze zdrowiem 

prokreacyjnym planuje się podjąć 

następujące działania: 

1) kreowanie postaw 

prozdrowotnych 

oddziałujących na zdrowie 

prokreacyjne; 

2) upowszechnianie rozwiązań 

systemowych w opiece 

prekoncepcyjnej i 

okołoporodowej. 

Powyższe propozycje pozwolą na 

podjęcie zróżnicowanych działań 

nakierowanych na zdiagnozowane 

potrzeby.   

Należy zauważyć, że już w ramach 

obecnie funkcjonującego systemu 

ochrony zdrowia została 

zabezpieczona kompleksowa, 

wielospecjalistyczna opieka nad 

kobietą w okresie 

prekoncepcyjnym, 

okołoporodowym oraz nad 

noworodkiem, niemowlakiem i 

małym dzieckiem, która została 

szczegółowo uregulowana w 

następujących aktach prawnych: 



1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (oraz 

realizowane na jej podstawie 

programy polityki zdrowotnej); 

2) ustawa z dnia 4 listopada 

2016 r. o wsparciu kobiet w 

ciąży i rodzin „Za życiem”; 

3) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 24 września 

2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

podstawowej opieki 

zdrowotnej;  

4) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 22 listopada 

2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

leczenia szpitalnego;  

5) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 

r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej; 

6) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 

r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

programów zdrowotnych; 

7) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 

r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

leczenia stomatologicznego; 

8) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 

r. w sprawie standardu 



organizacyjnego opieki 

okołoporodowej. 

Standard opieki okołoporodowej 

wyznacza sposób organizacji opieki 

zdrowotnej w podmiotach 

wykonujących działalność leczniczą 

udzielających świadczeń 

zdrowotnych w zakresie opieki 

okołoporodowej. tj. w przebiegu 

ciąży, porodu, połogu i nad 

noworodkiem. Szczególne miejsce 

zajmują w nim przepisy dotyczące 

organizacji edukacji 

przedporodowej, wsparcia 

karmienia piersią, łagodzenia bólu 

porodowego, a także zasad pracy 

personelu w przypadkach 

szczególnie trudnych dla kobiet i ich 

rodzin, takich jak poronienie, 

urodzenie martwego lub ciężko 

chorego dziecka. 

Rozważana jest ponadto realizacja 

kolejnej edycji programu polityki 

zdrowotnej pn. „Program 

kompleksowej ochrony zdrowia 

prokreacyjnego w Polsce na lata 

2016 – 2020” lub ujęcie produktu 

dedykowanego leczeniu 

niepłodności w świadczeniach 

gwarantowanych.  

Niemniej należy zauważyć, że 

większość świadczeń w zakresie 

diagnostyki oraz leczenia 

niepłodności finansowanych jest 

także przez Narodowy Fundusz 



Zdrowia w ramach świadczeń 

gwarantowanych. 

28 
Uwaga 

ogólna 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Opolskiego 

Dodanie dodatkowego celu operacyjnego numer 7. . Profilaktyka chorób cywilizacyjnych 

Narodowy Program Zdrowia jest najważniejszym dokumentem wyznaczającym najistotniejsze 

cele dla organów państwa na wszystkich szczeblach administracji, w zakresie polityki zdrowotnej. 

Kolejne rozdanie środków dla Polski ze Wspólnoty Europejskiej, w dużej mierze będzie 

dedykowane szeroko pojętej ochronie zdrowia i profilaktyce chorób, co warte podkreślenia także 

profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Jako że NPZ na lata 2021-2025 jest podstawowym 

dokumentem kreowania polityki zdrowotnej w regionach przez JST, a środki europejskie są 

instrumentem realizacji tejże polityki, wnioskujemy dodanie kolejnego celu operacyjnego 

poświęconego: Profilaktyce chorób cywilizacyjnych. 

Uwaga nie może być uwzględniona 

- niezasadna. W projekcie wskazano 

strategiczne czynniki ryzyka chorób 

cywilizacyjnych – zgodnie z 

aktualną wiedzą. 

29 

Uwaga 

ogólna  

(art. 14 

ustawy z dnia 

11.09.2015 r. 

o zdrowiu 

publicznym) 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Opolskiego 

Uzupełnienie art. 14 ust.1 przedmiotowej ustawy o zapis odnośnie progu obowiązywania konkursu, 

np. w brzmieniu: „Powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego przez 

odpowiedniego dysponenta środków, o których mowa w art. 13 dotyczących kwoty powyżej 50 

000 zł, odbywa się w trybie konkursu ofert ogłaszanego przez tego dysponenta”. 

Wymóg konkursu dla każdego zadania, nawet dotyczącego niewielkich kwot, ogranicza 

elastyczność i szybkość działania samorządów i innych instytucji publicznych w trudnej i 

dynamicznie zmieniającej się sytuacji m.in. związanej z pandemią COVID-19. 

Uwaga nie dotyczy procedowanego 

projektu rozporządzenia. 

30 Uwagi ogólne INER Polska 

NGO - Instytut Naturalnego Planowania Rodziny według metody prof. dr med. J. Rötzera (INER 

Polska) chcieliśmy zgłosić uwagi do przedmiotowego projektu:  

rozszerzenie celów głównych o dodatkowy cel: Profilaktyka Zdrowia Prokreacyjnego oraz w 

ramach realizacji tego celu wprowadzenie zadań: 

1.Promocja naturalnych metod rozpoznawania płodności wśród osób w okresie pokwitania i 

młodzieńczym 

2.Wykorzystanie naturalnych metod rozpoznawania płodności jako jednego z narzędzi 

pomagających w ocenie zdrowia przyszłych rodziców w ramach profilaktyki prekoncepcyjnej. 

3.Wykorzystanie naturalnych metod rozpoznawania płodności jako jednego z narzędzi 

stosowanych w kompleksowej wysokospecjalistycznej opiece nad niepłodnymi parami oraz 

parami z doświadczeniem poronienia. 

4.Wykorzystanie naturalnych metod rozpoznawania płodności jako narzędzie pomagające 

odroczenie poczęcia kolejnego dziecka bez uszczerbku na zdrowiu prokreacyjnym. 

5.Promocja naturalnych metod rozpoznawania płodności wśród kadry medycznej, w tym m.in. 

studentów położnictwa, studentów  wydziałów lekarskich, lekarzy w trakcie specjalizacji z 

ginekologii i położnictwa, a także nadspecjalizacji z perinatologii i endokrynologii ginekologicznej 

i rozrodczości. 

Uwaga uwzględniona. W zakresie 

zagadnień związanych ze zdrowiem 

prokreacyjnym planuje się podjąć 

następujące działania: 

1) kreowanie postaw 

prozdrowotnych 

oddziałujących na zdrowie 

prokreacyjne; 

2) upowszechnianie rozwiązań 

systemowych w opiece 

prekoncepcyjnej i 

okołoporodowej. 

Powyższe propozycje pozwolą na 

podjęcie zróżnicowanych działań 

nakierowanych na zdiagnozowane 

potrzeby.   

Należy zauważyć, że już w ramach 

obecnie funkcjonującego systemu 



ochrony zdrowia została 

zabezpieczona kompleksowa, 

wielospecjalistyczna opieka nad 

kobietą w okresie 

prekoncepcyjnym, 

okołoporodowym oraz nad 

noworodkiem, niemowlakiem i 

małym dzieckiem, która została 

szczegółowo uregulowana w 

następujących aktach prawnych: 

1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (oraz 

realizowane na jej podstawie 

programy polityki zdrowotnej); 

2) ustawa z dnia 4 listopada 

2016 r. o wsparciu kobiet 

w ciąży i rodzin „Za życiem”; 

3) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 24 września 

2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

podstawowej opieki 

zdrowotnej;  

4) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 22 listopada 

2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

leczenia szpitalnego;  

5) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 

r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej; 

6) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 



r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

programów zdrowotnych; 

7) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 

r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

leczenia stomatologicznego; 

8) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 

r. w sprawie standardu 

organizacyjnego opieki 

okołoporodowej. 

Standard opieki okołoporodowej 

wyznacza sposób organizacji opieki 

zdrowotnej w podmiotach 

wykonujących działalność leczniczą 

udzielających świadczeń 

zdrowotnych w zakresie opieki 

okołoporodowej. tj. w przebiegu 

ciąży, porodu, połogu i nad 

noworodkiem. Szczególne miejsce 

zajmują w nim przepisy dotyczące 

organizacji edukacji 

przedporodowej, wsparcia 

karmienia piersią, łagodzenia bólu 

porodowego, a także zasad pracy 

personelu w przypadkach 

szczególnie trudnych dla kobiet i ich 

rodzin, takich jak poronienie, 

urodzenie martwego lub ciężko 

chorego dziecka. 

Rozważana jest ponadto realizacja 

kolejnej edycji programu polityki 

zdrowotnej pn. „Program 

kompleksowej ochrony zdrowia 

prokreacyjnego w Polsce na lata 



2016 – 2020” lub ujęcie produktu 

dedykowanego leczeniu 

niepłodności w świadczeniach 

gwarantowanych.  

Niemniej należy zauważyć, że 

większość świadczeń w zakresie 

diagnostyki oraz leczenia 

niepłodności finansowanych jest 

także przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia w ramach świadczeń 

gwarantowanych. 

31 
Uwaga 

ogólna 

Unia Metropolii 

Polskich 

Bardziej przejrzysty program w stosunku do 2016-2020, bardziej przyjazna konstrukcja, widoczne 

cele i zadania oraz ich realizatorzy (tabela) 
Uwaga stanowi komentarz. 

32 
Uwaga 

ogólna 

Stowarzyszenie 

na Rzecz Leczenia 

Niepłodności 

i Wspierania 

Adopcji „Nasz 

Bocian" 

Rekomendujemy przywrócenie szóstego celu operacyjnego: “Poprawa zdrowia 

prokreacyjnego” 

Zdrowie prokreacyjne dotyczy m.in. pokwitania i przekwitania, płodności i niepłodności, 

planowania rodziny, zdrowia podczas ciąży, porodu i połogu. 

W uzasadnieniu analizowanego projektu czytamy: 

“Prognoza demograficzna Głównego Urzędu Statystycznego wskazuje, że do 2050 r. 

nastąpi znaczne zmniejszenie liczby dzieci (w wieku 0–14 lat) oraz młodzieży i osób 

dorosłych (w wieku 15–59 lat), natomiast zwiększy się liczba osób w wieku 60+. (...) 

Na tle krajów Unii Europejskiej sytuacja demograficzna kraju zmienia się bardzo 

dynamicznie, gdyż z kraju o stosunkowo młodej populacji w 2050 r. będziemy siódmym 

najstarszym krajem w UE pod względem odsetka osób w wieku co najmniej 65 lat.” 

Zestawiając powyższe informacje z danymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i 

Embriologii (PTMRiE), z których wynika, że w Polsce z niepłodnością zmaga się około 1,5 mln 

par oraz z danymi Eurostatu, które wskazują, że dzietność w Polsce jest niższa od średniej 

europejskiej i w 2018 roku wyniosła 1,48 żywych urodzeń na kobietę, rezygnacja ze wsparcia 

profilaktyki, diagnostyki i leczenia niepłodności wydaje się niewłaściwa. 

Argumentacja, która pojawia się w uzasadnieniu do rozporządzenia: “Zadania, które nie były 

realizowane w latach 2016–2020 albo cieszyły się znikomym zainteresowaniem ze strony instytucji 

publicznych realizujących NPZ nie zostały uwzględnione w projekcie. ” nawiązuje do 

niezadowalających rezultatów prowadzonego w latach 2016-2020 “Programu kompleksowej 

ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce”. Mając na uwadze przytoczone dane dotyczące 

polskiej populacji niepłodnych należy przyjąć, że niepowodzenie w realizacji Programu nie wynika 

Uwaga uwzględniona. W zakresie 

zagadnień związanych ze zdrowiem 

prokreacyjnym planuje się podjąć 

następujące działania: 

1. kreowanie postaw 

prozdrowotnych oddziałujących na 

zdrowie prokreacyjne; 

2. upowszechnianie 

rozwiązań systemowych w opiece 

prekoncepcyjnej i okołoporodowej. 

Powyższe propozycje pozwolą na 

podjęcie zróżnicowanych działań 

nakierowanych na zdiagnozowane 

potrzeby.   

Należy zauważyć, że już w ramach 

obecnie funkcjonującego systemu 

ochrony zdrowia została 

zabezpieczona kompleksowa, 



z braku zapotrzebowania na tego typu inicjatywy, ale z niewłaściwych założeń Programu. 

Nawiązując do stanowiska na temat analizowanego projektu wydanego przez Prezydium Naczelnej 

Rady Lekarskiej : “ Budzi również wątpliwość, czy eliminacja w projekcie kolejnego Narodowego 

Programu Zdrowia tych zadań, które spotkały się z brakiem zainteresowania ze strony podmiotów 

realizujących NPZ, jest postępowaniem właściwym, w sytuacji gdy sam problem nie zostaje 

rozwiązany.” 

W świetle pogarszającej się sytuacji demograficznej w Polsce oraz narastającego problemu 

niepłodności, która dotyka coraz większą część populacji w wieku reprodukcyjnym należy dołożyć 

wszelkich starań aby cel "Poprawa zdrowia prokreacyjnego" pozostawał jednym z celów 

operacyjnych NPZ. 

wielospecjalistyczna opieka nad 

kobietą w okresie 

prekoncepcyjnym, 

okołoporodowym oraz nad 

noworodkiem, niemowlakiem i 

małym dzieckiem, która została 

szczegółowo uregulowana w 

następujących aktach prawnych: 

1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (oraz 

realizowane na jej podstawie 

programy polityki zdrowotnej); 

2) ustawa z dnia 4 listopada 2016 

r. o wsparciu kobiet w ciąży i 

rodzin „Za życiem”; 

3) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 24 września 

2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

podstawowej opieki 

zdrowotnej;  

4) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 22 listopada 

2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

leczenia szpitalnego;  

5) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 

r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej; 

6) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 

r. w sprawie świadczeń 



gwarantowanych z zakresu 

programów zdrowotnych; 

7) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 

r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

leczenia stomatologicznego; 

8) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 

r. w sprawie standardu 

organizacyjnego opieki 

okołoporodowej. 

Standard opieki okołoporodowej 

wyznacza sposób organizacji opieki 

zdrowotnej w podmiotach 

wykonujących działalność leczniczą 

udzielających świadczeń 

zdrowotnych w zakresie opieki 

okołoporodowej. tj. w przebiegu 

ciąży, porodu, połogu i nad 

noworodkiem. Szczególne miejsce 

zajmują w nim przepisy dotyczące 

organizacji edukacji 

przedporodowej, wsparcia 

karmienia piersią, łagodzenia bólu 

porodowego, a także zasad pracy 

personelu w przypadkach 

szczególnie trudnych dla kobiet i ich 

rodzin, takich jak poronienie, 

urodzenie martwego lub ciężko 

chorego dziecka. 

Rozważana jest ponadto realizacja 

kolejnej edycji programu polityki 

zdrowotnej pn. „Program 

kompleksowej ochrony zdrowia 

prokreacyjnego w Polsce na lata 

2016 – 2020” lub ujęcie produktu 



dedykowanego leczeniu 

niepłodności w świadczeniach 

gwarantowanych.  

Niemniej należy zauważyć, że 

większość świadczeń w zakresie 

diagnostyki oraz leczenia 

niepłodności finansowanych jest 

także przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia w ramach świadczeń 

gwarantowanych. 

33 
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ogólna 

Stowarzyszenie 

na Rzecz Leczenia 

Niepłodności 

i Wspierania 

Adopcji „Nasz 

Bocian" 

Rekomendujemy ujęcie w NPZ działań w zakresie promocji karmienia piersią 

Promocja karmienia piersią stanowi niezwykle ważny element profilaktyki nadwagi i otyłości, co 

potwierdzają liczne badania naukowe. Karmienie piersią ma niezwykle istotny, pozytywny wpływ 

zarówno na zdrowie dziecka, pozwala również w sposób szczególny budować więź pomiędzy 

matką i dzieckiem. 

Działania promujące karmienie piersią powinny być kierowane nie tylko do kobiet w okresie ciąży 

i w okresie poporodowym a także do personelu medycznego. Promocja karmienia piersią powinna 

odbywać się poprzez edukację, wspieranie inicjatyw służących tej idei oraz wprowadzanie 

rozwiązań organizacyjnych i prawnych wspierających karmienia piersią. 

W ramach NPZ na lata 2016-2020 zostało przeprowadzonych z sukcesem wiele działań i 

inicjatywy, w tym między innymi szkolenia, warsztaty i konferencje dla rodziców, aktywistów i 

specjalistów. Zwiększyła się ilość banków mleka kobiecego, powstały grupy wsparcia, 

zainicjowane zostały akcje edukacyjne, utworzono wiele miejsc przyjaznych karmieniu piersią, 

odbywały się bezpłatne dyżury specjalistów, dokonane zostały analizy stanu prawnego w zakresie 

karmienia piersią i reklam mleka modyfikowanego, odbywało się żywienie dojelitowe 

wcześniaków i chorych noworodków mlekiem z banków mleka kobiecego, a to tylko część 

inicjatyw w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020. 

Duże zainteresowanie powyższymi inicjatywami dowodzi ogromnej potrzebie prowadzenia 

działań w zakresie promocji karmienia mlekiem kobiecym. Monitoringi prowadzone przez 

Fundację Rodzić po Ludzku wskazują, że kobiety wciąż nie otrzymują odpowiedniego wsparcia w 

karmieniu piersią lub mlekiem mamy w szpitalach i w środowisku. Dlatego szczególnie ważne 

wydaje się zaplanowanie wieloletnich programów profilaktycznych i pomocowych, które 

zapewnią realizację oczekiwanych efektów. 

Uwaga uwzględniona - jw. 

34 Uwagi ogólne 
Rzecznik Praw 

Pacjenta 

Odnosząc się do przedstawionego projektu należy w pierwszej kolejności wskazać, że nie 

uwzględnia on aktualnego stanu epidemii i jego długofalowych skutków dla sytemu ochrony 

zdrowia oraz zdrowia Polaków. Obszar ochrony zdrowia jest tym, który w sposób szczególny 

odczuł skutki epidemii; konieczne były zmiany ukierunkowane na walkę z wirusem SARS-CoV-

Uwaga stanowi komentarz, odnosi 

się do sposobu realizacji zadań. MZ 

dostrzega wpływ pandemii na 



2, które jednak spowodowały ograniczenie dostępu do świadczeń określonego rodzaju. Warto 

zatem rozważyć jako jeden z celów operacyjnych, wpisujący się w przypisane NPZ cele 

strategiczne, cel związany z niwelowaniem negatywnych skutków epidemii. 

Nadto należy pod rozwagę zgłosić, iż cel strategiczny powinien być określony w sposób 

niepozostawiający wątpliwości co do zakresu podmiotowego oraz przedmiotowego, którego 

dotyczy. Stąd też cel strategiczny mógłby zostać określony w sposób następujący: Celem 

strategicznym Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021– 

2025, zwanego dalej „NPZ”, jest zwiększenie liczby lat przeżytych w zdrowiu obywateli RP (lub 

osób mieszkających w Polsce) oraz ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu 

występujących na obszarze RP. Dodatkowo zaznaczenia wymaga, że w świetle ww. ustawy NPZ 

powinien być ukierunkowany także na „poprawę jakości życia związanej ze zdrowiem”, co nie 

zostało ujęte w brzmieniu projektowanego celu strategicznego. 

system ochrony zdrowia oraz 

zdrowia publicznego, w tym 

długofalowe skutki dla zdrowia 

psychicznego. Są już podejmowane 

i planowane działania w tym 

zakresie. Należy zauważyć, że w 

Polsce występują równolegle 

epidemie także chorób 

niezakaźnych, które stanowią 

istotne wyzwanie. Należy 

podkreślić, że kwestie związane ze 

zwalczaniem epidemii COVID-19 

zostały uregulowane w innych 

przepisach, w tym m.in. w 

rozporządzeniu Rady Ministrów w 

sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w 

związku z wystąpieniem stanu 

epidemii. Sytuacja związana z 

wirusem SARS-CoV-2 jest 

dynamiczna, dlatego też w 

zależności od rozwoju sytuacji 

przepisy są adekwatnie 

nowelizowane. 

Odnosząc się do uwagi dot. 

brzmienia celu strategicznego – w 

ocenie projektodawcy proponowane 

w projekcie brzmienie jest 

poprawne. 

35 Uwagi ogólne 

Centrum Nauk 

Społecznych 

i Bioetyki Instytutu 

na rzecz Kultury 

Prawej Ordo Iuris 

Projekt nie zawiera podsumowania i odniesienia się do skuteczności realizacji Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (choć w uzasadnieniu wspomina o sposobie jego realizacji). 

Tymczasem budowanie programu na kolejne lata winno w znacznym stopniu opierać się na 

ewaluacji założeń i realizacji zakończonego Programu.  Brak podsumowania i głębszego 

odniesienia się do poprzedniej edycji Programu powoduje, że niezrozumiałe są powody zawężenia 

w projekcie celu strategicznego. Cel strategiczny poprzedniej edycji NPZ został sformułowany 

jako: wydłużenie życia w zdrowiu, poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz 

zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu. Celem obecnej edycji NPZ jest zwiększenie 

Zgodnie z art. 12 ust. 8 ustawy z 

dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu 

publicznym minister właściwy do 

spraw zdrowia sporządza, co dwa 

lata, Informację o zrealizowanych 

lub podjętych zadaniach z zakresu 

zdrowia publicznego. W związku z 



liczby lat przeżytych w zdrowiu oraz zmniejszenie nierówności w zdrowiu. Nie wspomina się więc 

o wydłużeniu życia Polaków jako celu samego w sobie, ani o jakości życia. Wyjaśnienia wymaga 

w tym kontekście, dlaczego tak istotne z punktu widzenia społecznego wartości, nie są już uznane 

za priorytetowe. 

powyższym informuję, że 

Informacja Ministra Zdrowia o 

zrealizowanych lub podjętych 

zadaniach z zakresu zdrowia 

publicznego w roku 2016 i 2017, 

dostępna jest pod adresem: 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/

druk.xsp?nr=3149.  

Ponadto każdego roku 

przeprowadzany jest monitoring 

zadań z zakresu zdrowia 

publicznego, z którego sporządzany 

jest raport. Z raportami za rok 2016, 

2017, 2018 i 2019 można zapoznać 

się na stronach:  

1) Raport z przeprowadzonego 

Monitoringu zadań z zakresu 

zdrowia publicznego, 

sprawozdanych za rok 2016, 

dostępny pod adresem: 

https://www.ptpz.pl/publikacje/ 

2) Raport z przeprowadzonego 

Monitoringu zadań z zakresu 

zdrowia publicznego, 

sprawozdanych za rok 2017, z 

porównaniem z rokiem 2016, 

dostępny pod adresem: 

https://www.pzh.gov.pl/wp-

content/uploads/2018/11/Prow

adzenie-monitoringu-

zada%C5%84-z-zakresu-

zdrowia-publicznego-min.pdf 

3) Raport z przeprowadzonego 

Monitoringu zadań z zakresu 

zdrowia publicznego, 

sprawozdanych za rok 2018, z 

porównaniem z latami 2016-

https://www.ptpz.pl/publikacje/
https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2018/11/Prowadzenie-monitoringu-zada%C5%84-z-zakresu-zdrowia-publicznego-min.pdf
https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2018/11/Prowadzenie-monitoringu-zada%C5%84-z-zakresu-zdrowia-publicznego-min.pdf
https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2018/11/Prowadzenie-monitoringu-zada%C5%84-z-zakresu-zdrowia-publicznego-min.pdf
https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2018/11/Prowadzenie-monitoringu-zada%C5%84-z-zakresu-zdrowia-publicznego-min.pdf
https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2018/11/Prowadzenie-monitoringu-zada%C5%84-z-zakresu-zdrowia-publicznego-min.pdf


2017, dostępny pod adresem:  

https://www.pzh.gov.pl/wp-

content/uploads/2020/07/RAP

ORT-za-rok-2018.pdf. 

4) Raport z przeprowadzonego 

Monitoringu zadań z zakresu 

zdrowia publicznego, 

sprawozdanych za rok 2019, z 

porównaniem z latami 2016-

2018, dostępny pod adresem: 

https://www.pzh.gov.pl/wp-

content/uploads/2021/01/Rapor

t-NPZ-

2019_6.7.12.2019.1094.919.pd

f. 

36 Uwagi ogólne 

Centrum Nauk 

Społecznych 

i Bioetyki Instytutu 

na rzecz Kultury 

Prawej Ordo Iuris 

W projekcie zwraca uwagę brak uszczegółowienia działań dotyczących przeciwdziałania 

nierównościom w zdrowiu. Problematyka nierówności w stanie zdrowia stanowi jeden z często 

obecnych obszarów działań polityki zdrowotnej współczesnych państw i chociaż niektóre 

uwarunkowania zdrowotne są w dużej mierze przyrodzone i jako takie nie mogą być zmienione, to 

przy właściwie realizowanych zadaniach w tym obszarze można znacznie ograniczyć skutki 

takiego stanu rzeczy. Istotne jest tu jednak działanie w określonych obszarach, zwłaszcza 

nakierowanych na wyrównywanie szans. 

Intencją projektodawcy jest by 

wszystkie zadania określone w 

projekcie uwzględniały 

niwelowanie zastałych oraz 

przeciwdziałanie pogłębianiu 

nierówności w zdrowiu, zgodnie z 

kompetencjami poszczególnych 

realizatorów. 

37 Uwagi ogólne 

Centrum Nauk 

Społecznych 

i Bioetyki Instytutu 

na rzecz Kultury 

Prawej Ordo Iuris 

Niepokój budzi brak celu z poprzedniej edycji Narodowego Programu Zdrowia, dotyczącego 

poprawy zdrowia prokreacyjnego (cel operacyjny 6 NPZ na lata 2016-2020). Jest to decyzja 

całkowicie niezrozumiała w kontekście problemów prokreacyjnych młodego pokolenia czy przede 

wszystkim konieczności przeciwdziałania tendencjom późnego rozpoczynania macierzyństwa – co 

z punktu widzenia możliwości odwrócenia tendencji starzenia i zmniejszania się populacji Polski 

powinno mieć znaczenie kluczowe. 

Uwaga uwzględniona. W zakresie 

zagadnień związanych ze zdrowiem 

prokreacyjnym planuje się podjąć 

następujące działania: 

1) kreowanie postaw 

prozdrowotnych 

oddziałujących na zdrowie 

prokreacyjne; 

2) upowszechnianie rozwiązań 

systemowych w opiece 

https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/RAPORT-za-rok-2018.pdf
https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/RAPORT-za-rok-2018.pdf
https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2020/07/RAPORT-za-rok-2018.pdf
https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/Raport-NPZ-2019_6.7.12.2019.1094.919.pdf
https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/Raport-NPZ-2019_6.7.12.2019.1094.919.pdf
https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/Raport-NPZ-2019_6.7.12.2019.1094.919.pdf
https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/Raport-NPZ-2019_6.7.12.2019.1094.919.pdf
https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/Raport-NPZ-2019_6.7.12.2019.1094.919.pdf


prekoncepcyjnej i 

okołoporodowej. 

Powyższe propozycje pozwolą na 

podjęcie zróżnicowanych działań 

nakierowanych na zdiagnozowane 

potrzeby.   

Należy zauważyć, że już w ramach 

obecnie funkcjonującego systemu 

ochrony zdrowia została 

zabezpieczona kompleksowa, 

wielospecjalistyczna opieka nad 

kobietą w okresie 

prekoncepcyjnym, 

okołoporodowym oraz nad 

noworodkiem, niemowlakiem i 

małym dzieckiem, która została 

szczegółowo uregulowana w 

następujących aktach prawnych: 

1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (oraz 

realizowane na jej podstawie 

programy polityki zdrowotnej); 

2) ustawa z dnia 4 listopada 2016 

r. o wsparciu kobiet w ciąży i 

rodzin „Za życiem”; 

3) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 24 września 

2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

podstawowej opieki 

zdrowotnej;  

4) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 22 listopada 

2013 r. w sprawie świadczeń 



gwarantowanych z zakresu 

leczenia szpitalnego;  

5) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 

r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej; 

6) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 

r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

programów zdrowotnych; 

7) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 

r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

leczenia stomatologicznego; 

8) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 

r. w sprawie standardu 

organizacyjnego opieki 

okołoporodowej. 

Standard opieki okołoporodowej 

wyznacza sposób organizacji opieki 

zdrowotnej w podmiotach 

wykonujących działalność leczniczą 

udzielających świadczeń 

zdrowotnych w zakresie opieki 

okołoporodowej. tj. w przebiegu 

ciąży, porodu, połogu i nad 

noworodkiem. Szczególne miejsce 

zajmują w nim przepisy dotyczące 

organizacji edukacji 

przedporodowej, wsparcia 

karmienia piersią, łagodzenia bólu 

porodowego, a także zasad pracy 

personelu w przypadkach 



szczególnie trudnych dla kobiet i ich 

rodzin, takich jak poronienie, 

urodzenie martwego lub ciężko 

chorego dziecka. 

Rozważana jest ponadto realizacja 

kolejnej edycji programu polityki 

zdrowotnej pn. „Program 

kompleksowej ochrony zdrowia 

prokreacyjnego w Polsce na lata 

2016 – 2020” lub ujęcie produktu 

dedykowanego leczeniu 

niepłodności w świadczeniach 

gwarantowanych.  

Niemniej należy zauważyć, że 

większość świadczeń w zakresie 

diagnostyki oraz leczenia 

niepłodności finansowanych jest 

także przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia w ramach świadczeń 

gwarantowanych. 

38 Uwagi ogólne Błękitny Krzyż 

W uzasadnieniu do zmian w akcie prawnym napisano: „ 4.Zadania, które nie były realizowane w 

latach 2016–2020 albo cieszyły się znikomym zainteresowaniem ze strony instytucji publicznych 

realizujących NPZ nie zostały uwzględnione w projekcie”. Należy jednak zwrócić uwagę, że z 

zadań dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom, wyłączono takie elementy, jak:  

- rozwijanie systemu kształcenia, doskonalenia zawodowego i odpowiedzialności zawodowej 

specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień; 

- podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie skutecznych 

oddziaływań profilaktycznych oraz udzielających pomocy dzieciom z rodzin z problemem 

alkoholowym; 

- poszerzenie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie programów rozwijających 

kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw i 

zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży; 

- poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i 

opiekuńczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym; 

- upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości 

przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym; 

Uwaga niezasadna – wskazane 

działania są przewidziane w 

projekcie, jeśli dotyczą materii 

regulowanej rozporządzeniem. 

Uwaga stanowi też komentarz.  

Zagadnienie dot. przeciwdziałania 

przemocy zostanie ujęte w NPZ. 



- Zwiększanie dostępności do opieki zdrowotnej i programów podnoszących jakość życia osób 

używających szkodliwie i uzależnionych; 

I wiele innych. 

Ponadto, nastąpiło zmniejszenie środków przeznaczonych na cele związane z 

uzależnieniami, co przy założeniu, że 20%  tej kwoty może być przenoszone pomiędzy 

poszczególnymi celami NPZ, może jeszcze bardziej obniżyć kwoty przeznaczone na 

przeciwdziałanie uzależnieniom.  

Planowane zmiany mogą całkowicie zdestabilizować tworzony przez wiele lat system 

profilaktyki i leczenia uzależnień. 

 

39 

Uwagi ogólne 

do 2 celu 

operacyjnego 

Katarzyna 

Czerwonka 

Psychoterapeuta 

Cert. Specjalista 

Psychoterapii 

Uzależnień 

1/ Program mimo, że wskazuje na wyniki badań  dotyczące intensywnego wzrostu spożycia 

alkoholu w Polsce, pomija w dalszych konkretnych punktach  obszar leczenia uzależnienia od 

alkoholu. 

  

2/Niepokojące jest dla nas nie uwzględnienie w nim programów dla członków rodzin osób 

uzależnionych, tj. osób współuzależnionych i z syndromem DDA. Programy te są integralną 

częścią leczenia w obszarze uzależnień, który dotyka swoją destrukcją całego systemu 

rodzinnego, zaś oddziaływania terapeutyczne skoncentrowane na osobach bliskich osobom 

uzależnionym, niezależnie od gotowości podjęcia terapii przez uzależnionych członków 

rodzin,  przynosi duże korzyści nie tylko dla systemu rodzinnego, ale i społeczne. Dzieje się to 

poprzez zatrzymanie przemocy domowej, chorób, wypadków, przestępstw, trudności szkolnych, i 

skuteczne leczenie zaburzeń i zakłóceń emocjonalnych wielu osób. 

  

3/ W projekcie brak obszaru kształcenia kandydatów na specjalistów psychoterapii uzależnień / 

instruktorów terapii uzależnień. 

  

4/ Budzi wątpliwości określanie mianem „Profilaktyka uzależnień” całego obszaru problematyki 

uzależnień. 

Uwaga niezasadna – wskazane 

działania są przewidziane w 

projekcie, jeśli dotyczą materii 

regulowanej rozporządzeniem. 

Uwaga stanowi też komentarz.  

 

40 
Uwaga 

ogólna 

Konsultant 

wojewódzki 

w dziedzinie 

położnictwa 

i ginekologii 

dla województwa 

mazowieckiego 

Projekt Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 - 2025 nie uwzględnia kontynuacji zawartego 

w poprzednim realizowanym w latach 2016-2020 programie celu Promocji zdrowia 

prokreacyjnego. Wobec alarmujących danych o pogłębiającym się spadku liczby porodów w 

Polsce wydaje się to nieuzasadnione i szkodliwe. Działania miały bowiem na celu między innymi 

poprawę świadomości społeczeństwa dotyczącą planowania ciąży oraz odpowiedniej opieki 

podczas jej trwania. Niski odsetek planowanych ciąż i brak należytej dbałości o zdrowie kobiet w 

wieku rozrodczym niewątpliwie wpływa na zwiększającą się liczbę powikłań w ciąży oraz wysoki 

odsetek porodów drogą cięcia cesarskiego. Promocja zdrowia prokreacyjnego opisana w 

poprzednim programie obejmowała również zagadnienia nowotworów narządów płciowych i 

piersi. Rak piersi jest obecnie najczęściej występującym nowotworem u kobiet w Polsce. Działania 

mające na celu prewencję oraz wczesną diagnostykę są więc kluczowe dla poprawy zdrowia kobiet 

Uwaga uwzględniona. W zakresie 

zagadnień związanych ze zdrowiem 

prokreacyjnym planuje się podjąć 

następujące działania: 

1) kreowanie postaw 

prozdrowotnych 

oddziałujących na zdrowie 

prokreacyjne; 



szczególnie w późniejszych dekadach ich życia. Jako Konsultant Ginekologii i Położnictwa 

największego województwa w Polsce zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości 

przywrócenia punktu dotyczącego promocji zdrowia prokreacyjnego do Narodowego Programu 

Zdrowia na lata 2021-2025. 

2) upowszechnianie rozwiązań 

systemowych w opiece 

prekoncepcyjnej i 

okołoporodowej. 

Powyższe propozycje pozwolą na 

podjęcie zróżnicowanych działań 

nakierowanych na zdiagnozowane 

potrzeby.   

Należy zauważyć, że już w ramach 

obecnie funkcjonującego systemu 

ochrony zdrowia została 

zabezpieczona kompleksowa, 

wielospecjalistyczna opieka nad 

kobietą w okresie 

prekoncepcyjnym, 

okołoporodowym oraz nad 

noworodkiem, niemowlakiem i 

małym dzieckiem, która została 

szczegółowo uregulowana w 

następujących aktach prawnych: 

1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (oraz 

realizowane na jej podstawie 

programy polityki zdrowotnej) 

2) ustawa z dnia 4 listopada 2016 

r. o wsparciu kobiet w ciąży i 

rodzin „Za życiem” 

3) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 24 września 

2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

podstawowej opieki 

zdrowotnej;  



4) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 22 listopada 

2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

leczenia szpitalnego;  

5) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 

r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej; 

6) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 

r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

programów zdrowotnych; 

7) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 

r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

leczenia stomatologicznego; 

8) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 

r. w sprawie standardu 

organizacyjnego opieki 

okołoporodowej. 

Standard opieki okołoporodowej 

wyznacza sposób organizacji opieki 

zdrowotnej w podmiotach 

wykonujących działalność leczniczą 

udzielających świadczeń 

zdrowotnych w zakresie opieki 

okołoporodowej. tj. w przebiegu 

ciąży, porodu, połogu i nad 

noworodkiem. Szczególne miejsce 

zajmują w nim przepisy dotyczące 

organizacji edukacji 

przedporodowej, wsparcia 



karmienia piersią, łagodzenia bólu 

porodowego, a także zasad pracy 

personelu w przypadkach 

szczególnie trudnych dla kobiet i ich 

rodzin, takich jak poronienie, 

urodzenie martwego lub ciężko 

chorego dziecka. 

Rozważana jest ponadto realizacja 

kolejnej edycji programu polityki 

zdrowotnej pn. „Program 

kompleksowej ochrony zdrowia 

prokreacyjnego w Polsce na lata 

2016 – 2020” lub ujęcie produktu 

dedykowanego leczeniu 

niepłodności w świadczeniach 

gwarantowanych.  

Niemniej należy zauważyć, że 

większość świadczeń w zakresie 

diagnostyki oraz leczenia 

niepłodności finansowanych jest 

także przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia w ramach świadczeń 

gwarantowanych. 

41 
Uwaga 

ogólna 

Konsultant 

wojewódzki 

w dziedzinie 

endokrynologii 

ginekologicznej i 

rozrodczości dla 

województwa 

mazowieckiego 

Jako Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Endokrynologii Ginekologicznej i Rozrodczości dla 

województwa mazowieckiego jestem mocno zaniepokojona zmianami, jakie zaproponowano w 

nowym projekcie dokumentu Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025. W porównaniu z 

poprzednią wersja dokumentu z 2016 r., z projektu został wyeliminowany Cel operacyjny pkt 6. 

Poprawa zdrowia prokreacyjnego, bez uzasadnienia przyczyn dla takiej decyzji. 

Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2016-2020, stanowi 

bazę wiedzy i danych na temat przebiegu realizacji projektu. Liczba osób, które wzięły udział w 

programie, kompleksowość udzielanych usług, zakres diagnostyki oraz osiągnięte efekty w postaci 

uzyskanych ciąż stanowią niepodważalny dowód na skuteczność i słuszność kontynuacji tego 

programu. 

Mam oczywiście świadomość, że być może nie wszystkie ośrodki zrealizowały ten program w 

ramach jego założeń, ale czy słusznym jest jego likwidacja w sytuacji, gdy globalnie widoczne są 

jego pozytywne efekty? Forma realizacji programu, jego ramy czasowe, dostępność do badań, 

Uwaga uwzględniona - jw. 



możliwość pełnej diagnostyki to krok milowy w kierunku poprawy zdrowia prokreacyjnego, to 

przede wszystkim edukacja zdrowotna i promocja zdrowia. Wiele ośrodków, dzięki temu 

programowi mogło wspierać pary starające się o własne potomstwo. Ośrodki te zainteresowane są 

kontynuacją realizacji programu w dotychczasowej lub zmodyfikowanej formie. Ze swej strony 

wyrażam gotowość do przygotowania niezbędnych założeń projektu, gdyby zachodziła taka 

potrzeba. 

Naczelnym celem programu powinno być objęcie opieką par, rozpoznanie przyczyn problemów z 

zajściem w ciążą, opieka medyczna, wsparcie i na koniec wspólna radość z możliwości posiadania 

dziecka. Brak takich możliwości uderzy przede wszystkim w liczne pary bezskutecznie starające 

się od lat o ciążę. 

Zważywszy na powyższe oraz na dane jakimi dysponujecie Państwo w zakresie realizacji 

Programu zwracam się z prośbą o rozpatrzenie możliwości umieszczenia w Narodowym Programie 

Zdrowia na lata 2021-2015 punktu określającego program i zadania dotyczące promocji i poprawy 

zdrowia prokreacyjnego. 

 

42 
Uwaga 

ogólna 

Konsultant Krajowy 

w dziedzinie 

perinatologii 

W przedstawionym projekcie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 - 2025 nie znalazł się 

uwzględniony w poprzednim Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 priorytet 

dotyczący Promocji zdrowia prokreacyjnego. 

Uważam, że w obecnej sytuacji demograficznej zaproponowany projekt nie jest w pełni adekwatny 

do potrzeb. Obejmuje wprawdzie promocję aktywnego starzenia, nie uwzględnia natomiast 

poprawy zdrowia prokreacyjnego, które wchodziło w skład Narodowego Programu Zdrowia na 

lata 2016-2020. Obejmował on zagadnienia pokwitania i przekwitama, płodności i niepłodności, 

planowania rodziny, zdrowia podczas ciąży, porodu i połogu, nowotworów narządów płciowych i 

piersi. Według dostępnych danych GUS w naszym kraju mamy obecnie kryzys demograficzny. W 

ostatnich 12 miesiącach liczba urodzeń wyniosła ok 359 tysięcy, czyli najmniej od 15 lat. 

Jednocześnie liczba zgonów znacznie przewyższa podaną powyżej liczbę urodzeń. Taka sytuacja 

jest wyjątkowo niekorzystna dla populacji polskiej i wymaga podjęcia zdecydowanych działań. 

Troska o zdrowie prokreacyjne warunkuje stan zdrowia Polaków oraz dobre zdrowie następnych 

pokoleń. Na szczególną uwagę zasługuje kontynuacja rozpoczętych w poprzednim programie 

2016-2020 działań. W obecnej sytuacji demograficznej nie jest więc zrozumiałe usunięcie właśnie 

punktu o promocji zdrowia prokreacyjnego z projektu na kolejne lata działania. Proszę o ponowne 

włączenie powyżej przedstawionego obszaru w skład zadań Narodowego Programu Zdrowia na 

lata 2021 - 2025. 

Uwaga uwzględniona - jw. 

43 
Uwaga 

ogólna 

Porozumienie 

Pracodawców 

Ochrony Zdrowia 

Działając   w imieniu i z upoważnienia lekarzy i świadczeniodawców skupionych w   Porozumieniu 

Pracodawców Ochrony Zdrowia, po szczegółowym przeanalizowaniu  

stwierdzić należy, że Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 zawiera komponenty istotne 

z punktu widzenia świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej. W szczególności dotyczy 

do działań antyalkoholowych, gdzie jako cel wprost wskazuje się wdrożenie w podstawowej opiece 

Uwaga stanowi komentarz. 



zdrowotnej procedury wczesnego rozpoznawania i krótkiej interwencji wobec pacjentów 

spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie.  

Szczególnym celem, który wskazujemy , jako świadczenia udzielane w poz jest walka z nadwagą 

i chorobą otyłości oraz wynikającymi z powyższego chorobami cywilizacyjnymi ( cukrzyca, 

ndcisnienie…) i dlatego ważne jest wdrożenie edukacji,  profilaktyki oraz leczenia pacjentów ze 

środków uzyskanych z podatku cukrowego. 

Także  potencjalnie inne cele wskazane w NPZ mogą kształtować zakres obowiązków i 

finansowanie świadczeń świadczeniodawców p.o.z.  na co liczymy, mając na  względzie zdrowie 

publiczne naszego społeczeństwa. 

44 
Uwaga 

ogólna 

Federacja 

Porozumienie 

Zielonogórskie 

Zdaniem Federacji bez zaangażowania wszystkich uczestników systemu edukacji i ochrony 

zdrowia oraz mediów, ale także odpowiedzialnych za politykę fiskalną nie uzyska się poprawy w 

zakresie zdrowia a zwłaszcza przedłużenia życia w zdrowiu. Zaproponowane działania, choć 

bardzo ważne, to jedynie obsłużenie wierzchołka góry lodowej.  

Uwaga stanowi komentarz. 

45 
Uwaga 

ogólna 

SP ZOZ Państwowy 

Szpital dla Nerwowo 

i Psychicznie 

Chorych w Rybniku 

- projekcie nie ma wzmianki o terapii uzależnień, a jedynie o profilaktyce uzależnień, 

- w wykazie zadań służących realizacji celu operacyjnego 2: Profilaktyka uzależnień, jest szereg 

zadań związanych z profilaktyką. W obszarze uzależnienie od alkoholu mowa jest o programach 

wczesnej interwencji, lecz nie ma informacji o terapii. 

Wobec powyższego uwagi do projektu Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 dotyczą 

braku ujęcia w przedmiotowym dokumencie programów terapii uzależnień. 

Uwaga wykracza poza regulowaną 

materię – odnosi się do systemu  

świadczeń gwarantowanych. 

46 Uwagi ogólne 

Wojewódzki 

Ośrodek Terapii 

Uzależnień i 

Współuzależnień 

w Gorzycach 

1. Brak jest w projekcie obszaru leczenia uzależnienia od alkoholu. 

2. Brak programów dla członków rodzin osób uzależnionych.  

3. Brak obszaru kształcenia kandydatów na specjalistów psychoterapii uzależnień / 

instruktorów terapii uzależnień. 

Uwaga wykracza poza regulowaną 

materię – odnosi się do systemu  

świadczeń gwarantowanych. 

Zmianami w systemie lecznictwa 

osób uzależnionych od substancji 

psychoaktywnych i zachowań 

będzie dedykowany zespół 

powołany przy MZ. 

Uwaga 2 odnosi się do sposobu 

realizacji – wyboru grup 

docelowych proponowanych zadań. 

47 Uwagi ogólne 
Naczelna Izba 

Lekarska 

1.   Zawartość proponowanego Narodowego Programu Zdrowia jest bardzo ograniczona, tak w 

odniesieniu do pojęcia „zdrowia publicznego” ogółem,  

w stosunku do definicji zdrowia publicznego zawartej w ustawie, a także dokumentów 

przytaczanych w Uzasadnieniu, jako fundamentu NPZ, jak: Zdrowie 21 – zdrowie dla 

wszystkich w XXI wieku. Także poszczególne edycje NPZ z lat 90-tych i na początku 

Uwagi stanowią komentarz. 

Odnosząc się do uwag dot. zakresu 

podejmowanych w Polsce zadań 

(dotychczas i planowanych w latach 



(uwaga zgłoszona w 

ramach konsultacji 

publicznych oraz w 

ramach opiniowania 

przez Radę ds. 

Zdrowia 

Publicznego) 

obecnego milenium były znacznie szersze i bardziej ambitne.  

2. Z punktu widzenia dotychczas uzyskanych efektów Narodowego Programu Zdrowia, w 

stosunku do poniesionych nakładów brakuje oceny narzędzi walidujących efektywność 

działań w poszczególnych obszarach. Budzi również wątpliwość, czy eliminacja w projekcie 

kolejnego Narodowego Programu Zdrowia tych zadań, które spotkały się z brakiem 

zainteresowania ze strony podmiotów realizujących NPZ, jest postępowaniem właściwym, w 

sytuacji gdy sam problem nie zostaje rozwiązany. 

3.   Rozporządzenie ignoruje relacje pomiędzy NPZ a priorytetami dla regionalnej polityki 

zdrowotnej, o których mowa w art. 95c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pomimo, że takie powiązanie 

zostało wskazane w ustawie (np. art. 12 ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym). Tym samym 

zaprzepaszczona zostanie szansa na koordynację tych dwóch nurtów programowania w 

zakresie zdrowia.  

4.   Rozporządzenie zaprzepaszcza okazję do szerszego zaangażowania  

w realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego innych aniżeli Minister Zdrowia, 

ministerstw. Co prawda wymienione są one jako realizatorzy niektórych z zadań, jednak nie 

stawia się wobec tych ministerstw żadnych konkretnych oczekiwań ani nie definiuje celów, 

a jedynie wymienia jako realizatora niezbyt precyzyjnie zakreślonego zadania (np. 

„Zwiększanie skuteczności w przestrzeganiu prawa w zakresie produkcji, dystrybucji, 

sprzedaży, reklamy, promocji oraz spożywania napojów alkoholowych”).  

5.   Działania NFZ w zakresie zdrowia publicznego zostały zarysowane bardzo ubogo (np. 

zapobieganie szkodliwemu spożywaniu alkoholu), pomimo tego,  

że NFZ posiada ogromne narzędzia w postaci kontraktowania POZ  

i programów profilaktyki zdrowotnej.  

6.   Nie zaproponowano żadnych narzędzi koordynacji w odniesieniu do najważniejszego źródła 

finansowania programów, zdrowotnych, tj. programów samorządowych. Jednostki 

Samorządu Terytorialnego są co prawda wymieniane jako potencjalni realizatorzy niektórych 

zadań NPZ, ale jest to mało precyzyjne  

i niezobowiązujące. Nie stawia się przed samorządami żadnych oczekiwań, jeśli chodzi o 

realizację programów zdrowotnych finansowanych z ich środków własnych. Wskaźniki 

realizacji NPZ są obowiązkowe tylko na poziomie kraju, co powoduje, ze geograficzne 

nierówności w zdrowiu, do których ustawa się wielokrotnie odwołuje, nie zostaną ujawnione 

i a tym samym samorządy nie poczują się do odpowiedzialności by je redukować.  

7.   Narodowy Program Zdrowia przez wiele lat był mało zauważalnym działaniem, pomimo 

płynących z wszech stron apeli o konieczność definiowania strategii  

i długoterminowych planów w obszarze zdrowia. Z obecnym brzmieniem NPZ nic w tej 

2021-2025), należy mieć na uwadze 

dane dot. zasobów. 

Zgodnie z art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 

11 września 2015 r. o zdrowiu 

publicznym minister właściwy do 

spraw zdrowia sporządza, co dwa 

lata, Informację o zrealizowanych 

lub podjętych zadaniach z zakresu 

zdrowia publicznego. W związku z 

powyższym informuję, że 

Informacja Ministra Zdrowia o 

zrealizowanych lub podjętych 

zadaniach z zakresu zdrowia 

publicznego w roku 2016 i 2017, 

dostępna jest pod adresem: 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/

druk.xsp?nr=3149.  

Ponadto każdego roku 

przeprowadzany jest monitoring 

zadań z zakresu zdrowia 

publicznego, z którego sporządzany 

jest raport. Z raportami za rok 2016, 

2017, 2018 i 2019 można zapoznać 

się na stronach:  

1) Raport z przeprowadzonego 

Monitoringu zadań z zakresu 

zdrowia publicznego, 

sprawozdanych za rok 2016, 

dostępny pod adresem: 

https://www.ptpz.pl/publikacje/ 

2) Raport z przeprowadzonego 

Monitoringu zadań z zakresu 

zdrowia publicznego, 

sprawozdanych za rok 2017, z 

porównaniem z rokiem 2016, 

dostępny pod adresem: 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3149
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3149


dziedzinie się nie poprawia, a jedynie można oczekiwać dalszego pomniejszania roli NPZ w 

wyznaczania kierunków polityki zdrowotnej w kraju.  

 

https://www.pzh.gov.pl/wp-

content/uploads/2018/11/Prow

adzenie-monitoringu-

zada%C5%84-z-zakresu-

zdrowia-publicznego-min.pdf. 

3) Raport z przeprowadzonego 

Monitoringu zadań z zakresu 

zdrowia publicznego, 

sprawozdanych za rok 2018, z 

porównaniem z latami 2016-

2017, dostępny pod adresem:  

https://www.pzh.gov.pl/wp-

content/uploads/2020/07/RAP

ORT-za-rok-2018.pdf. 

4) Raport z przeprowadzonego 

Monitoringu zadań z zakresu 

zdrowia publicznego, 

sprawozdanych za rok 2019, z 

porównaniem z latami 2016-

2018, dostępny pod adresem: 

https://www.pzh.gov.pl/wp-

content/uploads/2021/01/Rapor

t-NPZ-

2019_6.7.12.2019.1094.919.pd

f. 

Uwagi wykraczają poza regulowaną 

materię – odnoszą się do zakresu 

regulowanego ustawą o zdrowiu 

publicznym i sposobu prowadzenia 

polityk publicznych przez instytucje 

działające zgodnie z ich 

zakresami/działami. 

48 

Uwagi ogólne 

dot. 

rozdziału 3 

Naczelna Izba 

Lekarska 

Na realizację Narodowego Programu Zdrowia przeznacza się nie więcej niż 140 mln zł rocznie 

(Załącznik, Rozdział Tryb i wysokość finansowania zadań, pkt. 8). Jednocześnie, w pkt. 1 tego 

rozdziału wskazuje się na zadania własne podmiotów, na które nie otrzymują one finansowania od 

ministra ds. zdrowia, nie określając nawet orientacyjnie ich kwot, jakie na te zadania wydatkują.  

Uwaga niezasadna. W części III 

załącznika do rozporządzenia ws. 

NPZ na lata 2021-2025 wskazano 

tryb i wysokość finansowania zadań, 

https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/Raport-NPZ-2019_6.7.12.2019.1094.919.pdf
https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/Raport-NPZ-2019_6.7.12.2019.1094.919.pdf
https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/Raport-NPZ-2019_6.7.12.2019.1094.919.pdf
https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/Raport-NPZ-2019_6.7.12.2019.1094.919.pdf
https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/Raport-NPZ-2019_6.7.12.2019.1094.919.pdf


(uwaga zgłoszona 

w ramach 

konsultacji 

publicznych oraz 

w ramach 

opiniowania przez 

Radę ds. Zdrowia 

Publicznego) 

Jednocześnie w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia mówi się o zadaniach z zakresu zdrowia 

publicznego, do których zaliczona została ogromna liczba ponad 100 tys. inicjatyw, a łącznie 

na realizację działań, które przypisano ustawie przeznaczono kwotę 14,4 mld zł (z czego 3,9 mld 

zł w 2016 r., 4,5 mld zł w 2017 r., 6 mld zł w 2018 r.). Pominięto przy tym zupełnie działania o 

charakterze zdrowia publicznego podejmowane i finansowane przez NFZ, a także większość tego 

typu działań podejmowanych w ramach działu edukacja, nauka, transport, ochrona środowiska, 

pracy itp.  

W przypadku samej kwoty 140 mln zł, finansowanie poszczególnych zadań pozostawiono bez 

szczegółów. Sformułowania, które tego dotyczą (Rozdział V załącznika do rozporządzenia), nie 

pozwalają określić, która instytucja jest odpowiedzialna za które zadanie, jego finansowanie i w 

jakiej kwocie, ponieważ różne formy finansowania zadań są ze sobą przemieszane.  

W kontekście powyższego należy stwierdzić, że niejasna jest relacja pomiędzy NPZ a zadaniami z 

zakresu zdrowia publicznego, o których mowa w ustawie, oraz uzasadnieniu do rozporządzenia. 

Nie wiadomo, czy podmioty realizujące te zadania ze środków własnych powinny kierować się 

założeniami Narodowego Programu Zdrowia, czy też mają pełną dowolność ich doboru.   

 

w tym szczegółowe zasady dot. 

podziału środków pomiędzy cele 

operacyjne oraz mechanizmy 

zarządcze związane z planowaniem 

budżetowym. 

49 

Uwagi ogólne 

dot. 3 celu 

operacyjnego 

Instytut Psychiatrii 

i Neurologii 

Trzeci cel operacyjny został sformułowany jako „Promocja zdrowia psychicznego”. Po zapoznaniu 

się z treścią zadań wydaje się, że autorzy niewłaściwie utożsamiają ze sobą dwa odrębne pojęcia 

"promocja zdrowia psychicznego" oraz "profilaktyka zaburzeń psychicznych". 

Promocja zdrowia psychicznego to wszelkie działania mające na celu polepszenie jakości życia i 

dobrostanu psychicznego całej populacji, w tym również osób z problemami zdrowia psychicznego 

i ich opiekunów (rodzin, przyjaciół, bliskich). Cele te można zrealizować poprzez opracowanie i 

wprowadzenie w życie skutecznych planów działań (programów) promujących zdrowie 

psychiczne. Natomiast profilaktyka zaburzeń psychicznych to postępowanie oparte na podstawach 

teoretycznych, które mają na celu redukowanie wpływu czynników ryzyka i/lub wzmacnianie 

czynników chroniących. 

W związku z tym, proponujemy uzupełnienie polegające na dodaniu za każdym razem, gdy w treści 

rozporządzenia oraz załączniku pojawia się zapis „promocja zdrowia psychicznego” określenia „i 

profilaktyka zaburzeń psychicznych”: "Cele operacyjne obejmują: 1. Profilaktykę nadwagi i 

otyłości; 2. Profilaktykę uzależnień; 3. Promocję zdrowia psychicznego (i profilaktykę zaburzeń 

psychicznych) ..." oraz uzupełnienie w tytule: 

"VII. Wykaz zadań służących realizacji celu operacyjnego 3: Promocja zdrowia psychicznego (i 

profilaktyka zaburzeń psychicznych) Promocja zdrowia psychicznego (i profilaktyka zaburzeń 

psychicznych)" 

Uwaga nieuwzględniona. 

Projektowane brzmienie celu 

operacyjnego jest zgodne z intencją 

projektodawcy i uwzględnia 

istnienie innych dokumentów 

podejmujących zagadnienia 

związane ze zdrowiem psychicznym 

i profilaktyką zaburzeń 

psychicznych. 



50 

Uwagi ogólne 

dot. 3 celu 

operacyjnego 

Kierownik Biura 

ds. pilotażu NPOZP 

1. Trzeci cel operacyjny został sformułowany jako „Promocja zdrowia psychicznego”. Po 

zapoznaniu się z treścią zadań wydaje się, że autorzy niewłaściwie utożsamiają ze sobą dwa 

odrębne pojęcia "promocja zdrowia psychicznego" oraz "profilaktyka zaburzeń psychicznych". 

Promocja zdrowia psychicznego to wszelkie działania mające na celu polepszenie jakości życia i 

dobrostanu psychicznego całej populacji, w tym również osób z problemami zdrowia psychicznego 

i ich opiekunów (rodzin, przyjaciół, bliskich). Cele te można zrealizować poprzez opracowanie i 

wprowadzenie w życie skutecznych planów działań (programów) promujących zdrowie 

psychiczne. Natomiast profilaktyka zaburzeń psychicznych to postępowanie oparte na podstawach 

teoretycznych, które mają na celu redukowanie wpływu czynników ryzyka i/lub wzmacnianie 

czynników chroniących.  

 

W związku z tym, proponujemy uzupełnienie polegające na dodaniu za każdym razem, gdy w treści 

rozporządzenia oraz załączniku  pojawia się zapis „promocja zdrowia psychicznego” określenia „i 

profilaktyka zaburzeń psychicznych”:  

"Cele operacyjne obejmują:  

1. Profilaktykę nadwagi i otyłości;  

2. Profilaktykę uzależnień;  

3. Promocję zdrowia psychicznego (i profilaktykę zaburzeń psychicznych) ..."  

oraz uzupełnienie w tytule: 

"VII. Wykaz zadań służących realizacji celu operacyjnego 3: Promocja zdrowia psychicznego (i 

profilaktyka zaburzeń psychicznych)  

Promocja zdrowia psychicznego (i profilaktyka zaburzeń psychicznych)" 

Jw. 

51 

Uwagi ogólne 

dot. 

rozdziału 11 

Naczelna Izba 

Lekarska 

(uwaga zgłoszona 

w ramach 

konsultacji 

publicznych oraz 

w ramach 

opiniowania przez 

Radę ds. Zdrowia 

Publicznego) 

1. Załącznik definiuje 11 wskaźników do monitorowania poszczególnych z celów operacyjnych. 

Wskaźniki te odpowiadają intuicyjnie zawartości poszczególnych „celów operacyjnych” z 

zastrzeżeniem kwestii pomieszania celów z działaniami. 

2. Wątpliwość w ocenie przedłożonego dokumentu dotyczy oceny materiałów źródłowych, 

przykładowo dlaczego dane demograficzne oraz podstawowe wskaźniki, jak długość życia, 

czy też wskaźnik ubóstwa, odnoszą się do danych  

z lat 2015-2017, podczas gdy wydaje się właściwym, aby brać pod uwagę również dane za 

ostatnie lata 2017-2019, co pozwoliłoby na lepsze rozdysponowanie środków. 

 

Uwaga stanowi komentarz. 

Sporządzają projekt bazowano na 

dostępnych danych.  

52 Uwagi ogólne Małopolski Szpital 

Chorób Płuc i 

Projekt rozporządzenia w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata na lata 2021–2025  

zawiera szereg działań, które są kontynuacją zadań z lat poprzednich. Zauważono jedynie, iż 

pandemia COVID -19 będzie miała wpływ na dalszą sytuację zdrowotną i gospodarczą naszego 

Uwagi niezasadne. Zarówno 

kwestie dot. przeciwdziałania 

gruźlicy jaki i innym chorobom 



Rehabilitacji im. 

Edmunda Wojtyły 

kraju. Poza tym należy zauważyć  i wprowadzić kolejne zadanie pn. „Realizacja programu WHO 

„Stop gruźlicy- globalna reakcja na globalna epidemię w Polsce”. 

Uwagi: 

1. Brak jest zastosowania mechanizmu identyfikacji zjawisk jakie nastąpią.  

2. Brak jest próby tworzenia mechanizmu natychmiastowej reakcji na zjawiska, problemy i 

oczekiwania zdrowotne wynikające ze skutków COVID19- celem natychmiastowej reakcji. 

Przykładem jest, iż w mediach coraz więcej głosów środowisk medycznych odkrywa skutki 

koronawirusa w coraz innych narządach ozdrowieńców. Początkowo wirus atakował i uszkadzał 

płuca, później zauważono, iż pojawiają się problemy neurologiczne, kardiologiczne, uszkodzenia 

słuchu, nerek. Pojawiła się znaczna ilość osób wymagających natychmiastowej pomocy. Powstał 

w Głuchołazach ośrodek rehabilitacji dla ozdrowieńców. W jednym z wywiadów medialnych Jan 

Szczegielniak  Konsultant Krajowy w dziedzinie fizjoterapii powiedział cyt. „nie rekomenduje 

powielania projektu w innych ośrodkach…”. Tymczasem codziennie lawinowo rośnie ilość osób 

wymagających pomocy rehabilitacyjnej. Co szczególne poziom oczekiwań  zdrowotnych do 

przyjęcia w Głuchołazach jest dość wysoki (muszą to być pacjenci zdolni do samoobsługi). 

Pacjenci po kilkutygodniowym leczeniu pod respiratorem, często niemalże sparaliżowani nie mają 

określonej drogi rehabilitacji. Rodziny, lekarze prowadzący nie wiedzą, gdzie kontynuować 

procesy rehabilitacyjno - lecznicze. Możliwość rozwoju projektu w Głuchołazach nie zaspokoi 

obecnych potrzeb. Należy zauważyć, iż wiele osób dotkniętych COVID-19 musi natychmiast 

wracać do pracy, realizować swoje działania jako przedsiębiorcy. Ich organizmy są wyniszczone, 

narzekają na trudności w chodzeniu, bezdech itd. Jest nierealne, by osoby te oczekiwały w kolejce 

do Głuchołaz. Część z nich oczekuje znacznie rozszerzonej rehabilitacji (przykład pana Andrzeja 

z reportażu, który do nas został przyjęty po śpiączce i respiratorze link 

https://www.rmf24.pl/raporty/raport-koronawirus-z-chin/polska/news-coraz-wiecej-

ozdrowiencow-potrzebuje-rehabilitacji-lekarze-m,nId,4862911. W tym znaczeniu Narodowy 

Program Zdrowia musi pozwolić na uruchomienie działań natychmiastowych.    

3. Projekt nie uwzględnia realizacji strategii WHO „Stop gruźlicy – globalna reakcja na 

globalna epidemię”.  

Nie jest nam znany szczegółowy zakres zadań do realizacji przez Polskę. Jednakże koniecznie 

należy zwrócić uwagę, iż gruźlica stanowi jedną z dziesięciu najbardziej śmiertelnych chorób na 

Świecie. Jednym z krajów o największym problemie jest Ukraina. Pracodawcy nadal oczekują, iż 

rynek pracy będzie uzupełniany przez pracowników ukraińskich. Niestety występuje ogólny brak 

świadomości sposobu transmisji gruźlicy, groźby zakażenia, a szczególnie dotyczy to gruźlicy 

wielolekoopornej. Do zjawisk zupełnie nagannych należy przyjąć fakt, iż do studiowania w 

Wyższych Uczelniach dopuszczane są Ukrainki, u których po kilku tygodniach studiowania 

wykryto gruźlice lekooporną. Inny przykład to obywatelka Filipin pracująca w zakładach rolno 

spożywczych, która umiera po kilku dniach pobytu w szpitalu, albowiem stan zniszczenia płuc nie 

dał możliwości leczenia.  W takich przypadkach pracodawcy – zarówno władze uczelni jak i 

drobny przedsiębiorca nie mieli odpowiedniej wiedzy, świadomości oraz skutecznych 

zakaźnym mieszczą się w 

zaproponowanych zadaniach.  

Należy podkreślić, że kwestie 

związane ze zwalczaniem epidemii 

COVID-19 zostały uregulowane w 

innych przepisach, w tym m.in. w 

rozporządzeniu Rady Ministrów w 

sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w 

związku z wystąpieniem stanu 

epidemii. Sytuacja związana z 

wirusem SARS-CoV-2 jest 

dynamiczna, dlatego też w 

zależności od rozwoju sytuacji 

przepisy są adekwatnie 

nowelizowane. 

Uwagi dot. organizacji systemu 

ochrony zdrowia w związku z 

pandemią COVID-19 wykraczają 

poza regulowaną materię. 

 



mechanizmów prawnych celem ochrony zarówno pozostałych uczestników działalności 

gospodarczej, czy dydaktycznej jak i społeczeństwa, które kupiło produkty spożywcze 

nieprzetworzone, najprawdopodobniej zakażone prątkami gruźlicy.  

Realizacja programu współpracy polsko ukraińskiej ,,Transfer dobrych praktyk w diagnostyce, 

leczeniu i nadzorze epidemiologicznym nad gruźlicą lekooporną na wschodzie Ukrainy 

spowodowała, iż obecnie otrzymuję wiele informacji na temat realizacji programu „Stop gruźlicy 

-  w Ukrainie”. Mając 13 lat doświadczenia w eradykacji gruźlicy w Małopolsce i w Polsce 

uważam, iż szereg działań Władz Ukraińskich przyczyni się do dalszej eskalacji gruźlicy, do 

transmisji gruźlicy lekowrażliwej w lekooporną. Choć Ukraina pozyskuje znaczne środki to należy 

zaznaczyć, iż w przypadku prawdopodobnego niepowodzenia programu, którego skutkiem będzie 

radykalna ilość chorych  - wówczas Polska jako kraj sąsiedzki poniesie największe straty.  

Problematyka gruźlicy niesie również ryzyko związane z COVID – 19. Wiadomo, iż ok 30 % 

ludności świata, w tym Polski zainfekowanych jest prątkiem gruźlicy. COVID osłabia system 

immunologiczny, co rodzi logiczne przypuszczenie, iż osłabiony system immunologiczny osoby 

zakażonej latentnie „uwolni” prątka gruźlicy, który będzie mógł swobodnie się rozmnażać niszcząc 

płuca chorego. Jest to tym bardziej prawdopodobne, iż jak wskazano w uzasadnieniu do NPZ 

proces starzenia się społeczeństwa polskiego jest nieuchronny i niedaleki. A osoby starsze są co do 

zasady najbardziej narażone na zakażenie. Nieznane są też długofalowe skutki koinfekcji COVID-

19 z gruźlicą, co w przypadku krajów sąsiednich, szczególnie Ukrainy ma istotny wymiar 

ilościowy.    

Brak wprowadzenia problematyki przeciwgruźliczej może przyczynić się do nieświadomego 

zwiększania narażenia obywateli naszego kraju na zachorowania, zwiększyć ryzyko zgonów 

zwłaszcza w populacjach osób starszych, bezdomnych, niepełnosprawnych w tym pensjonariuszy 

domów opieki społecznej, czy schronisk dla bezdomnych.  

W jednej z wypowiedzi Dyrektor WHO Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus  stwierdził iż „Pandemia 

koronawirusa pokazała, jak wiele problemów ma ludzkość, z którymi sobie nie radzi”. Wychodząc 

naprzeciw wypowiedzi szefa WHO, mając na uwadze doświadczenie walki z pandemią 

koronawirusa, uznając iż zdrowie społeczeństwa polskiego jest pośrednio uzależnione od sytuacji 

w najbliższym regionie, ale też od sytuacji świecie; Narodowy Program Zdrowia winien zostać 

uzupełniony o najbardziej aktualne światowe zagrożenia. Powinien tez zawierać opracowanie 

modelu identyfikacji, analizy i wczesnego ostrzegania. 

53 Uwagi ogólne 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Podkarpackiego 

Przyjęcie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ) powinno zostać poprzedzone 

uchwaleniem Ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw 

(obecnie one są w trakcie konsultacji), z którymi NPZ powinien być skorelowany. Pozwoliłoby to 

na uwzględnienie wśród realizatorów NPZ Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom 

(KCPU). W obecnym projekcie dokumentu wśród realizatorów nie występuje KCPU, nie 

wymieniono też Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomani (KBPN) oraz Państwowej Agencji 

Rozwiazywania Problemów Alkoholowych (PARPA). 

Uwaga stanowi komentarz. 

Proponowane brzmienie nie jest 

sprzeczne z obowiązującymi 

przepisami i zarysem systemu 

wskazanym w omawianych w 

uwadze projektach. 



Zarówno Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (art. 4.1) jak i Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (art. 

9.1) nakładają na samorządy województw obowiązek opracowania Wojewódzkiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Wojewódzkiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii - biorąc pod uwagę cele operacyjne dotyczące przeciwdziałania 

uzależnieniu od alkoholu oraz przeciwdziałania narkomanii, określone w NPZ. 

 

Również konsultowany obecnie projekt Ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz 

niektórych innych ustaw wprowadza m.in. następujące zmiany: 

1)  w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi w art. 4 ust. 1 „samorząd województwa realizuje zadania, o których mowa w art. 1 

i 2, w oparciu o wojewódzki program  

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 

stanowiącego część strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej, uwzględniającego cele 

operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii, określone w NPZ”, 

2) w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w art. 9 ust. 1 cele 

operacyjne dotyczące przeciwdziałania narkomanii, określone w NPZ są realizowane w ramach 

programu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 oraz z 2020 r. poz. ...), 

zwanego dalej „Wojewódzkim Programem”. 

 

W NPZ na lata 2021-2025 w pkt. VI, tj. w zadaniach służących realizacji celu operacyjnego 2: 

Profilaktyka uzależnień, wskazuje m.in. „zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom”. 

Aby zatem NPZ był kompatybilny z przytoczonymi wyżej zapisami ustaw, proponuje się 

dostosować zapisy z pkt. VI NPZ do zapisów w ustawach. W celu operacyjnym 2 powinno pojawić 

się nazewnictwo spójne ze stosowanym w niniejszych ustawach. 

54 Uwagi ogólne 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego 

1. Cele zostały sformułowane w sposób bardzo ogólny i wskazują raczej obszary działań, a 

nie cele same w sobie. Zadania również opisane są bardzo ogólnie i często nie wyczerpują 

tematu.  

2. Wskaźniki są bardzo ogólne i nieadekwatne do poszczególnych celów i ich zadań. 

Należałoby doprecyzować wskaźniki oraz zaproponować wskaźniki przede wszystkim 

mierzalne.  

3. Z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego – należałoby podjąć dyskusję nad 

rolą JST w realizacji Narodowego Programu Zdrowia . Wskazać konkretną rolę jst w 

zadaniach tam gdzie wskazano m.in. jst jako realizatorów oraz określenie sposobu 

finansowania. 

4. Działania realizowane w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia są bardzo 

liczne i rozporoszone. Należałoby zapewnić dostęp do informacji o podejmowanych 

Uwagi stanowią komentarz lub 

wykracza poza regulowaną materię.  

Odnosząc się do komentarza 4, 

należy mieć na uwadze trwające 

prace nad projektem Profibaza – 

cyfrowe udostępnienie informacji 

publicznej na temat sytuacji 

zdrowotnej ludności oraz realizacji 

programów zdrowotnych dla 

potrzeb profilaktyki chorób i 



zadaniach np. w formie dedykowanej strony internetowej, gdzie znajdowałoby się 

aktualne informacje o podejmowanych działaniach .  

5. Czy zaproponowane zadania są zgodne z regionalnymi politykami zdrowotnymi 

poszczególnych województw ?   

6. Zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym NPZ powinien zawierać m.in. „tryb i wysokość 

finansowania zadań”- brak informacji o wysokości finansowania zadań. 

7. Czy projekt Programu został zaopiniowany przez Radę ds. Zdrowia Publicznego – czy 

można zapoznać się z opinią ?  

8. Propozycja opracowania narzędzia - Kalkulatora zdrowia. Kalkulator zwierałby 

najczęstsze problemy zdrowotne w populacji (np. cukrzyca, rak płuca, rak prostaty, itd.) 

– wynikające z danych epidemiologicznych oraz pozwalałby na ocenę wejściową, bieżącą 

i końcową: BMI, palenia papierosów, aktywność fizyczną, picie alkoholu. Zawierałby 

również elementy dotyczące kosztów leczenia chorób i kosztów unikniętych w  wyniku 

podejmowanych działań głownie na poziomie edukacji i zarządzania przypadkiem w 

POZ.  Rozwiązanie stosowane w Szwecji – kalkulator opracowany przez Uniwersytet 

Upsola.  

 

promocji zdrowia w Polsce. Celem 

projektu jest udostępnienie do 

ponownego wykorzystania w celach 

poznawczych, naukowych, 

administracyjnych i komercyjnych 

gromadzonych przez Narodowy 

Instytut Zdrowia Publicznego – 

Państwowy Zakład Higieny oraz 

inne podmioty zasobów informacji 

sektora publicznego dotyczących 

profilaktyki chorób i promocji 

zdrowia, a także sytuacji zdrowotnej 

ludności w Polsce. Szczegółowe 

informacje dostępne są pod 

adresem: 

https://www.pzh.gov.pl/projekt-

profibaza/. Odnosząc się do uwagi 5 

– ocena zgodności podejmowanych 

zadań należy do wojewodów. 

Uwaga 6 niezasadna – delegacja 

ustawowa została zrealizowana w 

cz. III załącznika. MZ informuje, że 

projekt został zaprezentowany 

Radzie ds. zdrowia publicznego oraz 

wysłany do członków Rady w toku 

uzgodnień konsultacji. 

55 Uwagi ogólne 

Krakowskie 

Stowarzyszenie 

Terapeutów 

Uzależnień 

W Programie jest odwołanie do badań na temat wzrostu spożycia alkoholu Zaskakujące jest dla 

nas to, że w dalszej części Program pomija obszar leczenia uzależnienia od alkoholu. W 

konkretnych punktach nie ma do tego odwołania. 

 

  Program mimo, że wskazuje na wyniki badań  dotyczące intensywnego wzrostu spożycia alkoholu 

w Polsce, pomija w dalszych konkretnych punktach  obszar leczenia uzależnienia od alkoholu. 

2/Niepokoi nas również to, że nie uwzględnienia się w nim programów dla członków rodzin osób 

uzależnionych, tj. osób współuzależnionych i z syndromem DDA. Programy te są integralną 

częścią leczenia w obszarze uzależnień, który dotyka swoją destrukcją całego systemu rodzinnego, 

zaś oddziaływania terapeutyczne skoncentrowane na osobach bliskich osobom uzależnionym, 

niezależnie od gotowości podjęcia terapii przez uzależnionych członków rodzin,  przynosi duże 

korzyści nie tylko dla systemu rodzinnego, ale i społeczne. Dzieje się to poprzez zatrzymanie 

Uwaga niezasadna – wskazane 

działania są przewidziane w 

projekcie, jeśli dotyczą materii 

regulowanej rozporządzeniem. 

Uwaga stanowi też komentarz.  

 

https://www.pzh.gov.pl/projekt-profibaza/
https://www.pzh.gov.pl/projekt-profibaza/


przemocy domowej, chorób, wypadków, przestępstw, trudności szkolnych, i skuteczne leczenie 

zaburzeń i zakłóceń emocjonalnych wielu osób. 

Ryzykiem pominięcia tej grupy osób jest zablokowanie dostępności do korzystania z pomocy 

terapeutycznej osób, które często znajdują się w sytuacji głębokiego psychologicznego kryzysu. 

 

3/ Projekt nie obejmuje kwestii związanych z kształceniem kandydatów na specjalistów 

psychoterapii uzależnień / instruktorów terapii uzależnień. 

 

4/ Nasze wątpliwości budzi również określanie mianem „Profilaktyka uzależnień" całego obszaru 

problematyki uzależnień, bez rozróżniania na to co jest profilaktyką a co leczeniem. 

56 
Uwagi 

Ogólne 

Naczelna Izba 

Lekarska 

(uwaga zgłoszona 

w ramach 

konsultacji 

publicznych oraz 

w ramach 

opiniowania przez 

Radę ds. Zdrowia 

Publicznego) 

1. Trudno zgodzić się z zawartymi w uzasadnieniu do przedłożonego projektu stwierdzeniem, 

że sytuacja zdrowotna w Rzeczypospolitej Polskiej i jej uwarunkowania w okresie realizacji 

Narodowego Programu Zdrowia ulegały systematycznej poprawie. Przeciwnie, uważamy, że 

system opieki zdrowotnej w Polsce ulega dalszej zapaści, która uwidoczniła się bardzo 

wyraźnie w czasie pandemii COVID-19. Nie negując potrzeby tworzenia Narodowego 

Programu Zdrowia, w ocenie samorządu lekarskiego, bez istotnego podniesienia publicznych 

nakładów na opiekę zdrowotną nie uda się powstrzymać dalszego pogarszania się sytuacji 

zdrowotnej w naszym kraju. 

2. Projekt rozporządzenia jest realizacją delegacji zawartej w art. 9 ust. 2 ustawy  

z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 oraz z 2020 r. 

poz. 322 i 1492). Zakres delegacji ustawowej wskazuje, że rozporządzenie winno określać:  

1) cel strategiczny NPZ ukierunkowany na wydłużenie życia w zdrowiu ludności 

Rzeczypospolitej Polskiej i poprawę jakości życia związanej ze zdrowiem oraz 

ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, 

2) cele operacyjne służące realizacji celu strategicznego ukierunkowane na 

zmniejszenie narażenia społeczeństwa na największe zagrożenia zdrowia, 

3) zadania służące realizacji celów operacyjnych, 

4) podmioty odpowiedzialne za realizację zadań, 

5) realizatorów zadań, 

6) tryb i wysokość finansowania zadań, 

7) wskaźniki i sposób monitorowania i ewaluacji NPZ. 

Uwaga ogólna stanowi komentarz. 

57 Uwagi ogólne 

Związek 

Pracodawców Polska 

Miedź 

1) Cele operacyjne NPZ na lata 2021-2025 nie obejmują profilaktyki chorób układu krążenia i 

nowotworów, pomimo, że stanowią one największe zagrożenie życia Polaków (co m.in. 

wynika z uzasadnienia do Programu). 

2) Pomimo podkreślenia w uzasadnieniu istoty zagrożenia dla zdrowia publicznego pandemii 

COVID-19 w programie niewiele miejsca poświęca się temu problemowi. 

Uwaga nie może być uwzględniona 

- niezasadna. W projekcie wskazano 

strategiczne czynniki ryzyka chorób 

cywilizacyjnych – zgodnie z 

aktualną wiedzą. Zaprojektowane 

cele operacyjne, służące realizacji 



celu strategicznego określonego 

ustawą o zdrowiu publicznym, 

zostały opracowane zgodnie z 

wytycznymi WHO, która określiła 

katalog niezbędnych kierunków 

działań w populacjach państw 

rozwiniętych, zatem także dla 

Polski: 

https://www.who.int/ncdnet/about/4

diseases/en/ 

Uwaga 2 dot. sposobu realizacji 

zadań w związku z pandemią 

COVID-19. Należy podkreślić, że 

kwestie związane ze zwalczaniem 

epidemii COVID-19 zostały 

uregulowane w innych przepisach, 

w tym m.in. w rozporządzeniu Rady 

Ministrów w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii. Sytuacja związana z 

wirusem SARS-CoV-2 jest 

dynamiczna, dlatego też w 

zależności od rozwoju sytuacji 

przepisy są adekwatnie 

nowelizowane. 

58 Uwagi ogólne 
Polskie Towarzystwo 

Zdrowia Publicznego 

1.utrzymanie wszystkich celów operacyjnych zawartych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 

2016-2020 - wobec aktualnej sytuacji demograficznej oraz zmian wynikających ze zdrowotnych 

skutków epidemii COVID-19 uznajemy za niezbędne utrzymanie programu promocji zdrowia 

prokreacyjnego. Wypracowanie we współpracy z ekspertami w tej dziedzinie mogłoby przyczynić 

się do zwiększenia liczby urodzeń oraz poprawy wskaźnika dzietności, co jawi się jako jedno z 

najważniejszych wyzwań dla zdrowia publicznego; 

2. rozszerzenie grupy realizatorów zadań w ramach Narodowego Programu Zdrowia - z racji 

przedmiotu projektu, który obejmuje wiele zadań z zakresu zdrowia publicznego, za niezbędne 

uznajemy zwiększenie grona potencjalnych realizatorów o organizacje pozarządowe, w tym 

pacjenckie, towarzystwa naukowe oraz inne podmioty, które dają rękojmię prawidłowej realizacji 

celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia. Realizatorzy tych zadań powinni być 

Uwaga 1 uwzględniona. W zakresie 

zagadnień związanych ze zdrowiem 

prokreacyjnym planuje się podjąć 

następujące działania: 

1) kreowanie postaw 

prozdrowotnych 

oddziałujących na zdrowie 

prokreacyjne; 

https://www.who.int/ncdnet/about/4diseases/en/
https://www.who.int/ncdnet/about/4diseases/en/


wyłaniani na podstawie przejrzystego procesu opartego o konkursy ofert, co gwarantowałoby 

rzetelne gospodarowanie środkami publicznymi oraz zwiększenie efektywności programu. 

3. skierowanie na realizację programu maksymalnej wysokości środków przewidzianych 

przepisami ustawy o zdrowiu publicznym - zgodnie z treścią ustawy, łączna maksymalna kwota 

finansowania celów operacyjnych wskazanych w Narodowym Programie Zdrowia wynosi ok. 250 

mln zł, co jest kwotą niemal trzykrotnie wyższą niż określoną w projekcie. Biorąc pod uwagę stan 

zdrowia obywateli, w szczególności w dobie epidemii COVID-19 oraz po jej ustaniu, znaczenie 

Programu oraz celów określonych w ustawie będzie bezprecedensowe. 

2) upowszechnianie rozwiązań 

systemowych w opiece 

prekoncepcyjnej 

i okołoporodowej. 

Powyższe propozycje pozwolą na 

podjęcie zróżnicowanych działań 

nakierowanych na zdiagnozowane 

potrzeby.   

Należy zauważyć, że już w ramach 

obecnie funkcjonującego systemu 

ochrony zdrowia została 

zabezpieczona kompleksowa, 

wielospecjalistyczna opieka nad 

kobietą w okresie 

prekoncepcyjnym, 

okołoporodowym oraz nad 

noworodkiem, niemowlakiem i 

małym dzieckiem, która została 

szczegółowo uregulowana w 

następujących aktach prawnych: 

1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (oraz 

realizowane na jej podstawie 

programy polityki zdrowotnej); 

2) ustawa z dnia 4 listopada 2016 

r. o wsparciu kobiet w ciąży i 

rodzin „Za życiem”; 

3) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 24 września 

2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

podstawowej opieki 

zdrowotnej;  



4) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 22 listopada 

2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

leczenia szpitalnego;  

5) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 

r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej; 

6) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 

r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

programów zdrowotnych; 

7) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 

r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

leczenia stomatologicznego; 

8) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 

r. w sprawie standardu 

organizacyjnego opieki 

okołoporodowej. 

Standard opieki okołoporodowej 

wyznacza sposób organizacji opieki 

zdrowotnej w podmiotach 

wykonujących działalność leczniczą 

udzielających świadczeń 

zdrowotnych w zakresie opieki 

okołoporodowej. tj. w przebiegu 

ciąży, porodu, połogu i nad 

noworodkiem. Szczególne miejsce 

zajmują w nim przepisy dotyczące 

organizacji edukacji 

przedporodowej, wsparcia 



karmienia piersią, łagodzenia bólu 

porodowego, a także zasad pracy 

personelu w przypadkach 

szczególnie trudnych dla kobiet i ich 

rodzin, takich jak poronienie, 

urodzenie martwego lub ciężko 

chorego dziecka. 

Rozważana jest ponadto realizacja 

kolejnej edycji programu polityki 

zdrowotnej pn. „Program 

kompleksowej ochrony zdrowia 

prokreacyjnego w Polsce na lata 

2016 – 2020” lub ujęcie produktu 

dedykowanego leczeniu 

niepłodności w świadczeniach 

gwarantowanych.  

Niemniej należy zauważyć, że 

większość świadczeń w zakresie 

diagnostyki oraz leczenia 

niepłodności finansowanych jest 

także przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia w ramach świadczeń 

gwarantowanych. 

Odnoszą się do uwagi 2 należy 

zauważyć, że organizacje te są 

uprawnione do realizacji zadań, 

zgodnie z art. 3 ustawy o zdrowiu 

publicznym. 

Uwaga 3 nie może być zrealizowana 

– art. 29 ustawy o zdrowiu 

publicznym wskazuje maksymalne 

limity wydatków, należy mieć 

jednak na uwadze projekt ustawy 

budżetowej na 2021 r. 



59 Uwagi ogólne 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego 

Cel operacyjne (C.O.) NPZ i przypisane im zadania (Z), w szczególności: 

C.O. 1, Z. 3,4 

C.O. 2, Z. 1,2 

C.O. 3 (Promocja zdrowia psychicznego) Z. 1,2 

(Zapobieganie zachowaniom samobójczym) Z. 1,3,4 

C.O. 4 Z. 1,2,5,6,7 

C.O. 5 Z. 1,2,3,5,6,7 

Brak wymienienia JST jako realizatorów wskazanych zadań lub nieprecyzyjne określenie trybu 

realizacji zadań jako zadania własne lub zadanie powierzane w trybie konkursowym / zadanie  

dofinansowane w trybie naboru wniosków. 

Brak jasnego wskazania czy JST są przewidziane do realizacji niektórych z wymienionych zadań, 

a jeśli już są, to czy wyłącznie jako zadania własne, czy też JST będą mogły aplikować o środki w 

konkursach i naborach wniosków ogłaszanych przez MZ i agendy mu podległe. 

Uwaga częściowo uwzględniona – 

dodano JST jako realizatora zadań 

(jako zadania własne): CO1 –  zad. 

3, 4, CO2 (tabela 

„Zintegrowane…”) – zad. 1, CO3 – 

zad. 1 (Promocja zdrowia 

psychicznego), CO4 – zad. 1, 2, 5, 

CO5 – zad. 7. 

Należy zauważyć, że w celu op. 3, w 

części Zapobieganie zachowaniom 

samobójczym – zad. 1, 3 i 4 – JST są 

w projekcie wskazane jako 

realizator. Tak samo jak w celu op. 

5 – zad. 1, 2, 3, 5, 6. 

Tryby realizacji zadań są określone 

w ustawie o zdrowiu publicznym. 

Zdania własne muszą być 

realizowane zgodnie z przepisami 

prawa powszechnie 

obowiązującego. 

Jednocześnie należy podkreślić, że 

zaproponowane w projekcie 

brzmienie umożliwia realizację 

zadań przez wszystkie podmioty 

publiczne - zgodnie z ich 

kompetencjami. Znajduje to 

potwierdzenie w przekazywanych 

informacjach o realizacji zadań z 

zakresu zdrowia publicznego w 

latach poprzednich. JST 

wskazywały realizację zadań, w 

których nie zostały wskazane wprost 

w rozporządzeniu ws. NPZ z 2016 r. 

JST są szczególnie istotnym 

partnerem w realizacji 



prozdrowotnej polityki publicznej i 

ich zaangażowanie w realizację 

zadań jest konieczne. 

 

60 

Uwaga 

ogólna 

dot. 1 celu 

operacyjnego 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego 

Uwaga horyzontalna : Nadal brakuje ujednoliconych, opracowanych i zatwierdzonych przez 

Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rekomendacji dla wskazanego problemu 

zdrowotnego. Problem nadwagi i otyłości i jego profilaktyka powinien być wystandaryzowany. 

Uwaga stanowi komentarz, nie 

dotyczy opiniowanego projektu. 

61 

Uwaga 

ogólna  

propozycja 

6 celu 

operacyjnego 

Naczelna Izba 

Lekarska 

(uwaga zgłoszona w 

ramach konsultacji 

publicznych oraz w 

ramach opiniowania 

przez Radę ds. 

Zdrowia 

Publicznego) 

1. Proponuje się uzupełnienie wymienionych w projekcie rozporządzenia celów operacyjnych 

Narodowego Programu Zdrowia o cel, jakim powinna być profilaktyka i leczenie schorzeń 

jamy ustnej. 

W związku z tym, w załączniku do rozporządzenia należy: 

1) w pkt II dodać pkt 6 w brzmieniu: „6. Profilaktykę i leczenie schorzeń jamy ustnej”; 

2) dodać pkt VI w postaci tabeli: 

VI.           Wykaz zadań służących realizacji celu operacyjnego 6: Profilaktyka i leczenie 

schorzeń jamy ustnej 

 

Lp. Nazwa zadania Okres 

realizacji 

Realizator Tryb realizacji 

1. Dostosowanie wykazu świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

leczenia stomatologicznego do 

wymogów efektywnej opieki 

stomatologicznej. Przegląd zasad 

realizacji umów o udzielanie 

świadczeń w rodzaju leczenie 

stomatologiczne  i ich finansowania 

pod kątem zapewnienia stabilnej 

opieki stomatologicznej. 

2021–2023 MZ, NFZ zadanie własne 

Uwaga nieuwzględniona. 

Ministerstwo Zdrowia podejmuje 

szereg działań w obszarze 

profilaktyki i leczenia schorzeń 

jamy ustnej. 

W 2018 r. w ramach programu 

polityki zdrowotnej „Poprawa 

dostępności do świadczeń 

stomatologicznych dla dzieci i 

młodzieży w szkołach w 2018 r.” 

przekazano środki finansowe na 

utworzenie gabinetów 

dentystycznych w szkołach, głównie 

z małych miejscowościach, w 

których dostępność do świadczeń 

stomatologicznych jest utrudniona. 

Program, oprócz środków na 

wyposażenie gabinetów 

dentystycznych zapewniał także 

środki na program edukacyjny 

dotyczący higieny jamy ustnej, 

skierowany do uczniów oraz ich 

rodziców. Program – zgodnie z 

przyjętymi w nim założeniami – 

miał charakter jednoroczny, był 



2. Przegląd standardów 

organizacyjnych leczenia pod 

kątem niezbędności włączenia do 

nich obowiązkowych konsultacji 

stomatologicznych. 

2021–2023 MZ zadanie własne 

 

Uzasadnienie: 

  

Profilaktyka schorzeń jamy ustnej ma wszelkie cechy zagadnienia wypełniającego kryteria 

kwalifikujące do rozpatrywania go pod kątem zdrowia publicznego. Powszechność tych 

schorzeń i ich wpływ na ogólny stan zdrowia, poziom cywilizacyjnego rozwoju, ale nade 

wszystko na dobrostan pacjenta (jakość życia, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt. 1 ustawy o 

zdrowiu publicznym) stawia  zapobieganie im w szeregu ważnych polityk w obszarze 

zdrowia publicznego. [Skala problemu mierzona choćby frekwencją próchnicy wśród dzieci 

i młodzieży i skuteczny wpływ poprawy zdrowia jamy ustnej dla poprawy poziomu życia 

wypełniają kryteria zawarte w instrukcji upoważnienia ustawowego art. 9 ustawy o zdrowiu 

publicznym]. 

Wymaga też koordynacji działań różnych organów  na szczeblu centralnym, jak też jednostek 

samorządu terytorialnego. 

Nie sposób nie dodać, że właśnie dysfunkcje układu stomatognatycznego  

(w szczególności te wywołane najczęściej brakami w uzębieniu) powodują przejście 

pacjentów na niekorzystną z punktu widzenia celów operacyjnych określonych w pkt. 1 dietę. 

Argumentem przemawiającym za koniecznością umieszczenia zaproponowanych działań w 

NPZ jest brak jednolitej wizji roli, jaką polityka państwa chce przypisać stomatologii. 

Najbardziej wyrazistym dowodem jest systematyczny spadek udziału leczenia 

stomatologicznego w wydatkach przeznaczonych na zakup świadczeń w budżecie NFZ. 

Następujący rok w rok od 2008 r. spadek tego wskaźnika doprowadził do stanu, w którym w 

roku 2021 udział ten wynosi 1,9%. 

Stąd, w proponowanych zmianach ujęto działania własne MZ i NFZ, polegające na 

prawidłowym osadzeniu polityki schorzeń jamy ustnej w celach strategicznych ochrony 

zdrowia w Polsce. 

Nie bez znaczenia dla ogólnego stanu zdrowia pacjentów jest pomijanie  

w leczeniu specjalistycznym konsultacji stomatologicznych, co poprzez brak informacji dla 

pacjenta o konieczności leczenia jamy ustnej pogarsza stan samej jamy ustnej,  jak też poprzez 

utrzymywanie pierwotnych ognisk zakażenia rzutuje na przebieg wielu chorób. Stąd 

zatem realizowany wyłącznie 

w 2018 r.  

Należy przy tym zaznaczyć, że nie 

zawsze utworzenie gabinetu 

stomatologicznego w szkole jest 

działaniem optymalnym, jeśli organ 

prowadzący szkołę uzna, że – 

przykładowo z racji niewielkiej 

odległości i dogodnej komunikacji – 

korzystniejszym jest nawiązanie 

współpracy z podmiotem 

wykonującym działalność leczniczą 

udzielającym świadczeń 

zdrowotnych z zakresu leczenia 

stomatologicznego dla dzieci i 

młodzieży finansowanych ze 

środków publicznych działającym 

poza szkołą.  

Wprowadzona od września 2019 r. 

ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o 

opiece zdrowotnej nad uczniami 

(Dz. U. poz. 1078) przewiduje w 

tym zakresie stosowne rozwiązania, 

regulując m.in. organizację opieki 

zdrowotnej nad uczniami (zarówno 

profilaktycznej jak i 

stomatologicznej) i określając przy 

tym miejsce realizacji świadczeń. W 

tym zakresie ustawa przewiduje, że 

lekarz dentysta sprawuje opiekę 

stomatologiczną nad uczniami w 

miejscu określonym w umowie o 

udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej. Miejscem tym jest 

gabinet dentystyczny zlokalizowany 

w szkole, gabinet dentystyczny poza 

szkołą albo dentobus, prowadzone 



niezbędny wydaje się być przegląd standardów organizacyjnych leczenia pod kątem 

włączenia do nich obowiązkowych konsultacji stomatologicznych. 

Jednocześnie, wskazujemy, że ww. cel został określony zgodnie z terminologią przyjętą w 

projekcie Narodowego Programu Zdrowia, natomiast w kontekście przedstawionych wyżej 

uwag, w naszej ocenie, cel ten powinien być właściwie sformułowany jako – Poprawa stanu 

zdrowia jamy ustnej. 

 

przez podmiot wykonujący 

działalność leczniczą 

współpracujący ze szkołą. Rodzice 

oraz pełnoletni uczniowie mają 

także prawo wyboru innego lekarza 

dentysty. Celem ustawy o opiece 

zdrowotnej nad uczniami jest 

zapewnienie wspólnych działań 

wszystkich osób i podmiotów 

zaangażowanych w opiekę nad 

uczniami na rzecz zachowania ich 

zdrowia oraz zapobiegania 

powstawaniu lub rozwojowi chorób. 

Uzupełniającym sposobem 

zapewnienia dostępności świadczeń 

stomatologicznych są dentobusy, 

które zostały kupione w 2017 r. – po 

jednym dla każdego województwa. 

Dentobusy docierają do takich 

miejscowości na terenie kraju, w 

których dzieci i młodzież mają 

utrudniony dostęp do szeroko 

pojętych świadczeń 

stomatologicznych w gabinetach 

stacjonarnych.  

Ponadto, aktualnie procedowany 

jest projekt rozporządzenia MZ 

zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie świadczeń gwarantowanych 

z zakresu leczenia 

stomatologicznego, w którym 

proponuje się wprowadzenie 

nowych zakresów świadczeń w 

leczeniu stomatologicznym, tzn. 

1) świadczenia 

ogólnostomatologiczne dla 



dzieci i młodzieży do 

ukończenia 18 r. ż. udzielane w 

gabinecie dentystycznym 

zlokalizowanym w szkole; 

2) profilaktyczne świadczenia 

stomatologiczne dla dzieci i 

młodzieży do ukończenia 19 r. 

ż. udzielane w gabinecie 

dentystycznym 

zlokalizowanym w szkole.  

Ze względu na specyfikę 

funkcjonowania gabinetów 

zlokalizowanych w szkole 

wprowadzenie tego rozwiązania 

pozwoli na zapewnienie 

finansowania ze środków 

publicznych świadczeń 

stomatologicznych udzielanych w 

gabinetach szkolnych i tym samym 

umożliwi rzeczywistą poprawę 

dostępności do tych świadczeń dla 

dzieci i młodzieży, oraz ich jakości. 

62 
Uwaga 

ogólna 

Związek Miast 

Polskich 

(uwaga zgłoszona 

w ramach 

opiniowania przez 

Radę ds. Zdrowia 

Publicznego) 

Z zaniepokojeniem odnotowuję nieuwzględnienie w projekcie Narodowego Programu Zdrowia na 

lata 2021 – 2025 celu „Poprawa zdrowia prokreacyjnego” 

Kwestia zdrowia prokreacyjnego została w tym projekcie potraktowana marginalnie, czego 

najlepszym dowodem jest poniższe zestawienie treści NPZ 2016 – 2020 i projektu NPZ 2021 – 

2025. 

 

NPZ 2016 - 2020 Projekt NPZ 2021 - 

2025 

Uwaga częściowo uwzględniona. 



Projektowanie i wdrażanie działań o charakterze regulacyjnym 

sprzyjających 

poprawie zdrowia prokreacyjnego, w tym uwzględnianie 

zagadnień dotyczących czynników wpływających na zdrowie 

prokreacyjne w programach kształcenia na kierunkach 

medycznych, biologicznych, psychologicznych i pedagogicznych 

oraz w programach doskonalenia zawodowego lekarzy, 

pielęgniarek i położnych. 

Kreowanie postaw 

prozdrowotnych 

oddziałujących na 

zdrowie prokreacyjne 

Prowadzenie edukacji zdrowotnej i działalności informacyjnej i 

profilaktycznej 

dotyczącej czynników endo- i egzogennych mających wpływ na 

zdrowie prokreacyjne kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie 

skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży, zachowań 

ryzykownych, uzależnień behawioralnych, uzależnień od 

substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw 

sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym, w tym: 

1) organizacja kampanii społecznej, sprzyjającej płodności kobiet 

i mężczyzn, 

wykorzystującej nowoczesne narzędzia komunikacji społecznej; 

2) opracowanie i upowszechnienie materiałów edukacyjnych 

dotyczących różnych 

aspektów zdrowia prokreacyjnego; 

3) organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych 

popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego; 

4) uruchomienie i prowadzenie portalu informacyjnego z bazą 

wiedzy dotyczącą zdrowia prokreacyjnego. 

Upowszechnianie 

rozwiązań systemowych 

w opiece 

prekoncepcyjnej i 

okołoporodowej 

Prowadzenie działalności edukacyjnej dla pracowników opieki 

zdrowotnej w zakresie 

zdrowia prokreacyjnego, w tym szkolenia. 

Realizator: podmioty wybrane w drodze konkursów ogłaszanych 

przez MZ 

 

Realizacja badań dotyczących zdrowia prokreacyjnego i jego 

uwarunkowań w 

społeczeństwie.  

 



Opracowanie wytycznych wynikających z doświadczeń z 

realizacji celu nr 6 NPZ dla 

Narodowego Programu Zdrowia na kolejne lata z podkreśleniem 

kontynuacji tych działań, które wyraźnie sprzyjają poprawie stanu 

zdrowia prokreacyjnego oraz dzietności, a także świadomości 

społecznej dotyczącej troski o zdrowie prokreacyjne. 

 

 

Zwracam uwagę na podkreślenie w NPZ 2016 – 2020  potrzeby kontynuacji działań na rzecz 

poprawy zdrowia prokreacyjnego, które „[…]  wyraźnie sprzyjają poprawie stanu zdrowia 

prokreacyjnego oraz dzietności, a także świadomości społecznej dotyczącej troski o zdrowie 

prokreacyjne.” 

Działania podejmowane rzecz poprawy zdrowia prokreacyjnego, także przez samorządy 

terytorialne, spotykały się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem, szczególnie 

programy polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. 

W opiniach do tych programów, wydawanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznej i 

Taryfikacji znajdujemy za każdym razem stwierdzenie, że „program ten odnosi się do istotnego 

problemu zdrowotnego, jakim jest niepłodność par w okresie reprodukcyjnym, zarówno z 

medycznego, jak i społecznego punktu widzenia”. 

Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii szacuje, że niepłodność dotyka 

bezpośrednio około 1,5 mln par, co stanowi około 20 proc. społeczeństwa polskiego w wieku 

reprodukcyjnym. Szacuje się, że co najmniej połowa z nich korzysta z pomocy podstawowej opieki 

zdrowotnej, a około 60 proc. wymaga specjalistycznego postępowania lekarskiego.  

Według danych PTMRiE 12 proc. spośród tych par rozpocznie terapię w danym roku, a dla 2 proc. 

jedyną szansą na biologiczne rodzicielstwo będzie leczenie metodą zapłodnienia pozaustrojowego. 

Rodzina i macierzyństwo podlegają szczególnej ochronie Państwa - wynika to z przepisu art. 71 

Konstytucji RP.  

Z kolei art. 16 Deklaracji Praw Człowieka stanowi, iż prawo do posiadania potomstwa jest 

podstawowym prawem człowieka.  

Światowa Organizacja Zdrowia uznaje niepłodność za chorobę społeczną, a Parlament Europejski 

uznał, że wszystkie pary mają prawo do jej leczenia. Również przyjęta w czerwcu 2015 roku 

ustawa o leczeniu niepłodności rozpoznaje problem, jakim jest niepłodność oraz reguluje prawo 

do jej skutecznego i bezpiecznego leczenia.  

Tymczasem Polska pozostaje jednym z ostatnich państw europejskich, w którym osoby niepłodne 

pozbawione są możliwości kompleksowego finansowania leczenia niepłodności. 

Dlatego wiele samorządów decyduje się na to by z własnych środków sfinansować programy 

mające na celu zapewnienie szerokiego dostępu do świadczeń medycznych o potwierdzonej 

skuteczności, przezwyciężających skutki niepłodności. 

Zjawisko niepłodności nasila się od kilkudziesięciu lat, będąc prawdopodobnie naturalną 

konsekwencją zmian współczesnego świata i stanowi poważny problem zdrowotny oraz 

medyczny. Problem ten nie dotyczy tylko par, które starają się o ciążę. Stanowi on również istotny 

czynnik wpływający na stan demograficzny i wskaźniki makroekonomiczne kraju. 

W sytuacji ogromnych problemów demograficznych jakich doświadczamy i będziemy 

doświadczać w coraz większej skali w Polsce oraz faktu, że Program 500+ nie powtrzymał spadku 



liczby urodzeń, uważam za nieporozumienie marginalizację wspierania działań prokreacyjnych 

poprzez Narodowy Program Zdrowia 2021 – 2025. 

Zwracam też uwagę, że rodzicielstwo jest istotnym elementem roli społecznej, czynnikiem rozwoju 

oraz sposobem samorealizacji. Jest jednym z podstawowych czynników wymienianych pośród 

warunków osiągnięcia szczęścia i sukcesu życiowego.  

Pary objęte niepłodnością znacznie częściej dotknięte są m.in. depresją, zaburzeniami relacji 

społecznych i znacznie wyższym ryzykiem rozwodu w porównaniu do pełnych rodzin, w tym 

zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i zaburzeń pod postacią somatyczną, prowadząc do 

ograniczenia jakości życia i zmniejszenia produktywności zawodowej. 

Te niekorzystne zjawiska z puntu widzenia społecznego i gospodarczego będą się nasilać w 

przypadku braku wsparcia dla poprawy zdrowia prokreacyjnego. 

Wnoszę o uzupełnienie treści Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 – 2025 o kolejny cel 

pt.  „Poprawa zdrowia prokreacyjnego” oraz zaplanowanie w nim działań, które pozwolą na 

realizację tego ważnego zadania. 

63 
Uwaga 

ogólna 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Opolskiego 

Załącznik do rozporządzenia, NPZ na lata 2021-2025, części V, VI, VII, VIII, IX, 

kolumna „Tryb realizacji” 

Proponujemy usunięcie przedmiotowej kolumny 

Całokształt zapisów w kolumnie jest niezrozumiały pod względem merytorycznym oraz 

formalnym i tym samym rodzi poważne problemy interpretacyjne 

Uwaga nieuwzględniona. Projekt 

odzwierciedla delegację ustawową. 

64 

§ 2 projektu 

rozporządzen

ia 

Lubuski Urząd 

Wojewódzki 

W projekcie rozporządzenia proponuje się usunięcie treści zapisu §2 projektu rozporządzenia. 

Uzasadnienie: W załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów Narodowy Program Zdrowia na 

lata 2021-2025 w punkcie III. Tryb i wysokość finansowania zadań -  zostały szczegółowo 

określone zasady oraz tryb finansowania zadań. 

Przywołany przepis służy 

zapewnieniu ciągłości finansowania 

zadań realizowanych w trybie 

wnioskowym przez zdefiniowane 

instytucje publiczne. 

65 

§ 2 projektu 

rozporządzen

ia 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Opolskiego 

Proponujemy usunięcie § 2 przedmiotowego rozporządzenia. 

Zapis nie wydaje się potrzebny, rodzi problemy interpretacyjne na styku innych zapisów ustawy o 

zdrowiu publicznym i przedmiotowego rozporządzenia. 

Jw.  

66 str. 1 PARPA 

Zmiana nazwy 2 celu operacyjnego NPZ na: „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów 

uzależnień”. Takie sformułowanie jest bardziej adekwatne do wielości i zróżnicowania problemów 

powodowanych różnymi uzależnieniami a także uwzględnia interdyscyplinarny zakres 

podejmowanych działań. Celem działań podejmowanych w ramach NPZ nie jest tylko i wyłącznie 

przeciwdziałanie uzależnieniom ale zajmowanie się różnymi problemami związanymi z 

Uwaga nieuwzględniona. 

Projektowane brzmienie celu 

operacyjnego jest zgodne z intencją 

projektodawcy. 



używaniem substancji o potencjale uzależniającym. Dlatego proponujemy przynajmniej w części 

zostawić sformułowanie, którego użyto w poprzednim NPZ. 

67 str. 1 

Krajowe Biuro 

do spraw 

Przeciwdziałania 

Narkomanii 

Proponuje się aby nazwa celu operacyjnego 2 brzmiała: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów 

związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i zachowań prowadzących do uzależnień 

behawioralnych. 

Uzasadnienie: Użyte w obecnym brzmieniu projektu rozporządzenia sformułowanie dotyczące 

celu operacyjnego nr 2 nie odpowiada standardom współczesnej wiedzy na temat profilaktyki 

ukierunkowanej na wzmacnianie czynników chroniących i ograniczanie działania czynników 

ryzyka występowania problemowych zachowań, w tym używania substancji psychoaktywnych, 

niewłaściwego korzystania z intemetu, gier komputerowych itd. oraz uzależnieniom od nich. 

Proponowane przeformułowanie celu obejmuje szerokie spektrum różnych problemów i zagrożeń, 

nie ograniczając się wyłącznie do uzależnień, które stanowią tylko jeden z problemów w obszarze 

zdrowia publicznego. 

Tożsama uwaga będzie się odnosiła do pkt. VI Wykaz zadań służących realizacji celu operacyjnego 

2. 

Uwaga nieuwzględniona. 

Projektowane brzmienie celu 

operacyjnego jest zgodne z intencją 

projektodawcy. 

68 str. 1 
Lubuski Urząd 

Wojewódzki 

W punkcie II. Cele operacyjne NPZ i podmioty odpowiedzialne za ich realizację  po treści: „Cele 

operacyjne obejmują: …” dopisać punkt 6. Poprawa  zdrowia prokreacyjnego. 

Uzasadnienie: W dalszym ciągu są złe wskaźniki demograficzne, co roku spada liczba urodzeń, 

wskaźniki umieralności okołoporodowej w dalszym ciągu wymagają poprawy.  Zdrowie 

prokreacyjne to nie tylko ciąża, poród i połóg, ale wiele zagadnień związanych  

z okresem pokwitania, przekwitania, płodności i niepłodności, planowania rodziny, zdrowia 

podczas ciąży, porodu i połogu, nowotworów narządów płciowych i piersi. Brak tego celu 

operacyjnego w Narodowym Programie Zdrowia w dużym stopniu zniweczy już do tej pory 

podejmowane działania,  a tym samy pozbawi kobiety możliwości uczestnictwa w programach 

edukacyjnych, kampaniach społecznych, gdyż takowe nie będą organizowane ze względu na inne 

priorytety. 

Uwaga uwzględniona. W zakresie 

zagadnień związanych ze zdrowiem 

prokreacyjnym planuje się podjąć 

następujące działania: 

1) kreowanie postaw 

prozdrowotnych 

oddziałujących na zdrowie 

prokreacyjne; 

2) upowszechnianie rozwiązań 

systemowych w opiece 

prekoncepcyjnej 

i okołoporodowej. 

Powyższe propozycje pozwolą na 

podjęcie zróżnicowanych działań 

nakierowanych na zdiagnozowane 

potrzeby.   

Należy zauważyć, że już w ramach 

obecnie funkcjonującego systemu 



ochrony zdrowia została 

zabezpieczona kompleksowa, 

wielospecjalistyczna opieka nad 

kobietą w okresie 

prekoncepcyjnym, 

okołoporodowym oraz nad 

noworodkiem, niemowlakiem i 

małym dzieckiem, która została 

szczegółowo uregulowana w 

następujących aktach prawnych: 

1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (oraz 

realizowane na jej podstawie 

programy polityki zdrowotnej); 

2) ustawa z dnia 4 listopada 

2016 r. o wsparciu kobiet 

w ciąży i rodzin „Za życiem”; 

3) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 24 września 

2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

podstawowej opieki 

zdrowotnej;  

4) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 22 listopada 

2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

leczenia szpitalnego;  

5) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 

r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej; 

6) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 



r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

programów zdrowotnych; 

7) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 

r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

leczenia stomatologicznego; 

8) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 

r. w sprawie standardu 

organizacyjnego opieki 

okołoporodowej. 

Standard opieki okołoporodowej 

wyznacza sposób organizacji opieki 

zdrowotnej w podmiotach 

wykonujących działalność leczniczą 

udzielających świadczeń 

zdrowotnych w zakresie opieki 

okołoporodowej. tj. w przebiegu 

ciąży, porodu, połogu i nad 

noworodkiem. Szczególne miejsce 

zajmują w nim przepisy dotyczące 

organizacji edukacji 

przedporodowej, wsparcia 

karmienia piersią, łagodzenia bólu 

porodowego, a także zasad pracy 

personelu w przypadkach 

szczególnie trudnych dla kobiet i ich 

rodzin, takich jak poronienie, 

urodzenie martwego lub ciężko 

chorego dziecka. 

Rozważana jest ponadto realizacja 

kolejnej edycji programu polityki 

zdrowotnej pn. „Program 

kompleksowej ochrony zdrowia 

prokreacyjnego w Polsce na lata 



2016–2020” lub ujęcie produktu 

dedykowanego leczeniu 

niepłodności w świadczeniach 

gwarantowanych.  

Niemniej należy zauważyć, że 

większość świadczeń w zakresie 

diagnostyki oraz leczenia 

niepłodności finansowanych jest 

także przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia w ramach świadczeń 

gwarantowanych. 

69 str. 1 

Naczelna Izba 

Lekarska 

(uwaga zgłoszona 

w ramach 

konsultacji 

publicznych oraz 

w ramach 

opiniowania przez 

Radę ds. Zdrowia 

Publicznego) 

2. Zgodnie z treścią rozporządzenia, celem strategicznym Narodowego Programu Zdrowia jest 

zwiększenie liczby lat przeżytych w zdrowiu oraz zmniejszenie nierówności w zdrowiu. Z kolei 

za cele operacyjne NPZ rozporządzenie obiera:  

1. Profilaktykę nadwagi i otyłości;  

2. Profilaktykę uzależnień;  

3. Promocję zdrowia psychicznego;  

4. Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne;  

5. Zdrowe i aktywne starzenie się. 

W odniesieniu do pozycji 1-3 celów, należy zwrócić uwagę na sformułowania   „profilaktyka” 

oraz „promocja”. Oba te pojęcia oznaczają „czynności”, według słownika PWN: profilaktyka 

to «działania mające na celu zapobieganie niekorzystnym zjawiskom, zwłaszcza chorobom», 

natomiast promocja to «działania zmierzające do zwiększenia popularności jakiegoś produktu 

lub przedsięwzięcia; też: każde z tych działań».  

Powstaje zatem błąd logiczny, polegający na tym, że za cel operacyjny obrano działanie 

(promocja, profilaktyka) a nie określony pożądany stan (np. „zmniejszenie skali problemu 

nadwagi i otyłości” lub „spadek liczby osób otyłych lub z nadwagą”).  

Literalnie, a także logicznie, uznać można, że celem operacyjnym NPZ jest określone 

działanie. W związku z tym, ocena powodzenia osiągnięcia celu polegałaby na stwierdzeniu 

czy (oraz ile) działań o określonym charakterze byłoby podjętych, a nie na stwierdzeniu 

efektów tych działań (czyli np. spadku liczby osób z nadwagą).  

Ten problem logiczny, skądinąd bardzo często popełniany przy okazji tworzenia oficjalnych 

strategii i programów, polega zatem na pomieszaniu pojęcia „cel”  

z pojęciem „działanie” lub „zadanie”. O ile bowiem zupełnie zasadne jest podejmowanie 

Uwaga stanowi komentarz 

językowy – brzmienia celów 

operacyjnych. Dostrzegamy 

wskazane nieścisłości, niemniej 

jednak mając na uwadze szeroki 

zakres zadań podejmowanych w 

ramach każdego celu i ich 

zróżnicowanie, zaproponowane 

nowe brzmienia także nie oddają w 

pełni zakresu planowanych zadań. 

Ze względu na praktyczne aspekty 

stosowania nazw poszczególnych 

elementów NPZ wydaje się zasadne 

utrzymanie mniej złożonych 

tytułów. 



zadań „profilaktyki nadwagi o otyłości” to jednak profilaktyka nie jest celem samym w sobie, 

a działaniem, które ma do tego celu prowadzić.  

      W kontekście powyższych uwag proponuje się następujące sformułowania: 

1. Zamiast: Profilaktykę nadwagi i otyłości, zmiana na: Redukcję nadwagi  

i otyłości w populacji; 

2. Zamiast: Profilaktykę uzależnień, zmiana na: Redukcję zjawiska uzależnień; 

3. Zamiast: Promocję zdrowia psychicznego, zmiana na: Redukcję zagrożeń oraz 

skutków zaburzeń zdrowia psychicznego; 

4. Zamiast: Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne, zmiana na: Ograniczenie 

skali zagrożeń środowiskowych i epidemicznych dla zdrowia ludzkiego; 

5. Zamiast: Zdrowe i aktywne starzenie się; zmiana na: Poprawę stanu zdrowia i 

aktywności wśród seniorów. 

 

70 str. 1 
Unia Metropolii 

Polskich 

Przedstawione w projekcie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, cele operacyjne nie 

wyczerpują w sposób dostateczny potrzeb zdrowotnych poszczególnych grup społecznych i nie 

zapewniają dostępności, zgodnie z koncepcją projektowania uniwersalnego określoną w art. 2 

Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 

2006 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1217), oraz potrzebami osób z różnymi niepełnosprawnościami i 

osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 

zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062). 

 

Istotnym wydaje się nie uwzględnienie w celach operacyjnych zdrowia prokreacyjnego. Zadania, 

które były przypisane osiąganiu tego celu w Narodowym Programie Zdrowia  na lata 2016-2020, 

zapoczątkowały i  usystematyzowały zagadnienia dotyczące zdrowia rodziny, szczególnie w 

zakresie poprawy jakości opieki nad matką i dzieckiem. Działania te wymagają doskonalenia i 

kontynuacji oraz ewaluacji na przestrzeni czasu dłuższego niż 5 lat. Brak tym samym wskaźników 

epidemiologicznych dotyczących monitorowania zdrowia prokreacyjnego utrudnia planowanie 

zadań na poziomie lokalnym. 

Eksperci wskazują na potrzeby działań w przedmiotowym zakresie. Brak wskazania w 

Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w/w celu operacyjnego, może skutkować 

negatywną oceną przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji programów polityki 

zdrowotnej z zakresu poprawy zdrowia prokreacyjnego np. programy in-vitro.  

Jednocześnie w obecnej sytuacji  prawnej brak jest możliwości kontynuacji przez samorząd 

„Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020” w 

zakresie wsparcia par wymagających  wysokospecjalistycznej opieki i diagnostyki 

immunologicznej wraz ze wsparciem inseminacji, a także kontynuacji w 2022 r. i latach następnych 

Programu dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 

2019 - 2021 dla mieszkańców". 

Zaprojektowane cele operacyjne, 

służące realizacji celu 

strategicznego określonego ustawą o 

zdrowiu publicznym, zostały 

opracowane zgodnie z wytycznymi 

WHO, która określiła katalog 

niezbędnych kierunków działań w 

populacjach państw rozwiniętych, 

zatem także dla Polski: 

https://www.who.int/ncdnet/about/4

diseases/en/ 

Uwaga dot. zdrowia prokreacyjnego 

częściowo uwzględniona. 

W zakresie zagadnień związanych 

ze zdrowiem prokreacyjnym planuje 

się podjąć następujące działania: 

1) kreowanie postaw 

prozdrowotnych 

oddziałujących na zdrowie 

prokreacyjne; 

2) upowszechnianie rozwiązań 

systemowych w opiece 

https://www.who.int/ncdnet/about/4diseases/en/
https://www.who.int/ncdnet/about/4diseases/en/


prekoncepcyjnej 

i okołoporodowej. 

Powyższe propozycje pozwolą na 

podjęcie zróżnicowanych działań 

nakierowanych na zdiagnozowane 

potrzeby.   

Należy zauważyć, że już w ramach 

obecnie funkcjonującego systemu 

ochrony zdrowia została 

zabezpieczona kompleksowa, 

wielospecjalistyczna opieka nad 

kobietą w okresie 

prekoncepcyjnym, 

okołoporodowym oraz nad 

noworodkiem, niemowlakiem 

i małym dzieckiem, która została 

szczegółowo uregulowana 

w następujących aktach prawnych: 

1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (oraz 

realizowane na jej podstawie 

programy polityki zdrowotnej); 

2) ustawa z dnia 4 listopada 2016 

r. o wsparciu kobiet w ciąży i 

rodzin „Za życiem”; 

3) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 24 września 

2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

podstawowej opieki 

zdrowotnej;  

4) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 22 listopada 

2013 r. w sprawie świadczeń 



gwarantowanych z zakresu 

leczenia szpitalnego;  

5) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 

r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej; 

6) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 

r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

programów zdrowotnych; 

7) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 

r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

leczenia stomatologicznego; 

8) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 

r. w sprawie standardu 

organizacyjnego opieki 

okołoporodowej. 

Standard opieki okołoporodowej 

wyznacza sposób organizacji opieki 

zdrowotnej w podmiotach 

wykonujących działalność leczniczą 

udzielających świadczeń 

zdrowotnych w zakresie opieki 

okołoporodowej. tj. w przebiegu 

ciąży, porodu, połogu i nad 

noworodkiem. Szczególne miejsce 

zajmują w nim przepisy dotyczące 

organizacji edukacji 

przedporodowej, wsparcia 

karmienia piersią, łagodzenia bólu 

porodowego, a także zasad pracy 

personelu w przypadkach 



szczególnie trudnych dla kobiet i ich 

rodzin, takich jak poronienie, 

urodzenie martwego lub ciężko 

chorego dziecka. 

Rozważana jest ponadto realizacja 

kolejnej edycji programu polityki 

zdrowotnej pn. „Program 

kompleksowej ochrony zdrowia 

prokreacyjnego w Polsce na lata 

2016 – 2020” lub ujęcie produktu 

dedykowanego leczeniu 

niepłodności w świadczeniach 

gwarantowanych.  

Niemniej należy zauważyć, że 

większość świadczeń w zakresie 

diagnostyki oraz leczenia 

niepłodności finansowanych jest 

także przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia w ramach świadczeń 

gwarantowanych. 

71 str. 1 
Unia Metropolii 

Polskich 

Pominięto również zadania ukierunkowane na profilaktykę chorób sercowo-naczyniowych i 

nowotworowych. 

Tymczasem zachorowalność oraz przedwczesna umieralność oraz ograniczony dostęp do 

specjalistycznej, skoordynowanej opieki medycznej powodują utrzymywanie się niekorzystnych 

wskaźników epidemiologicznych. 

Uwaga niezasadna. Projektowane 

cele operacyjne odzwierciedlają 

największe wyzwania w zdrowiu 

publicznym, de facto obejmujące 

czynniki ryzyka i inne 

uwarunkowania odnoszące się do 

ChUK. Kwestie dot. dostępności do 

świadczeń wykraczają poza 

projektowaną regulację. 

72 str. 1 
Unia Metropolii 

Polskich 

Wprowadzić należy cel operacyjny dotyczący profilaktyki chorób onkologicznych. 

Choroby onkologiczne są jedną z najczęściej występujących przyczyn zgonów mieszkańców 

Polski. 

Uwaga niezasadna. Projektowane 

cele operacyjne odzwierciedlają 

największe wyzwania w zdrowiu 

publicznym, de facto obejmujące 



czynniki ryzyka i inne 

uwarunkowania odnoszące się do 

chorób onkologicznych. 

73 str. 3 
Unia Metropolii 

Polskich 

Dopisać w punkcie III możliwość dla jst ubiegania się o dofinansowanie ze środków NFZ 

programów polityki zdrowotnej i inicjatyw/ działań niewskazanych w NPZ. 

Dotychczas samorządy mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków NFZ programów polityki 

zdrowotnej/ inicjatyw, które polegały na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej. 

Wyeliminowanie takiej możliwości pozbawi samorządy możliwości ubiegania się o środki z NFZ. 

Ponadto brak celu w NPZ, który stanowiłby możliwość realizacji programu polityki zdrowotnej w 

zakresie np. szczepień ochronnych. Zdrowie środowiskowe i  choroby zakaźne są celem 

określonym w proponowanym NPZ , który jest poza kompetencjami jst. W kontekście zapisu art. 

48d ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

warunkującego ubieganie się o środki z NFZ od posiadania pozytywnej opinii Wojewody w 

zakresie min. zgodności z celami NPZ takie sformułowanie celów pozbawi samorządy możliwości 

ubiegania się o dofinansowanie z NFZ.   

Uwaga nie może być uwzględniona 

– wykracza poza zakres regulowany 

rozporządzeniem. Postulowana 

zmiana dot. zmiany art. 48d ustawy 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków 

publicznych. 

74 str. 3 

Związek Zawodowy 

Pracowników 

Lecznictwa 

Psychiatrycznego 

i Uzależnień 

Proponowany przez Radę Ministrów projekt wydaje się jak najbardziej potrzebny a nawet 

konieczny. Obawę budzi jednak praktyczna jego wykonalność. Jako praktycy leczenia pacjentów 

widzimy, że obecne stany kadrowe w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień są dalece 

niewystarczające. Potwierdzają to też skale porównawcze np. ilości lekarzy psychiatrów, 

psychoterapeutów czy specjalistów psychoterapii uzależnień na grupy potrzebujących pacjentów. 

Uważamy, że proponowane przez Ministerstwo Zdrowia rozwiązania legislacyjne są zbyt 

zachowawcze i oszczędne. Jak zwykle chodzi o pieniądze. 

Odnośnie celu operacyjnego nr 2 profilaktyka uzależnień oraz celu operacyjnego nr 3 promocja 

zdrowia psychicznego proponujemy rozbudowanie o np. przygotowanie i realizację kampanii 

społecznych. Tak się dzieje min. w sprawie przemocy domowej co finansuje Fundusz 

Sprawiedliwości. Postulujemy zwiększenie wysokości finansowania celu nr 3 i nr 4 w obu 

przypadkach do wysokości minimum 40 mln zł. Jest to konieczne aby w ogóle te cele były możliwe 

do realizacji. Pamiętajmy jak niska jest nadal baza, w której opieka psychiatryczna i leczenie 

uzależnień funkcjonuje. 

Reasumując same plany zmiany systemowej i strukturalnej nie dadzą nic bez inwestowania 

pieniędzy. W przypadku w/w celów nr 3 i 4 podstawową formą oddziaływania i leczenia jest kapitał 

ludzki w postaci lekarzy psychiatrów, psychoterapeutów, specjalistów psychoterapii uzależnień i 

psychologów (żeby wymienić te podstawowe zawody medyczne). Obecna sytuacja tych grup 

zawodowych jest tragiczna. Bez szybkiej reakcji Rządu opieka psychiatryczna i leczenie 

uzależnień załamie się. 

Uwaga stanowi komentarz – 

wykracza poza zakres regulowany 

materią. Odnosząc się do 

zwiększenia poziomu finansowania 

celu 3 i 4 należy mieć na uwadze, ze 

w Polsce współistnieją różne 

problemy zdrowia publicznego, 

które powinny być finansowane. 

Zaproponowano w projekcie 

mechanizm pozwalający na ew. 

zwiększenie finansowania zadań w 

ramach celu (do 20%). 

75 

str. 3  

uwaga do III 

pkt 1 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Brak jest wskazania źródeł finansowania zadań określonych w ramach celów operacyjnych NPZ. 

Uznano je za zadania własne podmiotów uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia 

publicznego, w tym JST, które są finansowane z ich środków. 

Zasady finansowania zadań z 

zakresu zdrowia publicznego, w tym 

źródła finansowania, zostały 



Zachodniopomorskie

go 

Zadania operacyjne NPZ nie pokrywają się z zadaniami własnymi JST w zakresie ochrony 

zdrowia, wskazanymi w innych ustawach ustrojowych, wobec tego, wymagane jest określenie 

dodatkowych źródeł ich  finansowania 

określone w art. 13 ustawy o 

zdrowiu publicznym. 

76 

str. 3  

uwaga do III 

pkt 2 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Opolskiego 

Załącznik do rozporządzenia, NPZ na lata 2021-2025, część III. Tryb i wysokość finansowania 

zadań, ust.2 Przy powierzaniu zadań z zakresu zdrowia publicznego, innych niż wskazane w ust. 1  

i 3, stosuje się tryb konkursowy zawierania umowy na ich realizację lub tryb wnioskowy  

wskazany w ustawie. 

Proponujemy usunięcie wskazanego ust. 2 w całości. 

Zapis rodzi problemy interpretacyjne i ogranicza elastyczność działania. 

Uwaga niezasadna. Projekt 

odzwierciedla delegację ustawową. 

77 

str. 3  

uwaga do III 

pkt 8 

Związek 

Pracodawców Polska 

Miedź 

Dostrzegamy zasadność zwiększenia limitu środków na realizację celu operacyjnego 4, mając na 

uwadze trwające zagrożenie chorobami zakaźnymi, m.in. poprzez możliwość dokonania 

przesunięć na ten cel w większym zakresie niż 20% łącznej kwoty przewidzianej na realizację 

NPZ. 

Należy mieć na uwadze, ze w Polsce 

współistnieją różne problemy 

zdrowia publicznego, które powinny 

być finansowane. Zaproponowano 

w projekcie mechanizm 

pozwalający na ew. zwiększenie 

finansowania zadań w ramach celu 

(do 20%). 

78 

str. 3  

 uwaga do III 

pkt 8 

Centrum Nauk 

Społecznych i 

Bioetyki Instytutu na 

rzecz Kultury 

Prawej Ordo Iuris 

Odnośnie do określonych w przedmiotowym projekcie celów operacyjnych, należy zauważyć, że 

na realizację celu zdrowe i aktywne starzenie się przewidziano kwotę proporcjonalnie niską (15 

mln zł), w porównaniu do pozostałych celów operacyjnych – odpowiednio w kolejności ich 

numeracji: 40, 30, 30 i 25 mln zł. Biorąc pod uwagę strukturę demograficzną Polski i dalsze 

prognozy jej dynamiki oraz związane z nią obciążenie systemu ochrony zdrowia, a także 

przewidywany wzrost ogólnych wydatków państwa związanych z opieką nad seniorami w 

przyszłości, narzędzie, jakim jest  profilaktyka, powinno być lepiej dofinansowane, zwłaszcza że 

stanowi ono jeden ze środków najbardziej efektywnych kosztowo. 

Należy mieć na uwadze, ze w Polsce 

współistnieją różne problemy 

zdrowia publicznego, które powinny 

być finansowane. Zaproponowano 

w projekcie mechanizm 

pozwalający na ew. zwiększenie 

finansowania zadań w ramach celu 

(do 20%). 

79 str. 4-5 PARPA 

Dodanie do słownika pojęć: KBPN i PARPA. Konieczność uwzględnienia skrótów KBPN oraz 

PARPA wynika z faktu, że są to instytucje kluczowe w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów uzależnień. Przyjęte w rozporządzeniu rozwiązanie wynika zapewne z faktu prac 

legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych 

innych ustaw, który przewiduje połączenie dwóch ww. instytucji. Z uwagi jednak, że na dzień 

przyjęcia rozporządzenia, obowiązują przepisy prawa, które donoszą się do funkcjonowania 

PARPA jak i KBPN, powinno to odnaleźć odzwierciedlenie w nowym NPZ.  Mając na uwadze 

powyższe należałoby usunąć z dokumentu sfomułowanie „jednostka podległa MZ właściwa w 

sprawie uzależnień” i zastąpienie go odpowiednio PARPA lub KBPN. 

Uwaga nie może być uwzględniona. 

80 str. 4-5 
Rzecznik Praw 

Pacjenta 

W zakresie kwestii technicznych należy wprowadzić do NPZ skrót „RRP” oznaczający Rzecznika 

Praw Pacjenta (w przypadku uwzględnienia Rzecznika Praw Pacjenta jako realizatora zadania 

wspierającego w zakresie rozwoju portalu pacjent.gov.pl jako wiarygodnego źródła informacji 

pełna nazwa tego organu będzie występować w NPZ więcej niż raz). 

Uwaga uwzględniona. 



81 str. 5 GIS 

W rozwinięciu skrótu NSP użyto nazwy „dopalacze”, która jest terminem potocznym. W obecnym 

stanie prawnym obowiązują terminy „nowe substancje psychoaktywne” oraz „środki zastępcze”. 

W związku z powyższym, Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje usunięcie wyrazów („tzw. 

„dopalacze”) i zastąpienie ich powyższymi sformułowaniami. 

Uwaga uwzględniona. 

82 str. 5-7 

Naczelna Rada 

Pielęgniarek 

i Położnych 

W opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w 

Narodowym Programie Zdrowia na lata 2020-2025 w należy pozostawić zapisy dotyczące 

profilaktyki nadwagi i otyłości zawarte dotychczasowym rozporządzeniu Rady Ministrów w 

sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. 

Uzasadnienie: 

Prawidłowe odżywianie kobiety w ciąży, naturalne karmienie noworodka i niemowlęcia stanowią 

fundament profilaktyki otyłości. Nieodpowiedni poziom składników odżywczych może w sposób 

trwały zmieniać (przeprogramować) metabolizm i przebieg procesów fizjologicznych i przez to 

zwiększać u dziecka predyspozycję np. do otyłości w późniejszym okresie życia. Zatem edukacja 

jest jedyną formą profilaktyki pierwotnej. Wszystkie pozostałe działania są już działaniami 

profilaktyki drugo i trzeciorzędowej. 

Uwaga uwzględniona – uzupełniono 

projekt o promocję karmienia 

piersią. 

83 str. 5-7  
Polskie Towarzystwo 

Badań nad Otyłością 

Wśród celów operacyjnych powyższego projektu znajduje się między innymi profilaktyka nadwagi 

i otyłości. Niewątpliwie zadania wskazane w rozporządzeniu odegrają istotną rolę w zapobieganiu 

występowania choroby otyłościowej. Jednak jako chirurg zajmujący się od wielu lat chirurgicznym 

leczeniem otyłości dostrzegam olbrzymią potrzebę wdrożenia działań profilaktycznych o 

charakterze trzeciorzędowym skierowanym do chorych, u których doszło już do rozwoju choroby 

otyłościowej. Działania powyższe koncentrowałyby się na profilaktyce dalszego postępu choroby 

i profilaktyce rozwoju powikłań otyłości. Działania powyższe pozwoliłyby zatem na uniknięcie 

niepełnosprawności, wykluczenia społecznego i zawodowego. W związku z powyższym zwracam 

się z prośbą o rozszerzenie „Wykazu zadań służących realizacji celu operacyjnego 1: Profilaktyka 

nadwagi i otyłości” o zadanie pt.: „Edukacja prozdrowotna chorych na otyłość w celu zapobiegania 

postępowi choroby i rozwojowi powikłań otyłości.” 

Uwaga nieuwzględniona – 

postulowana zmiana nie wymaga 

uzupełnienia projektu. Edukacja 

prozdrowotna chorych na otyłość w 

celu zapobiegania postępowi 

choroby i rozwojowi powikłań 

otyłości była i może być w dalszym 

ciągu realizowana w ramach NCEŻ 

czy odpowiednich szkoleń. 

84 str. 5-7 

Polskie Towarzystwo 

Kardiodiabetologicz

ne 

Z dużą uwagą przeanalizowałem projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2021 – 2025. Wśród ważnych celów operacyjnych projektu znajduje się 

między innymi profilaktyka nadwagi i otyłości. 

Zgodnie z oficjalnymi danymi Narodowego Funduszu Zdrowia w Polsce w 2016 roku na otyłość 

chorowało 25% dorosłych mężczyzn i 23% dorosłych kobiet. Nadwaga dotyczyła 68% mężczyzn 

i 53% kobiet. W zakresie tempa wzrostu nadmiernej masy ciała w grupie dzieci i młodzieży Polska 

stała się niechlubnym liderem w Europie. Prognozy wskazują na niepokojący wzrost osób 

zagrożonych dalszym rozwojem tej przewlekłej choroby. 

Obecna sytuacja epidemiologiczna wymaga podjęcia kompleksowych działań dedykowanych 

osobom już chorującym na otyłość. 

Nierozpoznana i nieleczona otyłość grozi rozwojem ponad 200 potencjalnych powikłań generując 

ogromne zagrożenie medyczne, społeczne i ekonomiczne. Nie podjęcie działań zmierzających do 

wczesnego rozpoznawania otyłości (wg badań amerykańskich otyłość rozpoznawana jest średnio 

Uwaga nieuwzględniona – 

postulowana zmiana nie wymaga 

uzupełnienia projektu. Edukacja 

prozdrowotna chorych na otyłość w 

celu zapobiegania postępowi 

choroby i rozwojowi powikłań 

otyłości była i może być w dalszym 

ciągu realizowana w ramach NCEŻ 

czy odpowiednich szkoleń. Należy 

mieć na uwadze, że kwestie dot. 

świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków 



po 5 lat i to jedynie u 50% osób chorujących na tę przewlekłą chorobę), diagnostyki jej powikłań 

oraz kompleksowego leczenia pod nadzorem zespołu terapeutycznego skutkować będzie dalszym 

niekontrolowanym wzrostem liczby pacjentów chorujących na klasyczne powikłania otyłości tj. 

m.in.: cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gospodarki lipidowej, choroba 

niedokrwienna serca, niewydolność serca, niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby, zespół 

bezdechu w czasie snu, choroba zwyrodnieniowa stawów, liczne choroby nowotworowe, depresja. 

To ogromne zagrożenie i obciążenie dla całego system opieki zdrowotnej w naszym kraju. Analizę 

zagrożeń wskazują m.in. Raport OECD Health Policy Studies The Heavy Burden of Obesity The 

Economics of Prevention opublikowany w 2019 roku oraz Raport NFZ Cukier, otyłość - 

konsekwencje opublikowany również w 2019 roku. Prognozy dla Polski wskazują m.in. na średnie 

skrócenie długości życia aż o 3,9 lat do roku 2050, spadek produktywności, wzrost 

niepełnosprawności i wykluczenia zawodowego oraz społecznego. 

W świetle dostępnych danych z pochodzących z badań epidemiologicznych, interwencyjnych oraz 

analiz farmakoekonomicznych jestem głęboko przekonany o konieczności rozszerzenia „Wykazu 

zadań służących realizacji celu operacyjnego 1: Profilaktyka nadwagi i otyłości” o zadanie pt.: 

„Edukacja prozdrowotna chorych na otyłość w celu zapobiegania postępowi choroby i 

rozwojowi powikłań otyłości.” 

Nie ulega wątpliwości, że włączenie tego zadania do projektu jest odpowiedzią na cel 

strategiczny Narodowego Programu Zdrowia tj. zwiększenie liczby lat przeżytych w zdrowiu 

oraz zmniejszenie nierówności w zdrowiu. 

 

publicznych są regulowane 

odrębnie. 

85 str. 5-7 

Uniwersytet 

Medyczny 

w Białymstoku 

W przygotowanym przez Państwa projekcie znajduję w celach operacyjnych zaprojektowane 

działania profilaktyczne nakierowane na nadwagę i otyłość. Pracując przez ponad trzydzieści lat 

z chorymi na otyłość, wiem jak ważne są również działania skierowane na profilaktykę 

trzeciorzędową, adresowaną do chorych, u których doszło już do rozwoju choroby otyłościowej. Z 

dotychczasowej wiedzy medycznej i publikacji WHO wiemy, że choroba otyłościowa  może 

rozwinąć ponad 260 takich powikłań. W związku z tym zwracam się z prośbą o rozszerzenie 

„Wykazu zadań służących realizacji celu operacyjnego 1: Profilaktyka nadwagi i otyłości” o 

zadanie pt.: „Edukacja prozdrowotna chorych na otyłość w celu zapobiegania postępowi 

choroby i rozwojowi powikłań otyłości.” Działania takie mogłyby koncentrować się na 

profilaktyce dalszego rozwoju choroby, jak również na działaniach zmierzających do zapobiegania 

wystąpieniu powikłań choroby otyłościowej, na podjęciu działań w kierunku obniżenia 

modyfikowalnych czynników ryzyka tych chorób. Takie działania mogłoby z kolei przynieść 

wymierne korzyści dla pacjenta chorego na otyłość, poprzez poprawę jego stanu klinicznego, 

zmniejszenie konieczności hospitalizacji z powodu powikłań sercowo-naczyniowych, powikłań 

cukrzycy typu 2, niektórych nowotworów, niepełnosprawności, wykluczenia zawodowego czy 

społecznego. Poprawiłoby to jakość życia pacjenta chorego na otyłość i zmniejszyło koszty 

leczenia tej choroby oraz jej powikłań.  

Uwaga nieuwzględniona – 

postulowana zmiana nie wymaga 

uzupełnienia projektu. Edukacja 

prozdrowotna chorych na otyłość w 

celu zapobiegania postępowi 

choroby i rozwojowi powikłań 

otyłości była i może być w dalszym 

ciągu realizowana w ramach NCEŻ 

czy odpowiednich szkoleń. Należy 

mieć na uwadze, że kwestie dot. 

świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków 

publicznych są regulowane 

odrębnie. 



86 str. 5-7 
Unia Metropolii 

Polskich 

V Wykaz zadań służących realizacji celu operacyjnego 1: Profilaktyka nadwagi i otyłości 

Dopisanie jednostek samorządu terytorialnego jako realizatorów zadań w zakresie programów 

polityki zdrowotnej dotyczących problemu nadwagi i otyłości. Propozycja: Dofinansowanie 

szkolnych klubów sportowych i promocja aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz osób 

dorosłych. 

Brak przypisania zadania dla jst w tym celu operacyjnym skutkowało będzie wyłączeniem 

samorządów z działań już realizowanych i zaplanowanych w przyszłości. Tym samym 

podejmowane przez samorządy działania w tym zakresie będą niezgodne z tak sformułowanym 

celem operacyjnym NPZ. Będzie to stanowiło problem w zakresie sprawozdawczości z realizacji 

NPZ, gdzie nie będzie możliwości sprawozdania przez jst z działań z zakresu walki z nadwagą i 

otyłością, czy też programów polityki zdrowotnej realizowanych w tym zakresie. 

Uwaga uwzględniona. 

87 str. 5-7 
Novo Nordisk 

Pharma Sp. z o.o. 

Wśród celów powyższego projektu znajduje się między innymi profilaktyka nadwagi i otyłości. 

W części V. Wykaz zadań służących realizacji celu operacyjnego 1: Profilaktyka nadwagi i otyłości 

znajduje się zapis; 

„Działania edukacyjne skierowane do pacjentów z cukrzycą oraz ich rodzin i opiekunów mające 

na celu ograniczenie powikłań cukrzycy oraz poprawę jakości i długości życia chorych” 

Wnioskujemy aby dodać także zapis: 

„Działania edukacyjne skierowane do pacjentów z otyłością mające na celu ograniczenie powikłań 

otyłości oraz poprawę jakości i długości życia chorych”. 

W obecnym projekcie, pomimo iż celem operacyjnym jest profilaktyka nadwagi i otyłości, została 

uwzględniona w punkcie V tylko cukrzyca. 

Uwaga nieuwzględniona – 

postulowana zmiana nie wymaga 

uzupełnienia projektu. Edukacja 

prozdrowotna chorych na otyłość w 

celu zapobiegania postępowi 

choroby i rozwojowi powikłań 

otyłości była i może być w dalszym 

ciągu realizowana w ramach NCEŻ 

czy odpowiednich szkoleń. Należy 

mieć na uwadze, że kwestie dot. 

świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków 

publicznych są regulowane 

odrębnie. 
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Uniwersytecka 

Pracownia Badań 

nad Mlekiem         

Kobiecym i Laktacją 

przy Regionalnym 

Banku Mleka 

w Szpitalu im. Św. 

Jednym z głównych, skutecznych sposobów profilaktyki nadwagi i otyłości jest długie i efektywne 

karmienie piersią. Pominięcie zadań związanych z promocją karmienia piersią a także 

monitoringiem częstości oraz długości karmienia piersią w Polsce w Narodowym Programie 

Zdrowia na lata 2021-2025 jest poważnym niedopatrzeniem, które może zaważyć na skuteczności 

wszystkich innych działań proponowanych w ramach realizacji celu operacyjnego nr 1 Profilaktyka 

nadwagi i otyłości.  

Wyłączenie z działań zapobiegających otyłości populacji noworodków i małych dzieci przeczy 

najnowszym danym naukowych które wskazują, że właśnie okres perinatalny (okres rozwoju w 

łonie matki oraz okres okołoporodowy) jest jednym z krytycznych, dla zapobiegania otyłości 

poprzez tzw. programowanie żywieniowe. Oznacza, to że składniki pokarmu dostarczane w tym 

Uwaga uwzględniona – uzupełniono 

projekt o promocję karmienia 

piersią. 



Rodziny 

w Warszawie 

kluczowym okresie, definiują późniejszy metabolizm dorosłego człowieka. Karmienie piersią jest 

czynnikiem ochronnym wobec otyłości w czasie pierwszych 1000 dniach życia dziecka.  [1–3]. 

Metaanaliza wykazała, że karmienie piersią wiąże się ze zmniejszeniem o 13% 

prawdopodobieństwa wystąpienia nadwagi i otyłości [4], a Harder i wsp. [5] stwierdzili, że każdy 

dodatkowy miesiąc karmienia piersią, zmniejsza ryzyko otyłości o 4%. Drugim poważnym 

czynnikiem ryzyka otyłości jest waga urodzeniowa dziecka która jest nieodłącznie powiązana z 

kondycją zdrowotną matki - zarówno waga urodzeniowa powyżej 4000 g , jak również poniżej 

2500 g, stwarza dla dziecka zagrożenie otyłością [6-9]. Dlatego, nie sposób rozdzielić realizacji 

celu związanego z prewencja otyłości od zdrowia prokreacyjnego, które zostało pominięte jako cel 

Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. 

Analiza dokonana w latach 2015-2017 na grupie ponad 2600 polskich dzieci 9 letnich  w ramach 

ogólnoeuropejskiego badania WHO prowadzonego w 22 krajach Europy ( The WHO European 

Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI ) wykazała, że w Polsce ryzyko otyłości wśród 

dzieci nie karmionych wyłącznie piersią lub karmionych krócej niż 6 miesięcy jest odpowiednio 

1.86 oraz 1.99 (95% CI: 1.11–3.10 oraz 1.30–3.06). Polska znalazła się też pośród krajów w 

których dzieci urodzone przedwcześnie częściej obciążone są otyłością niż dzieci urodzone w 

terminie [adjOR: 1.60; 95% CI: 1.04–2.46][10]. 

Biorąc powyższe pod uwagę brak kontynuacji i finansowania w ramach Narodowego Programu 

Zdrowia na lata 2021-2025 działań związanych z promocją karmienia piersią i zwiększeniem 

dostępu do mleka kobiecego noworodkom obarczonym ryzykiem otyłości, jest zaprzepaszczeniem 

podjętych w tym kierunku wysiłków poprzez zadania realizowane w ramach Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2016-2020 ( cel  1 Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz 

aktywności fizycznej społeczeństwa)  

W mojej opinii w okresie objętym aktualnym Programem należałoby przeprowadzić ocenę 

skuteczności poprzednio podjętych interwencji (w ramach działania  NPZ 2016-2020 , 1.2.4 

promocja karmienia piersią)  poprzez szeroko zakrojone badanie osiąganych aktualne wskaźników 

karmienia piersią w Polsce.  

Zadanie wpisuje się idealnie w cel związany z profilaktyką nadwagi i otyłości, a jedocześnie 

pozwala zachować ciągłość działań podjętych w ramach NPZ z poprzednich lat. Według mojej 

wiedzy w ramach licznych zadań realizowanych w okresie 2016-2020 z zakresu wypierania 

karmienia piersią, nie udało się zaktualizować danych populacyjnych dotyczących kobiet 

karmiących piersią w Polsce oraz ich dzieci, co stanowi istotna barierę w planowaniu nowych 

interwencji z zakresu promowania i wspierania karmienia piersią w naszym kraju, również w 

kontekście prewencji otyłości.   

Dlatego postuluje, aby przynajmniej w tym zakresie włączyć zadanie polegające na aktualizacji 

tych danych do priorytetu 1 Profilaktyka nadwagi i otyłości na lata 2021 -2025. Zadanie powinno 

być realizowane przez Uczelnie i obejmować swoim zasięgiem całą Polskę.   

Drugim bardzo pożądanym działaniem, które również mieści się w zakresie prewencji otyłości jest 

stały monitoring zgodności marketingu produktów zastępujących mleko kobiece z Kodeksem 



WHO.  Raport z pilotażowego badania w tym zakresie dostępny na stronie 

http://bankmleka.pl/userfiles/files/Raport_net_code%282%29.pdf obejmuje wyniki pierwszego w 

Polsce badania zgodności działań marketingowych z Kodeksem WHO i przedstawia zakres liczych 

naruszeń Kodeksu zaobserwowanych w przestrzeni publicznej, punktach sprzedaży, otoczeniu 

medycznym, mediach tradycyjnych i społecznościowych, oraz w sieci Internet w latach 2018-2019. 

Ochrona matek i dzieci przed nietycznym, nachalnym marketingiem sztucznych mieszanek 

mającym miejsce w Polsce jest warunkiem koniecznym, aby zwiększyć wskaźniki wyłącznego 

karmienia piersią oraz obniżyć ryzyko otyłości wynikające ze źle kształtujących się nawyków 

żywieniowych w pierwszych miesiącach życia oraz nadużycia produktów zastępujących mleko 

kobiece. 
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Joanna Fajdek 

(komentarz 

z systemu RCL) 

Cele operacyjne obejmują: 1. Profilaktykę nadwagi i otyłości; optymalne odżywianie , karmienie 

piersią/ mlekiem matki/ kobiecym w niemowlęctwie V. 2. Obowiązkowe szkolenia z zakresu 

karmienia piersią dla personelu zajmującego się matką i dzieckiem ( aktualizowane co 5 lat). 

Wprowadzenie do wszystkich uczelni medycznych przedmiotu- Karmienie piersią. Stworzenie 

sieci Poradni Laktacyjnych, finansowanych przez NFZ z bezpłatnym wypożyczaniem laktatorów. 

Szeroko zakrojona akcja edukacyjna – marketing społeczny- promująca karmienie piersią. XI. 5 

Karmienie wyłącznie piersią do 6-go miesiąca życia w rozbiciu na miejsce zamieszkania XI. 2 

Odsetek dzieci karmionych wyłącznie piersią do 6-go miesiąca życia 

Uwaga uwzględniona – uzupełniono 

projekt o promocję karmienia 

piersią. 

90 str. 5-7 
Fundacja „Mlekiem 

Mamy” 

W celu operacyjnym nr 1 “Profilaktyka nadwagi i otyłości” zauważyłyśmy brak zadań w zakresie 

promocji karmienia piersią jako profilaktyka otyłości. 

Naszym zdaniem promocja karmienia piersią jest bardzo ważnym elementem profilaktyki zdrowia, 

nie tylko otyłości, ale również wielu innych chorób, co potwierdziło wiele badań 

przeprowadzonych na całym świecie. 

Otyłość to jedna z coraz częstszych chorób cywilizacyjnych. Jedną z przyczyn tej choroby może 

być podawanie niemowlętom substytutów mleka kobiecego. Wyniki badań przeprowadzonych w 

2009 przez Parikh’a i współpracowników pokazują, że dzieci które w okresie niemowlęcym 

karmione były mlekiem modyfikowanym, w dorosłości mają stosunkowo wyższe BMI niż ci, 

którzy karmieni byli mlekiem matki. Wpływ karmienia mlekiem matki na wskaźnik BMI 

występuje jeżeli wystąpiło jakiekolwiek karmienie piersią, bez względu na jego długość, 

oczywiście czas karmienia piersią jest odwrotnie proporcjonalny do wystąpienia ryzyka nadwagi. 

Każdy miesiąc karmienia mlekiem matki zmniejsza ryzyko wystąpienia otyłości o 4% [3]. Dzieci 

karmione mlekiem przez butelkę nie uczą samoregulacji tak jak dzieci karmione piersią. Mleko z 

butelki leci inaczej niż z piersi, poza tym pierś daje dziecku możliwość kontrolowania spożytej 

ilości. Ilości spożytego pokarmu przez butelkę w dużej mierze kontroluje rodzic. 

Z kolei badania, których wyniki opublikowano w 2000 roku sugerują, że rodzaj mleka podawanego 

niemowlętom może mieć długotrwały wpływ na metabolizm lipidów. 

Cukrzyca - jednym z czynników podwyższonego ryzyka wystąpienia tej choroby może być 

zastąpienie mleka matki mlekiem modyfikowanym w diecie niemowlęcia. 

Uwaga uwzględniona – uzupełniono 

projekt o promocję karmienia 

piersią. 



Analiza licznych badań naukowych, dowiodła, iż pacjenci, którzy w okresie niemowlęcym 

karmieni byli mlekiem modyfikowanym, znacznie częściej zapadali na cukrzycę typu II niż 

pacjenci, których karmiono mlekiem matki. Jedno z badań przeprowadzono na dzieciach w wieku 

2-5 lat. Wyniki pokazały, że dzieci karmione mlekiem modyfikowanym miały nieco wyższe 

wartości glikemii na czczo niż ich rówieśnicy karmieni mlekiem matki. 

Zbyt wysoka glikemia na czczo może świadczyć o stanie przedcukrzycowym, a nawet cukrzycy. 

Badania te mogą wykazywać pewną zależność między sposobem karmienia w pierwszym roku 

życia dziecka, a skłonnością do zachorowań na cukrzycę. 

Wybranie mleka modyfikowanego jako jedynego pokarmu dla dziecka może skutkować 

zwiększonym ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu II. 

Choroby sercowo-naczyniowe - W 2004 roku opublikowano wyniki obszernych badań 

dotyczących wpływu rodzaju karmienia niemowląt na wystąpienie chorób sercowo – 

naczyniowych w wieku dorosłym. Badania te były przeprowadzone na blisko 90 tysiącach kobiet. 

Wyniki badań pokazały, że kobiety karmione sztucznie nieco częściej chorowały na chorobę 

wieńcową. U kobiet tych częściej też występowały udary mózgu. 

Inne badania przeprowadzone na dzieciach w wieku 9 i 15 lat wykazały, że karmienie sztuczne 

może wpływać również na podwyższone skurczowe ciśnienie krwi. Warto zaznaczyć, że wpływ 

karmienia sztucznego niemowląt wykazuje zbliżone ryzyko do nadciśnienia co nadmierne 

spożywanie soli z dietą. 

Obserwacja pacjentów, która trwała 65 lat wykazała duże prawdopodobieństwo tego, że karmienie 

mlekiem matki ma wpływ na zmniejszenie ryzyka wystąpienia miażdżycy w wieku dorosłym, w 

porównaniu do niemowląt karmionych mlekiem modyfikowanym. 

Białaczka - Karmienie preparatem do żywienia niemowląt wpływa także na zwiększenie ryzyka 

wystąpienia ostrej białaczki limfoblastycznej. Karmiąc dziecko przez okres 6 miesięcy mlekiem 

kobiecym, można zmniejszyć ryzyko wystąpienia tej choroby aż o 20%. Jakiekolwiek karmienie 

piersią zmniejsza ryzyko o 9%. Ważne więc jest nawet najkrótsze karmienie piersią. 

Przeciwciała zawarte w mleku matki modulują działanie całego układu immunologicznego 

dziecka. Mleko kobiece redukuje mikroflorę jelit, która to chroni przed wnikaniem substancji 

niebezpiecznych dla zdrowia, a nawet życia dziecka. Wpływa również na pH układu 

pokarmowego. Mleko matki zawiera także komórki macierzyste. Te wszystkie, wyżej wymienione, 

aspekty wpływają na zmniejszenie ryzyka wystąpienia białaczki u dzieci. 

Ponadto pandemia choroby COVID-19 przyczyniła się do tego, że coraz więcej kobiet ma 

trudności w okresie okołoporodowym wynikające m.in. z warunków porodu. Dlatego tak ważne 

jest zabezpieczenie środków na ten cel. 

Działając na rzecz karmienia naturalnego obserwujemy, że społeczeństwo polskie, w tym gros 

pracowników ochrony zdrowia nadal posiada znikomą wiedzę na temat fizjologii laktacji oraz 

wczesnego żywienia małych dzieci. Dlatego tak istotne jest opracowanie zadań promujących i 

wspierających karmienie naturalne służących realizacji celu operacyjnego profilaktyka nadwagi i 

otyłości. Tym bardziej, że w poprzednim programie realizowanych w latach 2016-2020 cele 



operacyjne obejmowały m.in.: poprawę sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności 

fizycznej społeczeństwa. Do zadań służących realizacji tego celu operacyjnego należały m.in.: 

Poprawa sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa oraz aktywności fizycznej 

społeczeństwa. Natomiast do działań informacyjnych i edukacyjnych należały:  

• promocja karmienia piersią, w tym sprzyjanie powstawaniu lokalnych grup wspierających 

karmienie piersią oraz informowanie kobiet opuszczających oddziały położnicze o ich działalności;  

• upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o zaletach 

• karmienia piersią; promowanie inicjatyw dotyczących prawidłowego żywienia 

noworodka;  

• prowadzenie kampanii upowszechniającej aktualną wiedzę w zakresie karmienia piersią;  

• zapewnienie dostępności do profesjonalnej pomocy w zakresie rozwiązywania 

problemów laktacyjnych;  

• dążenie do podnoszenia kompetencji personelu medycznego sprawującego opiekę nad 

matką i dzieckiem w zakresie wiedzy o laktacji;  

• upowszechnienie wśród kadry medycznej zasad Międzynarodowego Kodeksu 

Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece;  

• gromadzenie i analiza danych dotyczących karmienia piersią. 

91 str. 5-7 
Instytut Matki 

i Dziecka 

Postulujemy uzupełnienie wykazu zadań służących realizacji celu operacyjnego 1: Profilaktyka 

nadwagi i otyłości, o realizację w ramach perspektywy NPZ 2021-2025, cyklicznych działań 

dotyczących monitorowania, wczesnej diagnozy i interwencji w zakresie nadmiaru masy ciała i 

podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi w populacji dzieci. Pozwoli to nie tylko na 

diagnozowanie nadmiaru masy ciała oraz wykrycie podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi, ale 

także na kreowanie i wdrażanie adekwatnych programów interwencyjnych, efektywnie 

zapobiegających pogarszaniu się w kolejnych latach wskaźnika lat przeżytych w zdrowiu. 

Proponujemy następujące zapisy w wykazie zadań służących realizacji celu    operacyjnego 1: 

Profilaktyka nadwagi i otyłości: 

 

L

p. 

Nazwa zadania Okres 

realizacji 

Realizator Tryb realizacji 

1. Monitorowanie, wczesna diagnoza i 

interwencja w zakresie 

występowania nadmiaru masy ciała i 

podwyższonego ciśnienia tętniczego 

krwi w populacji dzieci 

2021–

2025 

IMiD 

w ramach 

umowy z MZ na 

wniosek IMiD 

zadanie 

powierzane w 

trybie 

wnioskowym 

 

Uwaga uwzględniona, dodano 

zadanie: Monitorowanie, wczesna 

diagnoza i interwencja w zakresie 

występowania nadwagi i otyłości 

oraz podwyższonego ciśnienia 

tętniczego krwi w populacji dzieci. 
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Grenevo Polska 

Sp. z o.o. 

Zgodnie z pismem Ministra Zdrowia o sygnaturze ZPN.0212.1.2020 z dnia 23 grudnia 2020 

r. wnioskuję o dopisanie do 1 i 3 punktu Celów operacyjnych, czyli "Profilaktyki nadwagi i 

otyłości" oraz "Promocji zdrowia psychicznego" następujących zadań:  

Uwaga częściowo uwzględniona – 

uzupełniono projekt o promocję 

karmienia piersią.  



• powołanie Narodowego Instytutu Karmienia Naturalnego, którego zadaniem będzie 

monitorowanie, nadzorowanie i budowanie praktyk wczesnego żywienia opartego na 

pokarmie ludzkim oraz monitorowanie i ujawnianie wszelkich działań sugerujących, że 

wczesne żywienie oparte na pokarmach odzwierzęcych jest równoważne do żywienia 

pokarmem swoistym gatunkowo, nadzór nad edukacją laktacyjną oraz kreowanie 

kampanii społecznych uświadamiających wartość optymalnego wczesnego żywienia 

• budowa skutecznego systemu wsparcia laktacyjnego, obejmującego praktyki szpitalne jak 

i wsparcie realizowane co najmniej do 6 msc. życia dziecka  

łączna, roczna  wartość środków przeznaczonych na powyższe działania realizowane w obu celach 

operacyjnych, nie powinna być mniejsza niż roczna wartość refundacji sztucznych mieszanek, 

czyli obecnie około 150 mln PLN  

Wysokość środków na finansowanie 

zadań z zakresu zdrowia 

publicznego jest określona w 

ustawie o zdrowiu publicznym. 
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Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Opolskiego 

Proponujemy poszerzenie realizatorów tego celu operacyjnego  o JST i  włączenie finansowania 

działań wpisujących się w realizację tego celu operacyjnego w kolejną perspektywę finansowania 

latach 2021-2027 funduszy europejskich. 

  Województwo Opolskie na podstawie wyznaczonych celów operacyjnych NPZ  w latach 2016-

2020 w ramach RPO  zrealizowało trzy projekty poświęcone przeciwdziałaniu nadwadze i otyłości 

oraz profilaktyce choroby cukrzycowej.  Były to kolejno:   1. Subregion Środkowy - wysportowany 

i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i 

młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia. Realizowany w 

subregionie obejmującym powiaty: opolski, nyski oraz miasto Opole. Całkowita wartość projektu: 

2.624. 111, 04 zł; 

2.Trans Medyk i Brzeskie Centrum Medyczne poprawiają stan zdrowia mieszkańców subregionu 

północnego, obejmującym powiaty: kluczborski, oleski, brzeski, namysłowski. Całkowita wartość 

projektu: 2.328.732,75 zł.; 

3.Myśl o sobie - dbaj o zdrowie! - kompleksowa interwencja, edukacyjno-zdrowotna oraz 

wdrożenie działań zapobiegających nadwadze, otyłości i cukrzycy na terenie subregionu 

południowego,  obejmującym powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, 

strzelecki 

Całkowita wartość:  2.970.335,00 zł. 

Choroby cywilizacyjne mają tak kolosalne skutki na jakość życia, obciążenie systemu ochrony 

zdrowia, a co za tym idzie zdrowie publiczne, że uważamy że JST  koniecznie powinny  być 

włączone w realizację tego celu i podobnie jak to wykonuje Województwo Opolskie włączyć 

działania przeciwdziałania nadwadze i otyłości i promocję zdrowego żywienia w perspektywę 

finansowania funduszy europejskich w latach 2021-2027. Z uwagi na powyższe prosimy o 

uwzględnienie naszej uwagi.  

Uwaga częściowo uwzględniona. 

Uzupełniono grono realizatorów 

celu operacyjnego 1 (wybrane 

zadania) o JST.  

Jednocześnie należy podkreślić, że 

zaproponowane w projekcie 

brzmienie umożliwia realizację 

zadań przez wszystkie podmioty 

publiczne - zgodnie z ich 

kompetencjami. Znajduje to 

potwierdzenie w przekazywanych 

informacjach o realizacji zadań z 

zakresu zdrowia publicznego w 

latach poprzednich. JST 

wskazywały realizację zadań, w 

których nie zostały wskazane wprost 

w rozporządzeniu ws. NPZ z 2016 r. 

JST są szczególnie istotnym 

partnerem w realizacji 

prozdrowotnej polityki publicznej i 

ich zaangażowanie w realizację 

zadań jest konieczne. 
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str. 6  

uwaga 

do zadania 2 

NIO-PIB 

A także we współpracy z innymi jednostkami merytorycznymi, takimi jak NIO-PIB z wyborem 

konsultantów merytorycznych w trybie konkursowym.  

 

Uwaga nie może być uwzględniona 

– zadanie dotyczy wprowadzenia 

przedmiotu „lekcja o zdrowiu” do 

podstawy programowej nauczania, a 

nie jej realizacji. Zaproponowane 

brzmienie nie ogranicza współpracy 

z konsultantami merytorycznymi, w 

tym konsultantami w dziedzinach 

medycyny. 
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str. 6  

 uwaga 

do celu 1 

zadania 2 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego 

Zadanie to i wypracowanie szczegółów dotyczących jego realizacji musi być poprzedzone 

szerokimi konsultacjami i dyskusją wśród grona ekspertów. 
Uwaga stanowi komentarz. 
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str. 6  

uwaga 

do celu 1 

zadania 2 

Konsultant 

Wojewódzki w 

dziedzinie 

endokrynologii dla 

województwa 

małopolskiego 

Wprowadzenie przedmiotu „lekcja o zdrowiu” do podstawy programowej 

nauczania powinno dotyczyć nie tylko problematyki profilaktyki nadwagi i otyłości, 

ale również dotyczyć profilaktyki różnych uzależnień, które w ostatnich latach coraz 

bardziej się nasilają i dotyczą coraz większej grupy dzieci i młodzieży. Szczególną 

uwagę należy poświęcić problemowi uzależnienia od gier komputerowych oraz 

wszelkich niebezpiecznych działań, które odbywają się „w sieci” i realnie zagrażają 

szczególnie młodym osobom. 

Uwaga stanowi komentarz. 
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str. 6 

uwaga 

do celu 1 

zadania 2 

Związek 

Pracodawców Polska 

Miedź 

Zadania służące realizacji celu operacyjnego nr 1, zadanie nr 2 - z uwagi na przepełnioną podstawę 

programową, bardzo dużą ilość jednostek lekcyjnych, nie dostrzegamy zasadności wprowadzania 

do siatki godzin nowego przedmiotu „lekcja o zdrowiu”, lecz realizowania tego rodzaju tematyki 

w ramach istniejących zajęć i przedmiotów np. w ramach godz. wychowawczej, wdż, przedmiotów 

przyrodniczych lub poprzez odpowiednią zmianę podstawy programowej. 

Uwaga stanowi komentarz. 
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str. 6  

uwaga 

do celu 1 

zadania 2 

Rzecznik Praw 

Pacjenta 

Wprowadzenie przedmiotu „lekcja o zdrowiu” do podstawy programowej nauczania jest słusznym 

kierunkiem. Nie jest jednak zasadnym ograniczenie tego zadania wyłącznie do realizacji jednego 

celu operacyjnego: Profilaktyka nadwagi i otyłości. Rzecznik Praw Pacjenta postuluje konieczność 

wprowadzenia interdyscyplinarnego, wyodrębnionego przedmiotu do szkół, z programem 

ujednoliconym dla wszystkich uczniów, a nie kursów doszkalających, co może wynikać z treści 

Narodowego Programu Zdrowia. Edukacja ta powinna być procesem kształtowania u uczniów 

nawyków oraz postaw dbałości o zdrowie własne i innych ludzi, a także umiejętności tworzenia 

Uwaga stanowi komentarz. 

Projektodawca uwzględnia treść 

Narodowej Strategii Onkologicznej. 



zdrowego środowiska. Powinna ona dawać uczniom możliwość nabycia kompetencji, w tym 

umiejętności, wiedzy i postaw, które są niezbędne do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu 

społecznym. Potrzeba edukacji zdrowotnej szczególnie uwidoczniła się w czasie epidemii, gdzie 

prawie co piąty obywatel (17 proc. badanych), uważa że nie ma żadnej epidemii koronawirusa, a 

kolejne 7 proc. badanych wskazuje, że epidemia nie jest żadnym zagrożeniem dla ludzi. Brak 

adekwatnej wiedzy, umiejętności i wykształconych postaw obywateli przekłada się na 

powstawanie takich ruchów jak m.in. antymaseczkowscy, antyszczepionkowe lub też propagujące 

leczenie alternatywnymi substancjami, które nie mają potwierdzonych właściwości medycznych. 

Jednocześnie pacjenci nie mają podstawowej wiedzy o organizacji systemu ochrony 

zdrowotnej. W tym miejscu należy wskazać, że obecnie przedmiotem wiodącym dla edukacji 

zdrowotnej jest wychowanie fizyczne, jak również treści związane ze zdrowiem znajdują się w 

przedmiotach takich jak przyroda, biologia, fizyka, języki obce (w zakresie nauki np. nazw części 

ciała czy chorób w języku obcym). Należy także docenić już podjęte działania mające na celu 

wzmocnienia w programie nauczania zagadnień z zakresu „wiedzy o zdrowiu”. 

Zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami prawnymi w roku szkolnym 2020/2021 

zagadnienia dotyczące zdrowia są realizowane także w ramach zajęć z wychowawcą. Tematy 

dotyczące zdrowia zostały wymienione obok innych zagadnień dotykających problemów 

społecznych, takich jak: prawnych, finansowych, klimatycznych i ochrony środowiska. 

Niemniej Narodowa Strategia Onkologiczna przewiduje, że do końca 2022 r. zostaną wypracowane 

kompleksowe rozwiązania w zakresie szkolnej edukacji prozdrowotnej 

i promocji zdrowego stylu życia. Uwzględniając powyższe i podsumowując ten wątek należy 

stwierdzić, że do zagadnienia edukacji szkolnej należy podejść interdyscyplinarnie i kompleksowo. 
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str. 6  

uwaga 

do celu 1 

zadania 3 

Związek 

Pracodawców Polska 

Miedź 

W ramach promocji aktywności fizycznej dzieci i młodzieży proponujemy organizację  

i finansowanie atrakcyjnych programów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży jak np. 

Umiem pływać – kontynuacja, Akademia Żaczek , Sprawny Dolnoślązaczek itp. 

Proponujemy rozszerzenie akcji promującej aktywność fizyczną oraz działań wspierających 

stosownymi mechanizmami prawidłowe żywienie na pozostałe grupy zawodowe, w szczególności 

te, które skazane są na małą aktywność fizyczną, nie ograniczając ich tylko do służb mundurowych. 

Uwaga stanowi komentarz. 
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str. 6  

uwaga 

do celu 1 

zadania 3,4,7 

Lubuski Urząd 

Wojewódzki 

W punkcie V. Wykaz zadań służących realizacji celu operacyjnego 1: Profilaktyka nadwagi i 

otyłości – wskazać realizatora JST przy zadaniu: 3, 4, 7. 

Uzasadnienie: jednostki samorządu terytorialnego w sprawozdaniach z realizacji zadań ze zdrowia 

publicznego za lata ubiegłe wykazują duże zaangażowanie w realizacji tego typu zadań. 

Uwaga uwzględniona. 

101 str. 6  Urząd 

Marszałkowski 

1. Jak ma to się do świadczeń gwarantowanych ? Czy nie będzie dochodziło do podwójnego 

finansowania. 

2. Należy rozważyć opracowanie ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej zapobiegającego 

Planowane zadanie jest 

komplementarne względem systemu 

świadczeń gwarantowanych. Uwaga 



 uwaga 

do  celu 1 

zadania 4 

Województwa 

Pomorskiego 

rozwojowi cukrzycy typu 2, wystandaryzowanego i zatwierdzonego przez AOTMiT ( w chwili 

obecnej bardzo duże rozproszenie działań podejmowanych w skali całego kraju). 

2 stanowi komentarz niedotyczący 

projektu. 
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str. 6  

uwaga 

do celu 1 

zadania 4 

Rzecznik Praw 

Pacjenta 

Działania edukacyjne w tym zakresie powinny być także nakierowane na zapobieganie wystąpieniu 

choroby, a nie tylko na osoby, które już dane schorzenie posiadają. 
Uwaga stanowi komentarz. 
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str. 6  

uwaga 

do celu 1 

zadania 5 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego 

Jaki cel zostanie osiągnięty przez realizację tego zadania i dlaczego wyszczególnia się tę konkretną 

grupę zawodową? Czy zdiagnozowano problem zdrowotny? 

Należy zauważyć dużą liczebność 

tej populacji oraz zaangażowanie 

właściwych ministerstw.  
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str. 6  

uwaga 

do celu 1 

zadania 5 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Zachodniopomorskie

go 

W treści wskazano MSW jako podmiot właściwy do realizacji zadania. Zapis powinien zostać 

zmieniony na MSWiA lub Ministerstwo właściwe ds. Wewnętrznych. 

Dotychczasowe Ministerstwo Spraw Wewnętrznych funkcjonuje obecnie jako MSWiA. 

Analogicznej zmiany dotyczą również tabel zawartych w dalszych punktach. 

Uwaga niezasadna – skróty odnoszą 

się do działów administracji 

rządowej 
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str. 6 – 

uwaga do 

celu 1 

zadania 5  

Lubuski Urząd 

Wojewódzki 

Ponadto proponuje się rozszerzenie nazwy zadania 5, tj. Promowanie prawidłowego żywienia i 

aktywności fizycznej wśród służb mundurowych, poprzez dodanie: ogółu społeczeństwa. 

Uzasadnienie: jednostki samorządu terytorialnego w sprawozdaniach z realizacji zadań ze zdrowia 

publicznego za lata ubiegłe wykazują duże zaangażowanie w realizacji tego typu zadań. 

Uwaga nieuwzględniona. 

Jednocześnie należy podkreślić, że 

zaproponowane w projekcie 

brzmienie nie uniemożliwia 

realizacji zadań przez wszystkie 

podmioty publiczne - zgodnie z ich 

kompetencjami. Znajduje to 

potwierdzenie w przekazywanych 

informacjach o realizacji zadań z 

zakresu zdrowia publicznego w 

latach poprzednich. JST 

wskazywały realizację zadań, w 

których nie zostały wskazane wprost 

w rozporządzeniu ws. NPZ z 2016 r. 



JST są szczególnie istotnym 

partnerem w realizacji 

prozdrowotnej polityki publicznej i 

ich zaangażowanie w realizację 

zadań jest konieczne. 
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str. 6  

uwaga 

do celu 1 

zadania 6 

Komisja Wspólna 

Rządu i Samorządu 

Terytorialnego 

Należy doprecyzować, co rozumie się pod tym zadaniem. Prace nad przyjaznym etykietowaniem 

żywności prowadzone są od kilku lat. Pytanie zatem czy nazwa zadania nie powinna brzmieć 

„Wprowadzenie systemu przyjaznego etykietowania żywności”. 

Proponowane brzmienie obejmuje 

szeroki zakres zagadnienia i nie 

ogranicza się do jego 

wprowadzenia. Wskazani 

realizatorzy podejmują zadania w 

tym zakresie zgodnie ze swoimi 

kompetencjami, w tym prowadzą 

analizy, współpracę 

międzynarodową, adekwatną 

politykę informacyjną etc. 
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str. 6  

uwaga 

do celu 1 

zadania 6 

Rzecznik Praw 

Pacjenta 

Wskazany zapis nazwy zadania nie sugeruje, że wynikiem realizacji zadania będzie system 

przyjaznego etykietowania żywności. Nadto ze wskazanego zapisu nie wynika co należy rozumieć 

pod sformułowaniem „przyjazne etykietowanie żywności”. 

Dlatego też RPP sugeruje zmianę zapisu nazwy zadania na: wypracowanie systemu czytelnego 

oznakowania żywności. 

Proponowane brzmienie obejmuje 

szeroki zakres zagadnienia i nie 

ogranicza się do jego 

wprowadzenia. Wskazani 

realizatorzy podejmują zadania w 

tym zakresie zgodnie ze swoimi 

kompetencjami, w tym prowadzą 

analizy, współpracę 

międzynarodową, adekwatną 

politykę informacyjną etc. 
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str. 6  

uwaga 

do celu 1 

zadania 6 

GIS 

(uwaga zgłoszona 

w ramach 

konsultacji 

publicznych oraz 

w ramach 

opiniowania przez 

Zadanie nr 6 – Prace nad systemem przyjaznego etykietowania żywności: 

Zakres i temat powyższego zadania, w opinii Głównego Inspektora Sanitarnego, 

wymaga dodatkowych wyjaśnień i ewentualnego doprecyzowania. Aktualnie trwają prace Komisji 

Europejskiej nad zmianami znakowania wartością odżywczą na froncie opakowania (FOPNL). 

Zgodnie z posiadanymi informacjami, projekty przepisów prawnych w tym zakresie mają zostać 

wypracowane przez Komisję Europejską do końca 2022 r. Ponadto, w 2021 r. Komisja będzie 

realizowała „impact assessment” w tym obszarze, jak również – w zakresie znakowania – terminem 

przydatności do spożycia/minimalnej daty trwałości. Wydaje się więc zasadne, aby wszystkie prace 

związane z przyjaznym etykietowaniem żywności były powiązane z działaniami na poziomie UE. 

Proponowane brzmienie obejmuje 

szeroki zakres zagadnienia i nie 

ogranicza się do jego 

wprowadzenia. Wskazani 

realizatorzy podejmują zadania w 

tym zakresie zgodnie ze swoimi 

kompetencjami, w tym prowadzą 

analizy, współpracę 



Radę ds. Zdrowia 

Publicznego) 

W szczególności, wydaje się zasadne przeprowadzenie w 2021 r. badania ankietowego 

dotyczącego różnych systemów uproszczonego znakowania wartością odżywczą stosowanych w 

Unii Europejskiej i uzupełnienie w tym zakresie Narodowego Programu Zdrowia. 

międzynarodową, adekwatną 

politykę informacyjną etc. 

109 

str. 6  

 uwaga 

do celu 1 

zadania 7 

Wojewódzki Szpital 

Rehabilitacyjny 

im.  dr. S. 

Jasińskiego w 

Zakopanem 

W punkcie V. Wykaz zadań służących do realizacji celu operacyjnego 1: Profilaktyka nadwagi  i 

otyłości w tabeli Lp. 7 Szkolenia w zakresie zasad ….. w kolumnie 4 dopisać: „podmioty wybrane 

w  drodze konkursu ogłoszonego przez MZ” oraz w kolumnie 5 dopisać: „zadanie powierzone w 

trybie konkursowym” 

Uzasadnienie: Podmioty lecznicze w Małopolsce realizują program „redukcja masy ciała i 

zapobieganie chorobom przewlekłym” zgodnie z zaopiniowanym pozytywnie przez AOTM 

programem i mają doświadczenie, wiedzę i umiejętności w prowadzeniu szkoleń w tym zakresie.  

Włączenie do realizacji zadania tego typu jednostek pozwoli na efektywniejszą realizacje celu 

operacyjnego nr1 „Profilaktyka nadwagi i otyłości” 

Uwaga nie może być uwzględniona. 

Nie zaplanowano powierzania tego 

zadania w konkursie przez MZ. 

Jednocześnie należy podkreślić, że 

zaproponowane w projekcie 

brzmienie nie uniemożliwia 

realizacji zadań przez realizatorów 

niewskazanych w projekcie - 

zgodnie z ich 

kompetencjami/działalnością 

statutową. Znajduje to 

potwierdzenie w przekazywanych 

informacjach o realizacji zadań z 

zakresu zdrowia publicznego w 

latach poprzednich.  
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str. 6  

 uwaga 

do celu 1 

zadania 7 

GIS 

(uwaga zgłoszona 

w ramach 

konsultacji 

publicznych oraz 

w ramach 

opiniowania przez 

Radę ds. Zdrowia 

Publicznego) 

Zadanie nr 7 – Szkolenia w zakresie zasad zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dla grup 

zawodowych zaangażowanych w działania na rzecz walki z nadwagą i otyłością (pracodawcy, 

przemysł spożywczy, menedżerowie zdrowia, zawody medyczne, nauczyciele): 

Główny Inspektor Sanitarny proponuje uwzględnienie w tym zadaniu lub dodanie jako 

dodatkowego zadania szkolenia dotyczącego standardów i wymagań żywieniowych w szpitalach i 

jednostkach systemu oświaty, które realizowane by było przez NIZP-PZH dla pracowników 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Uwaga uwzględniona. 
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str. 6  

uwaga 

do celu 1 

zadania 7 

NIO-PIB 
Przemysł spożywczy jest grupą zawodową zaangażowaną w działania na rzecz walki z nadwagą i 

otyłością? Widzimy tu konflikt interesów 

Uwaga stanowi komentarz – w 

poprzednich latach szkolenia 

dotyczyły np. reformulacji 

produktów. 
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str. 7  

uwaga do 

celu 1 

zadania 8 

NIO-PIB 

Analogiczne zadanie dotyczące preferencji i częstości użycia wyrobów tytoniowych w populacji 

generalnej powinno zostać dopisane jako oddzielny punkt, a realizatorem powinien być |NIO na 

podstawie umowy zawartej z MZ 

Uwaga nieuwzględniona. Są to 

badania zlecane cyklicznie przez 

GIS. 
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str. 7  

uwaga 

do celu 1 

zadania 8 

GIS 

(uwaga zgłoszona 

w ramach 

konsultacji 

publicznych oraz 

w ramach 

opiniowania przez 

Radę ds. Zdrowia 

Publicznego) 

Zadanie nr 8 – Badanie preferencji konsumentów dotyczących wyborów żywieniowych, w tym 

przegląd składu i wartości odżywczej wybranych produktów dostępnych na rynku: 

Główny Inspektor Sanitarny zwraca uwagę, że zadanie to przede wszystkim powinno dotyczyć 

przeglądu składu wartości odżywczej produktów spożywczych. Takie zadanie powinno mieć 

charakter ciągły i obejmować lata 2021-2025 (w projekcie Narodowego Programu zdrowia 

wskazano rok 2021 i 2025), w celu uzupełnienia i ciągłości bazy danych dotyczącej składu i 

wartości odżywczej produktów pozwala na dokonanie analizy stanu żywienia i odżywienia w 

Polsce. 

Uwaga uwzględniona. 
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str. 7  

uwaga do 

celu 1 

zadania 8 

NIZP-PZH 

(uwaga zgłoszona 

w ramach 

konsultacji 

publicznych oraz 

w ramach 

opiniowania przez 

Radę ds. Zdrowia 

Publicznego) 

Ad. V. pkt. 8 

Zadanie: Badanie preferencji konsumentów dotyczących wyborów żywieniowych, w tym przegląd 

składu i wartości odżywczej wybranych produktów dostępnych na rynku. 

Proponujemy zmianę okresu realizacji z „2021, 2025” – na „2021-2025” 

Uzasadnienie: 

Zadanie powinno mieć charakter ciągły i wieloletni, w szczególności analiza składu i wartości 

odżywczej produktów spożywczych. Pierwszy człon zadania dotyczy badań konsumenckich, drugi 

zaś przeglądu składu i wartości odżywczej produktów spożywczych z rynku. Przegląd ten polega 

na analizowaniu składu produktów, uwzględniając deklarowane wartości na etykietach produktów, 

ale w szczególności także na wykonaniu badań analitycznych zawartości składników odżywczych 

w wybranych produktach spożywczych z wytypowanych grup żywności. Badania w tym zakresie 

są niezbędne, zarówno z uwagi na konieczność uzupełnienia brakujących danych w 

krajowej/polskiej bazie składu i wartości odżywczej żywności, a także konieczność aktualizacji 

dotychczasowych wartości z uwagi na zmieniający się skład produktów. 

NIZP-PZH proponuje realizację niniejszego zadania przez cały 5-letni okres trwania NPZ, z uwagi 

na czas jaki jest niezbędny do przeprowadzenia obu części badań zarówno konsumenckich, jak i 

analitycznych. Rynek artykułów spożywczych, jest bardzo zróżnicowany i zmienny. Z uwagi na 

konieczność intensyfikacji działań na rzecz zmniejszenia ryzyka chorób żywieniowo-zależnych 

(głównie otyłości) i związana z tym aktywność producentów żywności w zakresie reformulacji 

składu produktów spożywczych (głównie w kierunku: mniej cukru, soli, tłuszczu, nasyconych 

kwasów tłuszczowych) niezbędne jest prowadzenie badań i monitorowanie zmian składu wielu 

produktów. Badania analityczne w tym zakresie są niezbędne dla potwierdzenia ich składu i 

wartości odżywczej. Ponadto pojawiają się na rynku nowe produkty m.in. należące do żywności 

Uwaga uwzględniona.  



tzw. „prozdrowotnej”, funkcjonalnej, wygodnej, w przypadku których należy sprawdzić zawartość 

szerszego zakresu składników odżywczych (uwzględniając m.in. witaminy, składniki mineralne, 

kwasy tłuszczowe) poza sześcioma podstawowymi elementami wynikającymi z obowiązkowej 

informacji o wartości odżywczej (tłuszcz, kwasy tłuszczowe nasycone, węglowodany, cukry, 

białko, sól). 5-letni okres realizacji zadania pozwoli na badania i analizy składu różnych grup 

produktów spożywczych, z uwzględnieniem preferowanych przez konsumentów (na podstawie 

przeprowadzonych badań konsumenckich). 
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uwaga 

do celu 1 

zadania 9 

Komisja Wspólna 

Rządu i Samorządu 

Terytorialnego 

Do realizatorów powinno być dopisane MF. Uwaga uwzględniona. 
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uwaga 

do celu 1 

zadania 9 

Rzecznik Praw 

Pacjenta 

Wydaje się że polityka fiskalna w tym zakresie powinna być realizowana przy współpracy z 

Ministerstwem Finansów. Od stycznia 2021 r. wszedł w życie tzw. podatek cukrowy. Natomiast w 

ramach realizacji wskazanego zadania należałoby rozważyć wprowadzenie odpowiednich regulacji 

fiskalnych dotyczących soli w produktach żywnościowych, tytoniu, a także kwestii suplementów 

diety. 

Uwaga uwzględniona. 
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do celu 1 

zadania 9 

Związek 

Pracodawców Polska 

Miedź 

Działania w zakresie realizacji prozdrowotnej polityki fiskalnej sprzyjającej walce z nadwagą i 

otyłością proponujemy poszerzyć o działania wspierające dostępność rynkową do różnorodnych 

warzyw i owoców dla ogółu społeczeństwa, poprzez np. stosowny system wsparcia dla 

producentów żywności lub ograniczenia w maksymalnej cenie. 

Uwaga stanowi komentarz. 
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uwaga do 

celu 1 

zadania 10 

GIS 

(uwaga zgłoszona 

w ramach 

konsultacji 

publicznych oraz 

w ramach 

opiniowania przez 

Radę ds. Zdrowia 

Publicznego) 

Zadanie nr 10 – Prowadzenie eBazy izomerów trans kwasów tłuszczowych oraz jej aktualizacja na 

podstawie badań zawartości tych związków w żywności: 

Główny Inspektor Sanitarny zwraca uwagę, że aktualnie przedmiotowa baza 

prowadzona jest przez NIZP-PZH z wykorzystaniem danych przekazywanych przez Główny 

Inspektorat Sanitarny, obejmujących wyniki badań próbek zbadanych przez Państwową Inspekcję 

Sanitarną. Z zadania nie wynika, czy NIZP-PZH będzie również sam badał te produkty, a jeśli tak 

– to jak. Zasadne jest zatem jego doprecyzowanie. 

Brzmienie nie wymaga 

doprecyzowania. Planuje się 

prowadzenie eBazy na 

dotychczasowych zasadach. 
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uwaga do 

celu 1 

zadania 11 

NIZP-PZH 

(uwaga zgłoszona 

w ramach 

konsultacji 

publicznych oraz 

w ramach 

opiniowania przez 

Radę ds. Zdrowia 

Publicznego) 

Ad. V. pkt. 11. 

Zadanie: Aktualizacja norm żywienia populacji. 

Proponujemy zmianę okresu realizacji: z „2024” – na „2022-2025” 

Uzasadnienie 

Zadanie powinno mieć charakter ciągły i wieloletni. Prace nad normami żywienia są procesem 

ciągłym. Postęp wiedzy na temat zapotrzebowania organizmu na energię i składniki odżywcze oraz 

skutków ich niedoborów lub nadmiarów w diecie stwarza konieczność systematycznej weryfikacji 

i aktualizacji przyjętych wcześniej wartości norm. 

Wcześniejsze doświadczenia wskazują, że aktualizacja norm żywienia wymaga stałej analizy 

najnowszych badań, piśmiennictwa, ustaleń gremiów eksperckich krajowych i 

międzynarodowych. Prace nad ostatnim wydaniem Norm żywienia z 2020 roku wykazały, że wiele 

Uwaga uwzględniona.  



kwestii wymaga dalszej pogłębionej analizy, z uwzględnieniem najnowszych wyników badań na 

temat sposobu żywienia i stanu odżywienia Polaków (kontynuowane i realizowane jeszcze w 2020 

r. oraz w 2021 r.). 

Normy, których opracowanie planuje się w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-

2025, powinny uwzględniać zarówno wyniki badań krajowych, w tym badań realizowanych w 

ramach wcześniejszej edycji NPZ, jak i zagranicznych oraz opinie ekspertów instytucji wiodących 

w tej dziedzinie m.in. Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). 

Obecnie większość instytucji opracowujących normy żywienia w innych krajach robi to 

sukcesywnie. Umożliwia to szczegółową analizę wyników najnowszych badań i konsultacje w 

szerszym gronie eksperckim w zakresie ustalenia wartości norm na energię i poszczególne 

składniki. Podobne podejście należałoby również zastosować przy aktualizacji norm dla populacji 

Polski. W pierwszym etapie realizowane byłyby prace związane z aktualizacją norm na energię i 

makroskładniki, w drugim – na poszczególne witaminy, w trzecim – na składniki mineralne. 

Podsumowaniem tych prac byłoby wydanie monografii, w której zawarte byłyby zaktualizowane 

normy na energię i wszystkie składniki wraz z dodatkowymi rozdziałami, ułatwiającymi ich 

stosowanie w praktyce. 

NIZP-PZH proponuje rozłożenie realizacji zadania na okres 4 lat: 2022-2025, w czasie których 

możliwa byłaby stopniowa aktualizacja norm na energię i wszystkie składniki odżywcze, 

wymagająca bardzo szczegółowej analizy najnowszych badań, z uwzględnieniem danych o 

spożyciu i stanie odżywienia Polaków oraz szerokich konsultacji z wieloma ekspertami. 
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uwaga 

do celu 1 

zadania 12 

Rzecznik Praw 

Pacjenta 

Rzecznik Praw Pacjenta popiera także ujęte w NPZ w ramach zadania realizującego cel operacyjny 

Profilaktyka nadwagi i otyłości określenie norm żywienia w szpitalach. To zagadnienie także 

wymaga podejścia kompleksowego. Rzecznik Praw Pacjenta otrzymuje zgłoszenia dotyczące 

jakości posiłków przygotowywanych w szpitalach, w tym również w zakresie ich wpływu na 

jednostkę chorobą, która jest u pacjenta leczona (np. nieuwzględnienie alergii, cukrzycy). 

Uwaga stanowi komentarz. 
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GIS 

(uwaga zgłoszona 

w ramach 

konsultacji 

publicznych oraz 

w ramach 

opiniowania przez 

Radę ds. Zdrowia 

Publicznego) 

Zadanie nr 13 – Badanie sposobu żywienia i stanu odżywienia polskiego 

społeczeństwa: Główny Inspektor Sanitarny proponuje, aby – jako wykonawcę przedmiotowego 

zadania – wskazać NIZP-PZH. Instytut został wskazany jako wykonawca zadania nr 8 oraz posiada 

kompetencje w obszarze, którego dotyczy zadanie. Główny Inspektor Sanitarny zwraca również 

uwagę, że właściwszym wydaje się, aby zadanie to miało charakter wieloletni z uwagi na jego 

obszerny zakres oraz przydatność w procesie oceny ryzyka. Ostatnie krajowe badania w tym 

zakresie realizował Instytut Żywności i Żywienia w 2000 r., który po zmianach organizacyjnych 

stał się częścią NIZP-PZH. 

Uwaga nieuwzględniona – w ocenie 

projektodawcy także inne podmioty 

mogą mieć potencjał pozwalający 

na realizację zadania. Tryb 

konkursowy wydaje się tu właściwy. 
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cel 1 

 dodanie 

nowego 

zadania 

Instytut Medycyny 

Pracy im. prof. J. 

Nofera w Łodzi 

proponuje uzupełnienie projektu rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2021–2025, w punkcie V. Wykaz zadań służących realizacji celu 

operacyjnego 1: Profilaktyka nadwagi i otyłości o zadanie pt.: Upowszechnienie metodyk i 

narzędzi do wdrażania programów promocji zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, 

profilaktyki siedzącego trybu życia, nadwagi i otyłości w zakładach pracy. 

Proponuje, aby zadanie to było powierzone do realizacji Instytutowi Medycyny Pracy im. prof. J. 

Nofera w trybie wnioskowym. 

Uzasadnienie propozycji: 

W politykach służących ochronie i poprawie zdrowia społeczeństwa ważne miejsce powinna zająć 

populacja osób pracujących (zazwyczaj marginalizowana na tle innych grup, m.in. dzieci i 

młodzieży, seniorów, kobiet, osób uzależnionych czy grup o podwyższonym ryzyku wystąpienia 

chorób będących głównymi przyczynami zgonów) oraz zatrudniające ją zakłady pracy. W Polsce 

populacja ta aktualnie liczy ok. 16 mln osób (dane GUS). 

Skalę wyzwań związanych z promocją aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania wśród 

pracujących ilustrują wyniki badania Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy 

Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, przeprowadzone w listopadzie 2018 r. w 

ogólnopolskiej reprezentacji 1000 pracowników średnich i dużych firm zróżnicowanych branż. 

Pokazuje ono, że tylko 45% systematycznie podejmuje po pracy umiarkowaną aktywność fizyczną, 

natomiast zaledwie 31% regularnie uprawia intensywne formy ruchu. Ważne jest, że aż blisko 

połowa nie realizuje żadnej z tych form aktywności fizycznej. Jednocześnie połowa pracowników 

deklaruje, że pracuje głównie w pozycji siedzącej, natomiast 43% przyznaje, że po pracy 

odpoczywa głównie leżąc i dużo siedzi. Co istotne, częściej niż co piąty (21%) zarówno pracuje, 

jak i odpoczywa siedząc. Wiele do życzenia pozostawiają też sposoby odżywiania się 

pracowników. Przykładowo, ponad 2/3 nie je zalecanych porcji warzyw i owoców, co druga osoba 

nie ogranicza spożycia cukru ani soli, blisko połowa nie odżywia się regularnie. Ponadto 60% 

przyznaje, że lubi dobrze zjeść, nawet gdy nie jest to zdrowe. Sytuacja pandemii covid-19 pogłębiła 

wiele z tych niekorzystnych zjawisk. 

Wzrostowi masy ciała (w tym otyłości) sprzyja nie tylko styl życia, ale także charakterystyka pracy. 

To zarówno praca siedząca i nie wymagająca ruchu oraz wysiłku fizycznego, jak też praca 

zmianowa i w godzinach nocnych, duże obciążenie pracą (ponad 40 godz./tyg.) i związane z nią 

zmęczenie, wysoki poziom stresu oraz dyskryminacja w miejscu pracy, niskie poczucie wpływu 

na otaczającą rzeczywistość i małe wsparcie społeczne w pracy, złe relacje międzyludzkie i klimat 

organizacyjny czy niektóre niekorzystne czynniki fizycznego środowiska pracy (Olszanecka-

Glinianowicz 2017). Wiele z tych relacji, ujawnianych w badaniach pochodzących z innych 

krajów, potwierdziło przywołane badanie KCPZMP. 

Firmy zagospodarowują około 1/3 dobowego czasu swoich pracowników, przez co u znacznego 

odsetka ograniczają naturalną aktywność fizyczną, a poprzez sposób zorganizowania pracy 

wymuszają długotrwałą pozycję siedzącą i przyczyniają się do wzrostu masy ciała. Dodatkowo w 

wielu przypadkach zaburzają regularność spożywania posiłków oraz negatywnie oddziałują na ich 

Uwaga nieuwzględniona. 

Proponowane zadanie może być 

realizowane w ramach innych zadań 

powierzanych IMP na wniosek albo 

w ramach zadań własnych Instytutu. 



jakość zdrowotną. Wpływa to niekorzystnie na zdrowie społeczeństwa, ale także na produktywność 

kapitału ludzkiego i potencjał gospodarczy kraju. Z drugiej strony coraz więcej firm oferuje swoim 

pracownikom różne formy promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania, dobrowolnie 

finansowane lub/i organizowane przez pracodawców. Część tej prozdrowotnej oferty obejmuje też 

rodziny pracowników, w tym dzieci i młodzież, co zwiększa populację będącą w polu 

prozdrowotnego oddziaływania zakładów pracy. Niestety wiele działań tego typu w firmach nie 

wynika z troski o zdrowie pracowników. Jak pokazują badania, najważniejszymi motywami są: 

kreowanie wizerunku firmy (79%) i podnoszenie efektywności pracy (69%) (Puchalski, 

Korzeniowska 2019). To często odbija się na ich skuteczności gdy idzie o profilaktykę nadwagi i 

otyłości. Ponadto działania w tym zakresie wciąż jeszcze zbyt rzadko wynikają z diagnozy stanu 

zdrowia, są słabo dostosowane do potrzeb zdrowotnych personelu i rzadko są doskonalone w 

oparciu o ich ocenę. Przywołane badania KCPZMP pokazały, że znaczące odsetki pracowników 

deklarują niechęć wobec tych form promocji aktywności fizycznej, które często są 

wykorzystywane w firmach. Przykładowo, 58% nie lubi i nie chce rywalizować z innymi 

pracownikami w firmowych rozgrywkach sportowych, liczbie zrzuconych kilogramów itp., 

natomiast 53% nie lubi i nie chce korzystać z aplikacji i urządzeń mobilnych udostępnionych przez 

firmę, które monitorują stan zdrowia, aktywności i osiągnięcia sportowe, liczą spożyte kalorie itp. 

Co trzeci (33%) uważa, że działania promujące zdrowie w jego firmie trafiały w potrzeby tylko 

tych pracowników, którzy już są entuzjastami zdrowego stylu życia. Dane te sugerują, że duże 

grupy zatrudnionych tylko w niewielkim stopniu korzystają z tego, co dotychczas oferują im firmy 

w omawianym obszarze. 

Firmowe wsparcie dla aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania częściej otrzymują pracownicy 

dużych i bogatych firm, zlokalizowanych w dużych ośrodkach miejskich, zatrudnieni na wyższych 

stanowiskach służbowych i częściej w sektorze usług niż produkcji – a więc ci, którzy na ogół mają 

lepsze zdrowie i dostęp do sprzyjających mu zasobów (m.in. mają wyższe dochody, wykształcenie, 

kompetencje i umiejętności dotyczące spraw zdrowia, lepsze warunki pracy, łatwiejszy dostęp do 

publicznej opieki medycznej i infrastruktury dla zdrowego stylu życia). Sytuację tę wyraźnie 

pogłębiła też pandemia cowid-19, wzmacniając problem społecznych nierówności w zdrowiu w 

populacji pracujących. 

Pracodawcy i menedżerowie zarządzający kwestiami dotyczącymi zdrowia w firmach (zwłaszcza 

tych mniej licznych i mniej zasobnych, poza strukturami korporacyjnymi) potrzebują zatem 

oddziaływań stymulujących i eksperckiego wsparcia niezbędnego do podejmowania i 

doskonalenia jakości oddziaływań promujących zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną 

personelu. W związku z tym nie wystarczy popularyzowanie wśród pracodawców zaleceń 

dotyczących zasad zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Potrzebne jest również rozwijanie 

ich kompetencji w zakresie technologii realizowania prozdrowotnych interwencji edukacyjno-

organizacyjnych w zakładach pracy oraz udostępnianie narzędzi (diagnostycznych, 

ewaluacyjnych, motywacyjnych itp.) ułatwiających wdrożenia takich interwencji. 



123 
str. 7 

cel 2 
PARPA Zmiana nazwy celu operacyjnego na Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień 

Uwaga nieuwzględniona. 

Projektowane brzmienie celu 

operacyjnego jest zgodne z intencją 

projektodawcy. 

124 str. 7-14 
Unia Metropolii 

Polskich 

VI Wykaz zadań służących realizacji celu operacyjnego 2: profilaktyka uzależnień 

Proponuje się dopisanie w wykazie realizatorów zadania 3 : JST. 

Proponuje się dopisanie zadania: zwiększenie dostępności i podniesienie jakości specjalistycznej 

pomocy  dla osób doznających przemocy w rodzinie, wskazując jako realizatora min. JST. 

Dotychczas samorządy w sposób bezpośredni miały możliwość organizacji szkoleń bądź zakupu 

szkoleń dla realizatorów programów w zakresie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, co 

pozwalało na wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom lokalnych podmiotów.  

Realizacja zadania dotyczącego przeciwdziałania przemocy należy do zadań własnych gminy 

wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości (…). 

Uwaga dot. zadania 3 

nieuwzględniona. 

Uwaga dot. przeciwdziałania 

przemocy została uwzględniona. 

 

125 str. 7-11 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Lubuskiego 

W pkt VI. Wykaz zadań służących realizacji celu operacyjnego 2: Profilaktyka uzależnień, w bloku 

tematycznym: 

 Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom, w zadaniu: Szkolenia dla kadr uczestniczących 

w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień, dodanie do realizatorów zadania, jednostki 

samorządu terytorialnego (JST); 

 Uzależnienie od alkoholu, w zadaniu: Kształcenie personelu medycznego w zakresie 

umiejętności rozpoznawania wzorów picia i podejmowania interwencji wobec pacjentów pijących 

alkohol ryzykownie i szkodliwie oraz na temat FASD, dodanie do realizatorów zadania, jednostki 

samorządu terytorialnego (JST) i okresu realizacji przez JST 2021-2025. 

Uwaga uwzględniona. 

126 str. 7-14 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Podkarpackiego 

Ograniczenie liczby zadań w NPZ w ramach celu operacyjnego 2 Profilaktyka uzależnień, 

tłumaczone jest znikomym zainteresowaniem ze strony instytucji publicznych. Bazując na 

doświadczeniu w realizacji zadań określonych w NPZ na lata 2016 – 2020 wnioskuje się o 

zwiększenie liczby zadań w ramach celu operacyjnego 2: Profilaktyka uzależnień (uzależnienie od 

alkoholu i od narkotyków). Obecnie do realizacji przez JST wskazano jedynie dwa zadania w 

zakresie uzależnienia od alkoholu (zad. nr. 3 i 4) oraz jedno w zakresie uzależnienia od narkotyków 

(zad. nr 1). 

Uwaga stanowi komentarz. Dodano 

JST do grona realizatorów 

kolejnych zadań. 

127 str. 7-14 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Podkarpackiego 

Określone w pkt. VI. NPZ zadania służące realizacji celu operacyjnego 2: Profilaktyka uzależnień 

sformułowane są zbyt ogólnie i wymagają uszczegółowienia występującego w NPZ na lata 2016 - 

2020. 

 

Uwaga stanowi komentarz. W 

ocenie projektodawcy dalsze 

uszczegółowianie tego celu 

operacyjnego, wobec licznych 

realizatorów o różnych 



kompetencjach, wydaje się 

niezasadne. 

128 str. 7-14 

Związek 

Pracodawców Polska 

Miedź 

W ramach realizacji celu operacyjnego nr 2 proponujemy ująć działania mające na celu 

propagowanie wzorców i stylów życia poprzez wskazanie znanych osób osiągających sukcesy, 

którzy funkcjonują bez wsparcia używek, czy nadużywania alkoholu, narkotyków i tytoniu. 

Proponujemy uzupełnić je o działania zwiększające poczucie własnej wartości, szczególnie wśród 

dzieci i młodzieży, oraz dające im możliwość dostrzeżenia dobrych stron, na których mogą opierać 

swój rozwój, bez potrzeby sięgania po alkohol, narkotyki. 

Uwaga stanowi komentarz odnoście 

sposobu realizacji zadań. 

129 str. 7-14 

Rada Superwizorów 

Psychoterapii 

Uzależnień 

1/ Program mimo, że wskazuje na wyniki badań  dotyczące intensywnego wzrostu spożycia 

alkoholu w Polsce, pomija w dalszych konkretnych punktach  obszar leczenia uzależnienia od 

alkoholu.  

 

2/Niepokojące jest dla nas nie uwzględnienie w nim programów dla członków rodzin osób 

uzależnionych, tj. osób współuzależnionych i z syndromem DDA. Programy te są integralną 

częścią leczenia w obszarze uzależnień, który dotyka swoją destrukcją całego systemu 

rodzinnego, zaś oddziaływania terapeutyczne skoncentrowane na osobach bliskich osobom 

uzależnionym, niezależnie od gotowości podjęcia terapii przez uzależnionych członków 

rodzin,  przynosi duże korzyści nie tylko dla systemu rodzinnego, ale i społeczne. Dzieje się to 

poprzez zatrzymanie przemocy domowej, chorób, wypadków, przestępstw, trudności szkolnych, i 

skuteczne leczenie zaburzeń i zakłóceń emocjonalnych wielu osób.  

 

3/ W projekcie brak obszaru kształcenia kandydatów na specjalistów psychoterapii uzależnień / 

instruktorów terapii uzależnień.  

 

4/ Budzi nasze wątpliwości określanie mianem „Profilaktyka uzależnień” całego obszaru 

problematyki uzależnień. 

Uwaga niezasadna – wskazane 

działania są przewidziane 

w projekcie, jeśli dotyczą materii 

regulowanej rozporządzeniem. 

Uwaga stanowi też komentarz. 

130 str. 7-14 

Miejska Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

w Grudziądzu 

Działania profilaktyczne i edukacyjne muszą być wspierane działaniami regulacyjnymi, których 

kierunek został określony w NPZ. Dlatego też z dużym rozczarowaniem zauważyłem, że wśród 

zadań, które w latach 2016-2020 nie były realizowane bądź cieszyły się znikomym 

zainteresowaniem ze strony instytucji publicznych realizujących NPZ nie zostały w projekcie 

uwzględnione  znalazły się zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Moim 

zdaniem, znajdującym potwierdzenie w statystykach policyjnych, zjawisko przemocy w rodzinie 

zwykle występuje wspólnie ze zjawiskiem nadużywania alkoholu, a bardzo często to właśnie 

alkohol determinuje zachowania przemocowe wobec członków rodziny. Działania profilaktyczne, 

szkoleniowe i pomocowe kierowane do osób i całych rodzin, w których występuje przemoc mają 

od szeregu lat charakter interdyscyplinarny i dużą stratą jest wyłączenie tych działań z obszaru 

zagadnieniowego NPZ.  Jak wynika z treści uzasadnienia do opiniowanego projektu jednostki 

samorządu terytorialnego zrealizowały ok. 62% sprawozdanych zadań  więc można przypuszczać, 

Uwaga dot. przeciwdziałania 

przemocy została uwzględniona. 

 



że po wyłączeniu profilaktyki, szkoleń kadr i działań pomocowych odsetek ten będzie mniejszy. 

Na przykładzie mojego samorządu mogę przytoczyć, że corocznie w ramach gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, organizowaliśmy przynajmniej jedno 

interdyscyplinarne szkolenie dla przedstawicieli wszystkich lokalnych podmiotów zajmujących się 

m. in. przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Takie systemowe podejście pozwoliło na 

osiągniecie dobrego poziomu współpracy międzyinstytucjonalnej oraz obniżenie poziomu 

zjawiska poprzez zmniejszającą się systematycznie liczbę wszczynanych procedur „Niebieskie 

Karty”. Chciałbym też, zwrócić Państwa uwagę na fakt, że w myśl  ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, art. 2 ust. 1 pkt 6 i 7 zadania 

w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie 

polityki społecznej, w szczególności poprzez zapobieganie negatywnym następstwom 

nadużywania alkoholu i ich usuwanie oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  . Dalej czytamy, 

a konkretnie w ust. 2 w/w artykułu, że 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. z 2018 r. poz. 1492), zwanym dalej „Narodowym Programem 

Zdrowia” , zatem swoistą niezręcznością będzie dla samorządów realizowanie zadań wskazanych 

do realizacji przez ustawę (ust. 1) w sposób niezgodny z tą ustawą (ust. 2) gdyż w projekcie NPZ 

zadanie dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie zostało ujęte. Podobny zapis na 

potwierdzenie intencji ustawodawcy znajdujemy w treści art. 4¹ ust. 1 pkt 2 i ust. 2: 

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: 

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

prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 

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  .  

Powyższe wskazuje, że NPZ stał się ważnym dla samorządu aktem prawnym, który w trosce o 

zdrowie społeczeństwa wytycza drogę, którą powinniśmy zmierzać dla osiągniecia dobrostanu 

zdrowotnego tegoż właśnie społeczeństwa. Dotychczasowy krajowy program profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych, będący częścią NPZ, w ramach zadań z zakresu 

promocji zdrowia: edukacja zdrowotna;  szkolenie kadr; redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, 

reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa uwzględniał m. in. upowszechnianie informacji 

dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinach, 

w szczególności z problemem alkoholowym, pozwalał na podnoszenie kompetencji 

przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

wynikających z używania alkoholu, w tym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 



zwiększanie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla osób doznających przemocy w 

rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym oraz podejmowanie działań interwencyjnych 

i edukacyjnych adresowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie. Realizatorami tych zadań 

było wiele podmiotów, które dzięki uwzględnieniu tego zadania w NPZ niosły potrzebną, fachową 

i skuteczną pomoc rodzinom doświadczającym przemocy. Jednym z istotnych osiągnieć w tym 

właśnie obszarze (realizatorem zadania było MS) jest możliwość izolowania osoby stosującej 

przemoc od osób jej doświadczających na poziomie interwencji policyjnej. Jednakże to nowe, 

funkcjonujące od dwóch miesięcy uprawnienie policji, wymaga szkoleń aby mogło być 

wykorzystywane zgodnie i z intencją ustawodawcy i z korzyścią dla osób doświadczających 

przemocy. Czyli dla osób, których zdrowie, a często i życie bywa zagrożone. To u osób 

doświadczających przemocy występują często dolegliwości lub choroby psychiczne, niektóre z 

nich mogą skutkować nawet podejmowaniem prób samobójczych lub samobójstw rozszerzonych. 

Zatem osoby doświadczające przemocy w rodzinie powinny nadal pozostać w naszym wspólnym 

zainteresowaniu wyrażonym odpowiednimi zapisami NPZ. Dzięki temu będą miały szansę na 

uzyskanie fachowej pomocy nie tylko prawnej, ale również pomocy dla swojego zdrowia zarówno 

psychicznego jak i fizycznego, gdyż w ostatnich latach coraz bardziej zauważalny staje się odsetek 

seniorów doświadczających fizycznej przemocy ze strony swoich dorosłych już dzieci. Ujęcie w 

NPZ zjawiska przemocy w rodzinie, które na co dzień niesie za sobą ból i cierpienie osób 

niezdolnych do samodzielnej obrony, tkwiących w mechanizmach wyuczonej bezradności, 

syndromu sztokholmskiego i systematycznie poddawanych przez swoich domowych oprawców 

praktyce „prania mózgu” z całą pewnością pozwoli ocalić niejedno życie ludzkie i niejednemu 

dziecku da szansę dorastania w rodzinie wolnej od przemocy. Co równie istotne dodanie zadań 

dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie umożliwi dalszą poprawę jakości usług 

pomocowych świadczonych na rzecz tych osób i nie dopuści do wtórnego ich wiktymizowania 

przez niedostatecznie przygotowane kadry. 

131 str. 7-9 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego 

Uwaga horyzontalna :brak zadania: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wynikającego z art. 2 

ust. 1 pkt 7 oraz ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz.U.2019.2277 t.j z późn. zm.) 

Uwaga dot. przeciwdziałania 

przemocy została uwzględniona. 

132 str. 7-15 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

VI. Wykaz zadań służących realizacji celu operacyjnego 2. Profilaktyka uzależnień 

2.1. Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom. 

2.2. Uzależnienie od tytoniu (nikotyny). 

2.3. Uzależnienie od alkoholu. 

2.4. Uzależnienia od zachowań (uzależnienia behawioralne). 

2.5. Uzależnienia od narkotyków. 

 

Wsparcie numeratywne usystematyzuje wykaz zadań dla celu operacyjnego.  

Uwaga redakcyjna – 

nieuwzględniona. 



Proponuje się wprowadzenie kropek po każdej nazwie zadania. 

133 str. 7-9 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

VI. Wykaz zadań służących realizacji celu operacyjnego 2. Profilaktyka uzależnień 

2.1. Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom. 

2.1.1. Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) 

realizowana zgodnie z wynikami badań epidemiologicznych i innych wiarygodnych źródeł 

informacji. 

2.1.2. Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie używania środków odurzających, 

substancji psychotropowych i NSP oraz używania wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich 

wyrobów tytoniowych i elektronicznych papierosów. 

2.1.3. Badania problematyki związanej ze spożywaniem alkoholu, z uwzględnieniem 

monitorowania poziomu i struktury spożycia oraz dostępności alkoholu oraz inicjowanie, 

wspieranie i prowadzenie badań dotyczących problemów wynikających z używania alkoholu. 

2.1.4. Szkolenia dla kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień. 

2.1.5. Poszerzanie i udoskonalanie oferty oraz wspieranie realizacji programów profilaktyki o 

naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach 

Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. 

2.1.6. Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna. 

 

Z uwagi na złożoność czynności związanych z prowadzeniem szeroko rozumianego monitoringu 

sytuacji epidemiologicznej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz  badań nad 

problematyką uzależnień  proponuje się wydzielenie cyt. ,,Badania problematyki (…) alkoholu” 

jako odrębnego zadania. Wówczas cel operacyjnych nr 2 będzie składał się z 6 zadań.  

Proponuje się wprowadzenie kropek po każdej nazwie zadania. 

Uwaga redakcyjna – 

nieuwzględniona. 

134 str. 7-9 

ekspert PARPA 

Agnieszka 

Czerkawska 

Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom: 

1. Należy uwzględnić zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz z zakresu 

pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. 

2. W zadaniu Nr 1 należy wpisać JST jako samodzielnego realizatora. W obecnym kształcie 

projektu JST są wykazane wyłącznie jako jednostki ogłaszające konkursy. 

3. W zadaniu Nr 3 należy uwzględnić JST jako realizatora zadania. 

 

Uwzględnienie powyższych uwag przyczyni się do zgodności merytorycznej i prawnej 

prowadzonych zadań w ramach Narodowego Programu Zdrowia a także zwiększy kompatybilność 

z zapisami Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

Ogólna uwaga od wielu lat podnoszona przez ekspertów zajmujących się profilaktyką i 

rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Używanie sformułowania „profilaktyka uzależnień” 

czy odnoszenie wymienionych zadań tylko do uzależnienia od alkoholu stoi w sprzeczności ze 

współczesną wiedzą merytoryczną dotyczącą przedmiotowej tematyki. 

Uwagi uwzględnione. 



135 

str. 7  

 uwaga 

do celu 2 

zadania 1 

PARPA 

Nadanie nowego brzmienia zadaniu 1 tj.: Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień 

(uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana zgodnie z wynikami badań 

naukowych (w tym epidemiologicznych). 

Uzasadnienie: Proponowana zmiana wynika z faktu, że określenie „innych 

wiarygodnych źródeł informacji” jest niejasne i nieprecyzyjne. Tymczasem wiedza 

naukowa na temat profilaktyki jest bardzo obszerna, łatwo dostępna i dynamicznie się 

rozwija. Ważne miejsce zajmują w niej badania epidemiologiczne, ale również badania 

dotyczące:  

• czynników zwiększających ryzyko używania substancji psychoaktywnych i 

czynników chroniących przed zachowaniami nałogowymi, 

• mechanizmów wyjaśniających używanie substancji i uzależnienie od nich,  

• skuteczności różnych form pracy profilaktycznej,  

• perspektywy rozwojowej w profilaktyce 

• itd. 

Uwaga uwzględniona. 

136 

str. 7  

 uwaga 

do celu 2 

zadania 1 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego 

VI. Wykaz zadań służących realizacji celu operacyjnego 2: Profilaktyka uzależnień  

Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom pkt 1 

Usunięcie zwrotu: „i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca)” 

Działanie to pozwoli w sposób czytelniejszy rozróżnić zadania pomiędzy pkt 1 i 4, szczególnie, że 

już w pkt 4 zawarto informację o wspieraniu realizacji programów profilaktyki o naukowych 

podstawach lub o potwierdzonej skuteczności 

Uwaga nieuwzględniona – zad. 1 ma 

inny zakres i grono realizatorów niż 

zad. 4. 

137 

str. 7  

 uwaga 

do celu 2 

zadania 1 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Opolskiego 

Proponujemy przesunięcie określenia „JST” do górnej części wykazu instytucji, np. po MS. 
Alternatywnym rozwiązaniem jest  usunięcie fragmentu „oraz podmioty wybrane w 
drodze konkursu ogłaszanego przez”. 
Treść pierwotnego zapisu wyklucza realizację zadań bezpośrednio przez różne instytucje, 
w tym JST. Ogranicza tym samym elastyczność działań samorządów. 

Uwaga uwzględniona. 

138 

str. 7  

 uwaga do 

celu 2 

zadania 1 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego 

Należy doprecyzować do kogo skierowane będą działania edukacyjne i w jakiej formie ( czy to 

ogólna edukacja czy raczej program polityki zdrowotnej , program zdrowotny) 

Wybór grupy docelowej zależy od 

sytuacji epidemiologicznej, wybór 

sposoby realizacji zadania jest 

obowiązkiem realizatora (zgodnie 

z obowiązującymi przepisami). 

139 

str. 7  

 uwaga do 

celu 2 

zadania 1 

Krajowe Biuro 

do spraw 

Przeciwdziałania 

Narkomanii 

Uwaga do pkt. VI - Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom, zadanie 1. 

Nadanie nowego brzmienia zadaniu 1 tj.: Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień 

(uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana zgodnie z aktualną wiedzą naukową i dobrą 

praktyką w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom. 

Uzasadnienie: Wskazane w obecnym brzmieniu zadania nr 1 „badania epidemiologiczne” nie są 

źródłem wiedzy o skutecznej edukacji zdrowotnej i działaniach profilaktycznych i dlatego 

nieuzasadnionym jest powoływanie się wyłącznie na tę dziedzinę badań w kontekście zadania nr 

Uwaga uwzględniona. 



1. Dlatego proponujemy jak na wstępie odnieść się do aktualnej wiedzy naukowej. Ponadto 

sformułowanie „i innych wiarygodnych źródeł informacji” jako mało precyzyjne i niejasne 

proponujemy zastąpić określeniem „i dobrą praktyką w dziedzinie przeciwdziałania 

uzależnieniom”. Pojęcie „dobrej praktyki” jest wykorzystywane w obszarze zdrowia 

publicznego/medycynie i ma ugruntowaną wieloletnią tradycję. Zastosowanie takiego pojęcia 

umożliwi zlecanie i realizację projektów, które odwołują się do wieloletniego doświadczenia 

ekspertów, którzy korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia realizują innowacyjne projekty, 

nawiązujące do wiarygodnych teorii i strategii, choć niekoniecznie poddanych ocenie wg ściśle 

określonych, rygorystycznych standardów badań naukowych. 

140 

str. 7  

 uwaga 

do celu 2 

zadania 1 

Ekspert PARPA 

ds. Lokalnych 

i Regionalnych  

Programów 

Profilaktyki 

i Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

Małgorzata 

Pobłocka 

Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom – zadanie nr 1 „Edukacja zdrowotna i profilaktyka 

uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana zgodnie z wynikami badań 

epidemiologicznych i innych wiarygodnych źródeł informacji” – zadanie zostało sformułowane na 

poziomie bardzo ogólnym, co może wpłynąć na swobodne i subiektywne rozumienie oraz 

realizowanie działań w ramach edukacji i profilaktyki. Szczególnego uwzględnienia wymagałaby 

oferta podnoszenia jakości działań psychologicznych, socjoterapeutycznych i opiekuńczych w 

ramach profilaktyki selektywnej , skierowana do dzieci ze środowisk z problemem uzależnienia, 

zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami. W praktyce zdarza się bardzo szerokie rozumienie 

pojęcia profilaktyka, gdzie przeważają zajęcia sportowe, czy też inne pozalekcyjne, festyny, 

teatrzyki, pogadanki i prelekcje, o niesprawdzonej skuteczności. 

Doprecyzowanie zadań w ramach „Edukacji zdrowotnej i profilaktyki…” , podobnie jak w 

Narodowym Programie Zdrowia 2016 – 2020” pomogłoby osobom odpowiedzialnym za ich 

realizację właściwie je rozumieć, interpretować i realizować. 

Uwaga częściowo uwzględniona – 

zmieniono brzmienie zadania 1. 

141 

str. 8  

 uwaga 

do celu 2  

zadania 2 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

VI. Wykaz zadań służących realizacji celu operacyjnego  2: Profilaktyka uzależnień 

Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom. 

Zadanie  2.  

Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie używania alkoholu, środków odurzających, 

substancji psychotropowych i NSP, używania wyrobów tytoniowych oraz uzależnienia od 

zachowań  (uzależnienia behawioralne). 

Realizacja badań (m.in. ESPAD) związanych ze spożywaniem substancji psychoaktywnych 

(alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP, wyrobów tytoniowych) oraz 

uzależnieniami od zachowań (uzależnieniami behawioralnymi) w populacji generalnej. 

 

Z uwagi na fakt, iż cel operacyjny 2: Profilaktyka uzależnień  Zintegrowane przeciwdziałanie 

uzależnieniom holistycznie traktuje zagadnienie proponuje się wprowadzenie uzupełnienie nazw 

zadań. 

Proponuje się wprowadzenie kropek po każdej nazwie zadania. 

Uwaga niezasadna. Proponowane 

działania są uwzględnione w 

projekcie w innym brzmieniu. 

142 str. 8  Urząd 

Marszałkowski 

Dodanie JST do Realizatorów 

JST uczestniczą w monitorowaniu stanu problemów uzależnień np. w postaci badań ESPAD 

 

Uwaga uwzględniona. 



 uwaga 

do celu 2  

zadania 2 

Województwa 

Wielkopolskiego 

Zasadnym jest uwzględnienie tego faktu w NPZ 

143 

str. 8  

uwaga 

do celu 2  

zadania 2 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Opolskiego 

Proponujemy dodanie określenia  „JST” do górnej części listy realizatorów, np. po MS 

Uzupełnienie zapisu da samorządom możliwość realizacji monitorowania i badań w obszarze 

używania różnych substancji, co dotąd było realizowane. Monitorowanie i badania regionalne, czy 

lokalne są potrzebne w związku z dynamicznie zmieniającą się sceną narkotykową oraz 

uwarunkowaniami wynikającymi z pandemii COVID-19 

Uwaga uwzględniona. 

144 

str. 8  

uwaga 

do celu 2  

zadania 2 

GIS 

Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje dodanie środków zastępczych w zadaniu nr 2, które 

otrzymałoby brzmienie: „Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP oraz używania wyrobów 

tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych”. 

Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej obejmują monitorowanie sytuacji 

epidemiologicznej w zakresie zatruć środkami zastępczymi lub nowymi substancjami 

psychoaktywnymi. Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050), w celu ograniczania zagrożeń, jakie powodują środki 

zastępcze lub nowe substancje psychoaktywne, w tym podejmowania działań w zakresie 

wczesnego ostrzegania, tworzy się rejestr zatruć środkami zastępczymi lub nowymi substancjami 

psychoaktywnymi, który prowadzi Główny Inspektor Sanitarny. 

Uwaga częściowo uwzględniona. 

145 

str. 8  

uwaga 

do celu 2 

zadania 2 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego 

Za zadanie powinien odpowiadać Koordynator. Brak realizatora: JST, które podejmują działania 

w tym zakresie. 
 Uwaga uwzględniona. 

146 

str. 8  

uwaga 

do celu 2 

zadania 2 

Krajowe Biuro 

do spraw 

Przeciwdziałania 

Narkomanii 

Uwaga do pkt.Vl-Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom, zadanie 2. 

Nadanie nowego brzmienia zadaniu 2 tj.: Badanie problematyki związanej z używaniem środków 

odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, w tym 

monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie używania wyżej wymienionych substancji. 

Uzasadnienie: Pominięcie w obecnym brzmieniu potrzeby prowadzenia badań w obszarze 

problematyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji 

psychoaktywnych nie znajduje uzasadnienia, tym bardziej że prowadzenie badań przewidziano w 

odniesieniu do problematyki związanej z używaniem alkoholu, nikotyny i uzależnień 

behawioralnych. Pominięcie potrzeby prowadzenia badań w obszarze środków odurzających i 

ograniczenie się wyłącznie do monitorowania sytuacji epidemiologicznej negatywnie wpłynie na 

możliwość rozpoznawania nowych zjawisk a także planowania skutecznych strategii i działań. 

Przyjęcie powyższej uwagi oznacza przeformułowanie zadania dotyczącego wyrobów 

tytoniowych w następujący sposób: 

Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie używania wyrobów tytoniowych, w tym 

nowatorskich wyrobów tytoniowych i elektronicznych papierosów. 

Uwaga częściowo uwzględniona  



147 

str. 8  

uwaga 

do celu 2 

zadania 3 

PARPA 

Nadanie nowego brzmienia zadaniu 3 tj.: Edukacja kadr (w tym szkolenia) uczestniczących w 

realizacji zadań z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień / przeciwdziałania uzależnieniom.  

Uzasadnienie: Termin edukacja jest znacznie szerszy i obejmuje także opracowywanie materiałów 

edukacyjnych, wydawanie publikacji, itp. – co w sposób bardziej precyzyjny pozwoli na realizację 

zakładanego celu, jakim jest zwiększenie  kompetencji kadr zaangażowanych w realizację zadań z 

zakresu rozwiązywania problemów uzależnień.  

 

Ponadto proponuje się aby jako realizatorów zadania uwzględnić również jednostki samorządu 

terytorialnego.  

Uzasadnienie: Samorządy gminne w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii prowadzą 

szkolenia dla różnych grup zawodowo zajmujących się ww. obszarami. Do tej pory miały do tego 

podstawę w postaci NPZ na lata 2016 – 2020. Nie ma uzasadnienia dla rezygnacji z tego rodzaju 

działań i odebrania tak ważnej podstawy jaką jest rozporządzenie Rady Ministrów. 

Samorządy gminne organizują szkolenia i prowadzą inne działania edukacyjne  m.in. dla 

pracowników socjalnych, nauczycieli, wychowawców świetlic opiekuńczo – wychowawczych i 

socjoterapeutycznych, policjantów, personelu lecznictwa uzależnień i osób wykonujących swoje 

zadania w ramach ww. gminnych programów. Wskazanie ich jako realizatorów w poprzednim 

NPZ pozwalało nam jako PARPA dodatkowo rekomendować samorządom  tego rodzaju działania, 

uznając kompetencje kadr za warunek jakości realizacji zadań   

 

Uwaga częściowo uwzględniona, 

dodano także realizatorów. 

148 

str. 8  

uwaga 

do celu 2 

zadania 3 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego 

Dodanie JST do Realizatorów 

JST dotychczas realizowały zadania z zakresu podnoszenia kompetencji przedstawicieli instytucji 

działających w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, chociażby poprzez np.: 

− organizowanie szkoleń czy konferencji dla różnych grup zawodowych 

− wspieranie programów konsultacyjno–superwizyjnych placówek lecznictwa odwykowego 

Uwaga uwzględniona. 

149 

str. 8 – 

uwaga do 

celu 2 

zadania 3 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Opolskiego 

Proponujemy dodanie określenia „JST” do górnej części listy realizatorów, np. po MS 

Uzupełnienie zapisu da samorządom możliwość realizacji szkoleń związanych z używaniem 

różnych substancji, co dotąd było realizowane. Szkolenia na poziomie regionalnym, czy lokalnym 

są potrzebne w związku z deficytami wiedzy i umiejętności w zakresie profilaktyki i 

rozwiązywania problemów uzależnień w różnych instytucjach, dynamicznie zmieniającą się sceną 

narkotykową oraz uwarunkowaniami wynikającymi z pandemii COVID-19 

Uwaga uwzględniona. 

150 

str. 8  

uwaga 

do celu 2 

zadania 3 

Krajowe Biuro 

do spraw 

Przeciwdziałania 

Narkomanii 

Uwaga do pkt VI - Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom, zadanie 3. 

Nadanie nowego brzmienia zadaniu 3 tj.: Edukacja kadr uczestniczących w realizacji zadań z 

zakresu rozwiązywania problemów uzależnień/przeciwdziałania uzależnieniom. 

Uzasadnienie: Termin edukacja jest znacznie szerszy i obejmuje także opracowywanie materiałów 

edukacyjnych, wydawanie publikacji, itp. - co w sposób bardziej precyzyjny pozwoli na realizację 

Uwaga częściowo uwzględniona, 

dodano także realizatorów. 



zakładanego celu, jakim jest zwiększenie kompetencji kadr zaangażowanych w realizację zadań z 

zakresu rozwiązywania problemów uzależnień. 

Ponadto proponuje się aby jako realizatorów zadania uwzględnić również jednostki samorządu 

terytorialnego. 

Uzasadnienie: Samorządy gminne w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii lub gminnych 

programów przeciwdziałania uzależnieniom prowadzą szkolenia dla różnych grup zawodowo 

zajmujących się ww. obszarami. Do tej pory miały do tego podstawę w postaci NPZ na lata 2016 

- 2020. Nie ma uzasadnienia dla rezygnacji z tego rodzaju działań i odebrania tak ważnej podstawy 

jaką jest rozporządzenie Rady Ministrów. Samorządy gminne organizują szkolenia i prowadzą inne 

działania edukacyjne m.in. dla pracowników socjalnych, nauczycieli, wychowawców świetlic 

opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych, policjantów, personelu lecznictwa 

uzależnień i osób wykonujących swoje zadania w ramach ww. gminnych programów. 

151 

str. 8  

uwaga do 

celu 2 

zadania 3 

Ekspert PARPA ds. 

Lokalnych 

i Regionalnych  

Programów 

Profilaktyki 

i Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

Małgorzata 

Pobłocka 

Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom - zadanie nr 3 „Szkolenia dla kadr uczestniczących 

w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień” – wśród realizatorów nie wykazano jednostek 

samorządu terytorialnego. 

Jako wieloletnia przedstawicielka samorządu lokalnego, odpowiedzialna za realizację gminnego 

programu przeciwdziałania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych uważam, że szkolenia kadr należą do priorytetowych zadań JST. Osoby, 

podejmujące decyzje merytoryczne i finansowe, w tym członkowie gminnych komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych powinni posiadać niezbędna wiedzę i umiejętności w 

obszarze profilaktyki uzależnień, systematycznie ją poszerzać w oparciu o aktualnie obowiązujące 

rozwiązania i przepisy prawne, badania epidemiologiczne, i in. 

Samorządy lokalne są odpowiedzialne za kompetencje kadr uczestniczących w realizacji zadań z 

zakresu profilaktyki uzależnień. 

Uwaga uwzględniona. 

152 

str. 8  uwaga 

do celu 2 

zadania 3 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego 

Brak realizatora: JST, które podejmują działania w tym zakresie. Uwaga uwzględniona. 

153 str. 8 PARPA 

Proponuje się, aby zadanie numer 4 otrzymało numer 2 z uwagi na większą czytelność dokumentu 

i precyzyjniejszą sekwencję poszczególnych zadań. Powyższe oznacza, że należy zmienić 

numerację zadań od 2 do 4. 

Uwaga nieuwzględniona. 

154 str. 8  
Lubuski Urząd 

Wojewódzki 

W punkcie VI. Wykaz zadań służących realizacji celu operacyjnego 2: Profilaktyka uzależnień w: 

• części: Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom – wskazać realizatora JST przy zadaniu: 2, 

3, 

Uwaga częściowo uwzględniona 

(zad. 3). 



uwaga do 

zadania 2 i 3 

Uzasadnienie: jednostki samorządu terytorialnego w sprawozdaniach z realizacji zadań ze zdrowia 

publicznego za lata ubiegłe wykazują duże zaangażowanie w realizacji tego typu zadań. 

155 

str. 9 – 

uwaga do 

celu 2 

zadania 4 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego 

Należy doprecyzować określenie „program polityki zdrowotnej’ czy jest to zgodnie z ustawą 

„program polityki zdrowotnej”, „program zdrowotny” czy „program pilotażowy”. Czy będą to 

programy posiadające wymaganą opinię Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, 

ujednolicony w skali całego kraju. Należy doprecyzować, kto będzie odpowiedzialny za 

opracowanie programu a kto za jego wdrażanie. 

Uwaga niezrozumiała – w zadaniu 

nie używa się terminu „program 

polityki zdrowotnej”. 

156 

str. 9   

uwaga 

do celu 2 

zadania 5 

PARPA 

Nadanie nowego brzmienia zadaniu 5 tj.: Redukcja szkód, leczenie, rehabilitacja i reintegracja 

społeczna osób uzależnionych oraz ich bliskich 

Uzasadnienie: Przywrócenie, wzorem poprzedniego NPZ,  określenia „leczenie” jest konieczne, 

ponieważ określenia „redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna” nie obejmują swoim 

zakresem leczenia osób uzależnionych. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa, że osoby uzależnione od alkoholu 

poddawane są leczeniu odwykowemu. Natomiast wg zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę 

nad uzależnionymi od alkoholu, świadczenia rehabilitacyjne nie są tożsame z leczeniem lecz mogą 

stanowić jego część i polegają na „oddziaływaniach psychospołecznych i pomocniczych 

medycznych, ukierunkowanych na przywrócenie zdolności funkcjonowania społecznego osób 

uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin”. Zasadne wydaje się także dopisanie odbiorców 

oddziaływań. Wśród odbiorców powinny znaleźć się zarówno osoby uzależnione jak ich bliscy. 

Bliscy osób uzależnionych doznają szkód związanych z uzależnieniem członka rodziny i są objęte 

odpowiednimi dla nich programami terapii w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu, 

stanowiąc ważną grupę pacjentów tych placówek. Świadczenia zdrowotne w ww. zakresie dla 

członków rodziny osoby uzależnionej od alkoholu zagwarantowane są zapisami  Ustawy z dnia 26 

października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z 

zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie funkcjonowania 

podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu, placówki leczenia 

uzależnienia od alkoholu realizują m.in. programy psychoterapii zaburzeń funkcjonowania 

członków rodziny, które wynikają ze spożywania alkoholu lub używania innych substancji 

psychoaktywnych przez osoby bliskie 

Uwaga uwzględniona.  

157 

str. 9  

 uwaga 

do celu 2 

zadania 5 

Krajowe Biuro 

do spraw 

Przeciwdziałania 

Narkomanii 

Uwaga do pkt VI - Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom, zadanie 5. 

Nadanie nowego brzmienia zadaniu 5 tj.: Redukcja szkód, leczenie, rehabilitacja i reintegracja 

społeczna osób uzależnionych oraz ich bliskich 

Uzasadnienie: Przywrócenie, wzorem poprzedniego NPZ, określenia „leczenie” jest konieczne, 

ponieważ określenia „redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna” nie obejmują swoim 

zakresem leczenia osób uzależnionych, w szczególności od alkoholu. Ustawa z dnia 26 

października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa, że 

Uwaga uwzględniona. 



osoby uzależnione od alkoholu poddawane są leczeniu odwykowemu. Natomiast wg zapisów 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów 

leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu, świadczenia rehabilitacyjne nie 

są tożsame z leczeniem lecz mogą stanowić jego część i polegają na uzależnienia od alkoholu 

realizują m.in. programy psychoterapii zaburzeń funkcjonowania członków rodziny, które 

wynikają ze spożywania alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych przez osoby 

bliskie. Dodanie słowa „leczenie” jest także zasadne biorąc pod uwagę, że ustawa z dnia 29 lipca 

2005 r . o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005, Nr 179, poz. 1484 z pozn.zm.), także 

wymienia obok ograniczania szkód zdrowotnych, rehabilitacji oraz reintegracji społecznej - 

leczenie osób uzależnionych. 

158 

str. 9   

uwaga  

do celu 2 

 zadania 5 

Rzecznik Praw 

Pacjenta 

Wskazane zadanie nie jest dookreślone. Zapis ten nie wskazuje kogo ma dotyczyć reintegracja 

społeczna, czy rehabilitacja. Punkt jest zbyt ogólny i nie wskazuje na działania, które będą 

podejmowane. 

Redukcja szkód – czy chodzi tutaj o szkody materialne, psychiczne, czy odnosi się to do 

uzależnionej jednostki, rodziny, bliskiej społeczności. 

Rehabilitacja – czy dotyczy to rehabilitacji fizycznej czy psychicznej, czy ma obejmować tylko 

osobę uzależnioną czy też całą rodzinę. 

Reintegracja społeczna – na czym ma polegać reintegracja społeczna, w jakich aspektach. 

Zadanie to zostało wskazane w celu operacyjnym – profilaktyka uzależnień, niemniej wydaje się, 

że nie jest ono nakierowane na działania zapobiegające uzależnieniom. 

Uwaga niezasadna. Dla ekspertów 

realizujących to zadanie pojęcia te 

są w pełni zrozumiałe. 

159 

str. 9  

dodanie 

nowego 

zadania 

Andrzej 

Wojciechowski 

6  Przeciwdziałanie zjawisku przemocy 

domowej 

2021 - 

2025 

MEN, JST, 

ORE, IpiN, MS, 

jednostka 

podległa MZ 

właściwa 

w sprawie 

uzależnień 

oraz podmioty 

wybrane w 

drodze 

konkursów lub 

naboru 

wniosków 

(FRPH) 

ogłaszanych 

przez tę 

jednostkę 

zadania własne, 

zadanie 

powierzane 

w trybie 

konkursowym 

oraz zadanie  

dofinansowane 

w trybie naboru 

wniosków 

(FRPH) 

 

Uwaga dot. przeciwdziałania 

przemocy została uwzględniona. 



160 

str. 9-10  

(cel 2  

uzależnienie 

od tytoniu 

(nikotyny)) 

NIO-PIB 

Dodanie zadania: Badanie preferencji oraz częstości używania tradycyjnych wyrobów 

tytoniowych, nowych wyrobów tytoniowych i wyrobów zawierających nikotynę w populacji 

generalnej Polski. 

Ze względu na wysoki priorytet tego zadania proponuję wydzielenie go i przeniesienie do części 

„Uzależnienie od tytoniu (nikotyny)” i opis jak wskazano w pkt. 7 części tytoniowej – poniżej. 

Pomimo użycia tego terminu („nowatorskie”) w ustawie, należy unikać określenia „nowatorski” 

względem nowych wyrobów tytoniowych. Określenie to budzi pozytywne skojarzenia. 

Uwaga nieuwzględniona. Termin 

„nowatorskie” wynika z dyrektywy 

i ustawy „tytoniowej”. 

161 str. 9-14 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Podkarpackiego 

Uwagi dotyczące zadań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom od alkoholu, tytoniu, 

behawioralnym i narkotyków – pkt. VI NPZ 

Część poświęcona uzależnieniu od alkoholu koncentruje się na zagadnieniach FAS oraz wczesnego 

rozpoznawania i krótkiej interwencji wobec pacjentów spożywających alkohol ryzykownie i 

szkodliwie. Tematy te realizowane są od wielu lat i zajmują kluczowe miejsce w zakresie 

profilaktyki uzależnienia od alkoholu. Ponadto określenie  

„Profilaktyka uzależnień" zastosowane do całego obszaru tej problematyki redukuje zagadnienie 

uzależnienia od alkoholu wyłącznie do zapobiegania występowaniu tego zjawiska z pominięciem 

problematyki leczenia. W odróżnieniu od zadań związanych z uzależnieniami behawioralnymi i od 

narkotyków w zadaniach dotyczących uzależnienia od alkoholu brakuje działań ukierunkowanych 

na problematykę wspierania wczesnej abstynencji u osób uzależnionych od alkoholu, terapii 

pacjentów należących do grup wymagających specyficznych metod leczenia oraz programów dla 

członków rodzin osób uzależnionych.  

Dotyczy to w szczególności braku: 

1) Programów reintegracji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu 

zapewniających pacjentom uzależnionym od alkoholu dostęp do kontynuacji oddziaływań 

psychoterapeutycznych, terapeutyczno-rozwojowych, tworzenie hosteli i mieszkań chronionych,  

2) Programów i placówek leczących pacjentów z rozpoznaniem podwójnej diagnozy oraz 

ośrodków leczących pacjentów młodocianych, 

3) Programów dla członków rodzin osób uzależnionych – pacjentów współuzależnionych 

oraz tzw. dorosłych dzieci alkoholików, 

4) Upowszechniania programów redukcji szkód dotyczących uzależnienia od alkoholu, 

5) Programów ustawicznego kształcenia specjalistów psychoterapii uzależnień, instruktorów 

terapii uzależnień po odbyciu podstawowych szkoleń zawodowych koordynowanych przez 

PARPA i KBPN. 

Uwaga wykracza poza regulowaną 

materię – odnosi się do systemu  

świadczeń gwarantowanych. 

Zmianami w systemie lecznictwa 

osób uzależnionych od substancji 

psychoaktywnych i zachowań 

będzie dedykowany zespół 

powołany przy MZ. 

 

162 str. 9-10 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego 

Uwaga horyzontalna : Należy doprecyzować zgodnie z aktualnymi badaniami, iż uzależnia 

nikotyna, a nie tytoń. 
Uwaga stanowi komentarz. 



163 str. 9 NIO-PIB 

Proponujemy wprowadzenie takiego zadania (podobnie jak NIZP-PZH ma zadanie: Badanie 

preferencji konsumentów dotyczących wyborów żywieniowych, w tym przegląd składu i 

wartości odżywczej wybranych produktów dostępnych na rynku – Pkt. V ppkt. 8.). 

Mamy fragmentaryczne dane dotyczące częstości spożycia wyrobów tytoniowych w PL 

pochodzące z różnych badań. Jest potrzeba koordynacji i usystematyzowania tego 

zagadnienia i przeprowadzenia badań na reprezentatywnej grupie – najlepiej byłoby 

powtórzyć badania GATS i GYTS. 

 

Uwaga nieuwzględniona. Są 

prowadzone badania zlecane 

cyklicznie przez GIS dotyczące 

rozpowszechnienia palenia tytoniu. 

164 

str. 10  

(cel 2 -

uzależnienie 

od alkoholu) 

PARPA 

Proponuje się nadanie nowego brzmienia tj.: Rozwiązywanie problemów alkoholowych. 

Uzasadnienie:  Zadania przewidziane do realizacji w tym punkcie należą do koncepcji 

„rozwiązanie problemów alkoholowych”, nie zaś „uzależnienie od alkoholu”.  Uzależnienie jest 

tylko jednym z elementów różnych problemów alkoholowych, , ale większość szkód, zgodnie z 

opisywaną w literaturze koncepcją paradoksu prewencyjnego,  jest wywoływana (i doświadczana) 

nie przez osoby uzależnionych, ale przez osoby nadużywających alkoholu lub pijące w 

niewłaściwych okolicznościach. Przykładem zjawiska wpisującego się w rozwiązywanie 

problemów alkoholowych a nie w samo uzależnienie jest tematyka FASD, zaplanowana właśnie 

w ramach jednego z działań NPZ.  

 

Uwaga nieuwzględniona. 

165 
str. 10 

(zadanie 4) 
NIO-PIB 

Skoro zadanie jest częścią realizowanego NPZ, powinno być chociaż współfinansowane ze 

środków tego Programu. Dlaczego przez najbliższe 5 lat mamy być rozliczani z zadania NPZ, które 

zupełnie nie ma finansowania, a jest kosztowne? (składki członkowskie w międzynarodowych 

stowarzyszeniach, wystąpienia na konferencjach, tłumaczenie oficjalnych dokumentów, udział w 

spotkaniach, opłaty publikacyjne etc.). Proponuję zmianę na zadanie powierzone na podstawie 

umowy zawartej z MZ na wniosek NIO-PIB. 

Uwaga nieuwzględniona. Jest to 

działalność statutowa NIO-PIB. 

166 str. 10-11 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Lubuskiego 

W Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w pkt. 3. Krajowy program profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych, w zadaniu: Szkolenie kadr, realizatorem były również 

JST (jednostki samorządu terytorialnego). 

Projekt rozporządzenia ogranicza realizatorów tego zadania do jednostki podległej MZ właściwej 

w sprawie uzależnień oraz podmioty wybrane w drodze konkursów lub naboru wniosków (FRPH) 

ogłaszanych przez tę jednostkę. Dodanie do tej grupy realizatorów również JST umożliwi 

realizację powyższych zadań przez samorządy, w tym w szczególności samorządy województw w 

zakresie udzielania dotacji na szkolenia kadr, mające na celu podniesienie kwalifikacji 

zawodowych między innymi pracowników lecznictwa odwykowego. Stała aktualizacja wiedzy i 

budowanie właściwych postaw wśród profesjonalistów zajmujących się zdrowiem publicznym 

wydaje się być konieczne. Koszty realizacji zadań własnych przez jednostki samorządu 

terytorialnego nie nałożą bezpośrednio na te jednostki dodatkowych obciążeń, ponad te wynikające 

z funkcjonowania już obowiązujących aktów prawnych. Dodanie okresu 2021-2025 pozwoli na 

realizację zadania przez jednostki samorządu terytorialnego przez 5-letni okres obowiązywania 

NPZ. 

Uwaga uwzględniona. 



167 str. 10-11 
Rzecznik Praw 

Pacjenta 

W zakresie celu operacyjnego Profilaktyka uzależnień, w ramach kategorii Uzależnienie od 

alkoholu, zasadnym jest dodanie zadań 6-8 odpowiednio w zakresie: 

– Wdrożenia krótkotrwałej opieki medycznej nad osobami w stanie upojenia alkoholowego (Izby 

Wytrzeźwień). Obecnie pacjenci w stanie upojenia alkoholowego leczeni są w szpitalach 

psychiatrycznych, co zmniejsza dostępność miejsc dla pacjentów z stanie kryzysu psychicznego. 

Pacjenci w stanie upojenia alkoholowego często zgłaszają się do szpitali psychiatrycznych, 

nadużywając prawa do leczenia, 

– Przeprowadzenie badań naukowych nad poszerzeniem oferty leczenia uzależnień od alkoholu 

poprzez portale społecznościowe, mobilne aplikacje wspomagające pozostawanie w trzeźwości, 

szybkie konsultacje terapeutyczne. Użytkownik aplikacji zyska możliwość dokonania oceny 

prawdopodobieństwa złamania abstynencji oraz samodzielnego proponowania najbardziej 

optymalnych rozwiązań terapeutycznych. Rozwiązanie może okazać się tanie i skuteczne. 

Upowszechnienie w okresie stanu epidemii komunikatorów społecznych, aplikacji mobilnych, 

sprzyja wprowadzeniu takiego rozwiązania, 

– Rehabilitacji, wsparcie psychiczne osób bliskich pacjenta patologicznie uzależnionego od 

alkoholu. Zapewnienie dla dzieci do lat 13 dostępu do oddziaływań pomocowych realizowanych 

w systemie terapeutycznych ośrodków dziennych, świetlic. Małżonkowie, dzieci osób 

patologicznie nadużywających alkohol często w swoim postępowaniu szukają sprawczości i 

odpowiedzialności za zachowania osoby uzależnionej. Prowadzi to do zaburzeń funkcjonowania 

rodziny, problemów emocjonalnych i psychicznych, izolacji i wycofania z życia społecznego. 

Systematyczne zwiększanie (poprzez portale społecznościowe, poradnie zdrowia psychicznego, 

kluby AA) świadomości bliskich o potrzebie korzystania przez nich z porady psychoterapeuty, 

udziału w terapiach dla osób współuzależnionych, oraz tworzenie dziennych świetlic (w ośrodkach 

gminnych, przy placówkach terapii uzależnień, przy klubach organizacji samorządowych) dla 

dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem z udziałem terapeuty uzależnień, psychologa 

dziecięcego i pedagogów umożliwiło by obiektywny wgląd młodej osoby na problemy, które są 

jego udziałem, budowanie asertywności i stymulowanie rozwoju osobistego. 

Uwagi nieuwzględnione – podstawą 

do realizacji tych zadań są inne 

przepisy (ustawa o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi). 

168 

str. 10  

uwaga 

do celu 2 

zadania 1 

PARPA 

Nadanie nowego brzmienia zadaniu nr 1  tj.: Wdrożenie i upowszechnianie standardów i procedur 

profilaktyki, diagnozy oraz terapii FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) zgodnie 

z aktualnym stanem wiedzy naukowej. Powyższe oznacza usunięcie z zadania 1 sformułowania 

„Kształcenie personelu medycznego w zakresie umiejętności rozpoznawania wzorów picia i 

podejmowania interwencji wobec pacjentów pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie oraz na 

temat FASD”. Ponadto proponuje się zmianę okresu realizacji zadania na 2021-2025 oraz dodanie 

do realizatorów zadania jednostek samorządu terytorialnego.  

Uzasadnienie: Standardy dotyczące diagnozy FASD zostały opublikowane w 2020 roku 

(Medycyna Praktyczna – Pediatria, wydanie specjalne 1). W ramach międzynarodowego 

projektu FAR SEAS, do końca 2022 roku zostaną opracowane i przetestowane w 

badaniach pilotażowych, standardy profilaktyki FASD. Do dopełnienia spektrum 

niezbędnych działań z zakresu rozwiązywania problemów związanych z prenatalną 

Uwaga uwzględniona. 



ekspozycją na alkohol konieczne jest jeszcze opracowanie standardów pracy 

terapeutycznej z osobami z FASD. Dlatego też proponujemy poszerzenie zakresu zadania. 

W kwestii dodania JST jako realizatorów zadania należy wskazać, że jednostki samorządu 

terytorialnego dysponują środkami na profilaktykę i rozwiązywanie problemów 

alkoholowych, które pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Jednym z 

wyzwań w tym obszarze są działania z zakresu profilaktyki i terapii FASD i samorządy 

gminne w coraz większym zakresie podejmują się ich realizacji. Dlatego należy utrzymać 

realizatora jakim są JST w nowym NPZ.  

Przy czym „Kształcenie personelu medycznego w zakresie umiejętności 

rozpoznawania wzorów picia i podejmowania interwencji wobec pacjentów pijących 

alkohol ryzykownie i szkodliwie oraz na temat FASD” powinno być uwzględnione w 

NPZ jako nowe, realizowane w  latach 2021-2025. Wynika to z faktu, że w pierwszej 

kolejności powinno być prowadzone kształcenie personelu medycznego a dopiero potem 

wdrażanie procedury rozpoznawania problemów alkoholowych i krótkich interwencji 

(RKI) w placówkach POZ. Czyli kształcenie personelu medycznego i/lub prace 

przygotowujące warunki do tego kształcenia powinny rozpocząć się od 2021 roku. 

Proponuje się także dopisanie do realizatorów tego wyodrębnionego zadania  MZ, 

MSWiN, NFZ, placówek podstawowej opieki zdrowotnej oraz JST do grupy realizatorów 

zadania. Instytucje te są  niezbędne do skutecznego prowadzenia kształcenia personelu 

medycznego w zakresie rozpoznawania problemów alkoholowych i krótkich interwencji. 

MZ i MSWiN –wprowadzanie tematyki rozpoznawania problemów alkoholowych i 

krótkich interwencji do programów kształcenia studentów wyższych uczelni 

medycznych. MZ i NFZ – wprowadzenie procedury RKI jako świadczenia 

gwarantowanego w ramach świadczeń zdrowotnych udzielanych w placówkach 

podstawowej opieki zdrowotnej. Wydaje się to niezbędnym warunkiem w motywacji 

udziału w szkoleniach personelu medycznego w zakresie RKI oraz wdrożenia procedury 

RKI do praktyki lekarzy POZ. Placówki POZ – delegowanie lekarzy POZ do udziału w 

szkoleniach w zakresie procedury RKI. JST – możliwa organizacja i finansowanie szkoleń 

personelu medycznego w zakresie procedury RKI. Personel medyczny jest kluczowy z 

perspektywy realizacji celów NPZ, w tym również związanych z ograniczaniem spożycia 

alkoholu w całej populacji i w grupach szczególnego ryzyka jak np. kobiety w ciąży lub 

szerzej – w wieku rozrodczym. W związku z tym, proponujemy utworzenie odrębnego 

zadania dotyczącego podnoszenia kompetencji lekarzy, pielęgniarek i położnych w tym 

zakresie. 

 

169 str. 10-11  

uwaga 

PARPA 

Propozycja zmiany okresu realizacji zadania z 2021-2025 na 2023-2025. 

Uzasadnienie: W pierwszej kolejności powinno być prowadzone kształcenie personelu 

medycznego a dopiero potem wdrażanie procedury rozpoznawania problemów 

alkoholowych i krótkich interwencji (RKI) w placówkach POZ. Czyli realny okres 

Uwaga uwzględniona. 



do celu 2 

zadania 2 

wdrażania procedury następuje po zrealizowaniu choćby części szkoleń personelu 

medycznego, tj. wydaje się że nie wcześniej niż od roku 2022-2023. 

 

170 

str. 11  

uwaga ogólna 

do celu 2 

zadania 3 

Komisja Wspólna 

Rządu i Samorządu 

Terytorialnego 

Zmniejszenie dostępności fizycznej i ekonomicznej alkoholu może mieć miejsce poprzez zmiany 

prawne oraz zmiany w polityce fiskalnej. Pytanie zatem, jaką rolę będą miały pełnić podmioty 

wybrane do realizacji tego zadania w drodze konkursu. 

Uwaga stanowi komentarz – 

w ocenie projektodawcy zadania 

takie mogłyby mieć charakter np. 

informacyjny. 

171 

str. 12  

wcelu 2 

dodanie 

zadania 7-10 

PARPA 

Proponuje się dodanie nowych zdań do ww. punktu tj: 

• Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, 

socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci z rodzin z 

problemem alkoholowym i ich rodzin. 

Uzasadnienie: Udzielanie pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym powinno być 

jednym z priorytetów działań zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym, a w związku 

z tym – wyraźnie wyznaczonym zadaniem do realizacji w ramach NPZ. W Polsce 943 tys. dzieci i 

młodzieży w wieku poniżej 18 lat ma rodziców z problemami wynikającymi z picia (ok. 13% tej 

grupy wiekowej). W raporcie NIK pn. „Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego dla dzieci” 

z 2016 roku (KPS.410.007.00.2016, nr ewid. 24/2017/P/16/040/KPS) stwierdzono., że placówki 

wsparcia dziennego stanowią skuteczny instrument wspierania rodzin, szczególnie tych, które 

doświadczają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i odgrywają istotną 

rolę w systemie pomocy, jednak istnieje ogromny deficyt w zakresie ich dostępności. Tylko ok.  

170 tys. dzieci korzysta z różnych form wsparcia – od pomocy w nauce, poprzez dożywianie, udział 

w różnego rodzaju zajęciach rozwojowych, aż po programy pomocy psychologicznej czy udział w 

grupowych zajęciach socjoterapeutycznych. Blisko połowa gmin nie prowadzi żadnych działań 

pomocowych dla dzieci z rodzin alkoholowych. Dotyczy to zwłaszcza gmin wiejskich.  

• Wydawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych, prowadzenie kampanii 

społecznych, telefonów zaufania, stron internetowych upowszechniających 

wiedzę na temat problemów alkoholowych, przemocy domowej oraz dostępnych 

form pomocy. 

Uzasadnienie: Prowadzenie działalności edukacyjnej z uwzględnieniem różnych kanałów dotarcia 

do grupy odbiorców (poza bezpośrednim prowadzeniem szkoleń) jest kluczowa strategią 

zwiększania kompetencji i podnoszenia jakości oferowanych form pomocy. Dlatego proponujemy 

dodanie  tego zadania, podobnie, jak jest to w przypadku uzależnień behawioralnych. 

• Zwiększanie dostępności i podnoszenie jakości pomocy dla członków rodzin z 

problemem przemocy, w szczególności związanej z alkoholem. 

Uwaga częściowo uwzględniona. 



Uzasadnienie: Zdaniem PARPA w Narodowym Programie Zdrowia nie może zabraknąć 

zagadnień dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem 

alkoholowym. Nadużywanie  alkoholu i uzależnienie jest poważnym czynnikiem ryzyka przemocy 

domowej. Badania pokazują, że prawdopodobieństwo wystąpienia przemocy w rodzinach, w 

których nadużywa się alkoholu jest ponad dwukrotnie większe niż w rodzinach, w których problem 

alkoholowy nie występuje (Casselman, Moorthamer 2004, Baron, Richardson 2014). Mężczyźni 

uzależnieni 15 razy częściej stosują przemoc niż abstynenci (Khare 2006, Martin 2016). Statystyki 

policyjne związane z realizacją procedury „Niebieskie Karty” pokazują, że ponad 60% interwencji 

policjantów w związku z podejrzeniem przemocy w rodzinie, dotyczy sytuacji kiedy sprawca 

przemocy był pod wpływem alkoholu.  Dodatkowo, nie możemy zapominać, że przemoc domowa 

niesie szereg konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego ofiar przemocy, co przekłada 

się na ich funkcjonowanie psychospołeczne. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi w art. 2 wyraźnie wskazuje, że „zadania w zakresie 

przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki 

społecznej, w szczególności poprzez: (…) 7) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (...)”. Ponadto 

art 4' ww. ustawy wymieniając zadania własne gminy związane z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu wskazuje na 

konieczność „udzielania członkom rodzin z problemem alkoholowym pomocy psychospołecznej i 

prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą”. Ponadto, Krajowy Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie nakłada na Ministerstwo Zdrowia i PARPA zadanie w 

postaci prowadzenia Telefonu dla ofiar przemocy w rodzinie i przeznacza na to dodatkowe – dla 

budżetu Ministra Zdrowia i PARPA - środki finansowe. Z kolei, ustawa o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie nakłada na przedstawicieli ochrony zdrowia i członków gminnych komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych obowiązek podejmowania w sytuacji podejrzenia 

przemocy w rodzinie interwencji w ramach procedury „Niebieskie Karty”.  Wprowadzenie do 

Narodowego Programu Zdrowia zadania związanego z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

będzie kompatybilne z istniejącymi przepisami prawa oraz pozwoli na  kontynuowanie działań 

rozpoczętych i prowadzonych w oparciu o NPZ na lata 2016-2020. 

• Edukacja publiczna w zakresie związku między piciem alkoholu a chorobami 

nowotworowymi. 

Uzasadnienie: W 2020 r. Komisja Europejska, w ramach piątego priorytetu - „promowanie 

naszego europejskiego stylu życia” – rozpoczęła prace związane z europejskim planem walki z 

rakiem (Europe's Beating Cancer plan). Określi on działania wspierające, koordynujące lub 

uzupełniające wysiłki państw członkowskich na każdym etapie choroby, w tym na etapie jej 

zapobiegania. Europejski plan walki z rakiem będzie w nadchodzącym okresie główną inicjatywą 

w ramach Europejskiej Unii Zdrowia (European Health Union). Proponowane sposoby działania 

obejmują m.in. ograniczanie  spożycia alkoholu i rozwijanie w społeczeństwie świadomości 



wzrostu ryzyka zachorowania na chorobę nowotworową w związku z piciem alkoholu. Edukacja 

publiczna w zakresie zagrożeń związanych z paleniem papierosów jest prowadzona od lat i to 

skutecznie. Obecnie, gdy dowody naukowe nie pozostawiają wątpliwości co do tego, ze 

spożywanie napojów alkoholowych jest czynnikiem rakotwórczym (por. np. 

https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/roc/content/profiles/alcoholicbeverageconsumption.pdf.) należy 

upowszechnić tę wiedzą w społeczeństwie. 

172 str. 11-12 

Centrum Nauk 

Społecznych 

i Bioetyki Instytutu 

na rzecz Kultury 

Prawej Ordo Iuris 

W omawianym dokumencie uzależnienia behawioralne potraktowane zbiorczo. Zasadnym wydaje 

się, wzorem poprzedniego Programu, wyodrębnienie zagrożeń wynikających z upowszechnienia 

pornografii, zwłaszcza w kontekście kontaktu dzieci i młodzieży z materiałami zawierającymi 

treści pornograficzne. Pozwoli to między innymi przeciwdziałać problemowi seksualizacji dzieci i 

młodzieży i przyczyni się do upowszechniania wiedzy na temat zagrożeń wynikających z tego 

coraz szerszego zjawiska społecznego. Wydaje się, że problem ten powinien na poziomie państwa 

zostać potraktowany szerzej, niż ma to miejsce w omawianym projekcie. 

Uwaga nieuwzględniona. W ocenie 

projektodawcy, z uwagi na liczne 

problemy zdrowia psychicznego 

dzieci i młodzieży, 

uszczegóławianie jest niezasadne. 

173 str. 11 

Krajowe Biuro 

do spraw 

Przeciwdziałania 

Narkomanii 

Uwaga do punktu VI - Uzależnienia od zachowań (uzależnienia behawioralne). 

Proponuje się nadanie nowego brzmienia tj.: Rozwiązywanie problemów związanych z 

zachowaniami prowadzącymi do uzależnień behawioralnych. 

Uzasadnienie: Zadania przewidziane do realizacji w tym punkcie są pomyślane jako spektrum 

oddziaływań ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów wynikających z zaburzeń 

zachowania o charakterze nałogowym, które wiążą się z odczuwaniem przymusu i brakiem kontroli 

nad wykonywaniem określonej czynności oraz kontynuowaniem jej mimo negatywnych 

konsekwencji dla jednostki oraz dla jej otoczenia, jednak pojęcie „uzależnienia behawioralne" nie 

jest zdefiniowane w prawie polskim i ma wielu oponentów wśród osób ze świata nauki ze względu 

na brak wystarczających kryteriów diagnozujących problem jako uzależnienie. 

Uwaga nieuwzględniona. 

174 str. 12 NIO-PIB 

Uzależnienie od papierosów jest również uzależnieniem behawioralnym. Rozumiemy, że chodzi 

również o NIO-PIB? Która jednostka jest „jednostką podległą MZ właściwą w sprawie uzależnień 

w drodze naboru wniosków (FRPH)”? 

Jednostką właściwą jest jednostka 

podległa, posiadająca upoważnienie 

do dokonywania określonych 

czynności w imieniu MZ w ramach 

dysponowania FRPH. 

175 

str. 12  

uwaga 

do celu 2 

zadania 1 

Krajowe Biuro do 

spraw 

Przeciwdziałania 

Narkomanii 

Uwaga do punktu VI - Uzależnienia od zachowań (uzależnienia behawioralne). 

Proponuje się przeformułowanie treści zadania nr 1 na następujące brzmienie: Upowszechnianie 

wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych, w tym wydawanie materiałów 

informacyjno- edukacyjnych, prowadzenie kampanii społecznych, strony i poradni internetowej 

oraz telefonu zaufania. Uzasadnienie: Nowe brzmienie rozszerzy możliwość podjęcia także innych 

działań oprócz wydawania materiałów informacyjno-edukacyjnych, prowadzenia strony, poradni 

oraz telefonu zaufania. 

Uwaga uwzględniona. 



176 

str. 12  

uwaga 

do celu 2 

zadania 1 i 3 

Lubuski Urząd 

Wojewódzki 

W punkcie VI. Wykaz zadań służących realizacji celu operacyjnego 2: Profilaktyka uzależnień w: 

• części: Uzależnienia od zachowań (uzależnienie behawioralne) – wskazać realizatora JST przy 

zadaniu: 1, 3. 

 

Uzasadnienie: jednostki samorządu terytorialnego w sprawozdaniach z realizacji zadań ze zdrowia 

publicznego za lata ubiegłe wykazują duże zaangażowanie w realizacji tego typu zadań. 

Uwaga częściowo uwzględniona. 

177 

str. 12  

uwaga 

do celu 2 

zadania 1 i 4 

Instytut Psychiatrii i 

Neurologii 

Sugerujemy wskazanie IPiN jako wykonawcy zadania 1 i 4 w zakresie „Uzależnienia od zachowań 

(uzależnienia behawioralne)” 
Uwaga uwzględniona. 

178 str. 12 

Krajowe Biuro do 

spraw 

Przeciwdziałania 

Narkomanii 

Uwaga do pkt. VI - Uzależnienie od narkotyków. 

Proponuje się nadanie nowego brzmienia tj.: Rozwiązywanie problemów związanych z używaniem 

środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych. 

Uzasadnienie: Zadania przewidziane do realizacji w tym punkcie są pomyślane jako 

spektrum oddziaływań ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów wynikających z używania 

środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, 

uzależnienie jest tylko jednym z nich. Zauważamy także, że pojęcie „narkotyki” nie jest 

zdefiniowane w prawie polskim i dlatego proponujemy posługiwać się pojęciami zdefiniowanymi 

co do których nie ma wątpliwości interpretacyjnych. 

Uwaga nieuwzględniona. 

179 str. 12-14 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Podkarpackiego 

Uwagi do pkt. VI. Wykaz zadań służących realizacji celu operacyjnego 2: Profilaktyka uzależnień, 

Uzależnienia od narkotyków w pkt. 3: 

Obecną nazwę zadania: „Objęcie leczeniem substytucyjnym co najmniej 30% osób uzależnionych 

od opioidów w każdym województwie” proponuje się zastąpić zapisem „Objęcie leczeniem 

substytucyjnym osób uzależnionych od opioidów, które w opinii specjalistów ds. uzależnień 

kwalifikują się do przedmiotowego leczenia.” 

Zmianę treści zadania uzasadnia się troską o dobro pacjentów uzależnionych od opiatów, a także 

aspektami leczniczymi i ekonomicznymi. Obligatoryjne ustalenie przedziału procentowego 

pacjentów (co najmniej 30%) do leczenia substytucyjnego jest nieuzasadnione, ponieważ tylko 

niektóre osoby uzależnione od opiatów, i to w wyjątkowych sytuacjach (gdy inne metody leczenia 

są nieskuteczne), mogą być poddani takiej terapii farmakologicznej. Stosowany w tym leczeniu 

środek syntetyczny – metadon, poza łagodzeniem objawów abstynenckich, kaszlowych czy 

bólowych, może spowodować w organizmie i jego metabolitach silne uzależnienie. Pacjenci 

używający przez dłuższy czas tą substancję uzależniają się od niej fizycznie i psychicznie. 

Następstwem nieumiejętnego stosowania tej substancji jest w nieodległej perspektywie czasowej 

potrzeba podjęcia przez nich leczenia z „metadonizmu”. 

Przeciwwskazaniem do zachowania dotychczasowej nazwy zadania zawartej w projekcie NPZ są 

także uwarunkowania ekonomiczne. Z danych statystycznych dla województwa podkarpackiego 

Uwaga nieuwzględniona. Brzmienie 

zadania, w tym wskazana w 

projekcie wartość wskaźnika, 

zostały skonsultowane z KBPN i jest 

merytorycznie uzasadnione. 

Kwestie dotyczące ewentualnej 

refundacji metadonu są 

przedmiotem odrębnych prac. 



wynika, że odsetek osób wymagających leczenia substytucyjnego jest niewielki. Leczenie wymaga 

zaś personelu o specjalistycznych kwalifikacjach i odpowiednich uwarunkowań lokalowych. W 

przypadku wystąpienia w województwie podkarpackim jednostkowych przypadków pacjentów 

wymagających leczenia substytucyjnego, zasadnym byłoby kierowanie ich do podmiotów 

leczniczych w innych województwach stosujących taką formę leczenia, bazując na ich 

doświadczeniu i wiedzy w tym zakresie. 

180 

str. 13  

uwaga 

do celu 2 

zadania 2 

Krajowe Biuro 

do spraw 

Przeciwdziałania 

Narkomanii 

Uwaga do pkt. VI - Uzależnienie od narkotyków. 

Proponuje się dodanie w zadaniu nr 2 Prowadzenie poradnictwa w ramach ogólnopolskiego 

telefonu zaufania oraz poradni internetowej w kolumnie Tryb realizacji - Zadanie własne. 

Uzasadnienie: KBPN w odniesieniu do telefonu zaufania od lat prowadzi działania w powyższym 

zakresie w trybie zadania własnego. Obecnie KBPN dysponuje doświadczonym zespołem z 

powodzeniem realizującym zadanie nr 2 w części telefon zaufania. 

Uwaga uwzględniona. 

181 

str. 14 – cel 2 

dodanie 

nowego 

zadania 

Krajowe Biuro 

do spraw 

Przeciwdziałania 

Narkomanii 

Uwaga do pkt. VI - Uzależnienie od narkotyków. 

Proponuje się dodanie kolejnego zadania pod nr 5 w brzmieniu „Prowadzenie współpracy 

międzynarodowej dotyczącej polityki przeciwdziałania narkomanii” oraz wskazanie w kolumnie 

Realizator - jednostki podległej MZ właściwej w sprawie uzależnień, zaś w kolumnie Tryb 

realizacji - zadanie własne. 

Uzasadnienie: Współpraca międzynarodowa, w szczególności z Europejskim Centrum 

Monitorowania Narkotyków i Narkomanii w Lizbonie wynika z członkostwa Polski w UE. 

Krajowe Biuro czy też w przyszłości nowo powstała instytucja będzie kontynuowała współpracę z 

EMCDDA w obszarze co najmniej 5 kluczowych wskaźników epidemiologicznych. Dodatkowo 

Krajowe Biuro realizuje współpracę międzynarodową z EMCDDA w ramach tzw. Grant 

Agreement, co związane jest z otrzymywaniem dodatkowych środków finansowych. Pragniemy 

dodać, że pracownicy Krajowego Biura uczestniczą systematycznie w posiedzeniach 

Horyzontalnej Grupy Roboczej ds. Narkotyków działającej przy UE, odpowiedzialnej za 

kreowanie polityki narkotykowej na poziomie UE, Dyrektor Krajowego Biura jest równocześnie 

Krajowym Koordynatorem ds. Narkotyków. W tym kontekście uzasadnione jest dodanie nowego 

zadania w zaproponowanym brzmieniu, co odpowiada stanowi faktycznemu i umożliwia dalszą 

realizację tych zadań w przyszłości. Zadanie dotyczące Współpracy międzynarodowej było 

uwzględnione we wszystkich dotychczasowych KPPN oraz Rozporządzenie RM w sprawie NPZ 

na lata 2016-2021. Zwracamy uwagę, że zadanie dot. Współpracy międzynarodowej uwzględniono 

w odniesieniu do uzależnienia od nikotyny. 

Uwaga nieuwzględniona – jest to 

zadanie własne, stanowiące 

integralną część realizacji 

pozostałych zadań. 

182 

str. 14  

cel 2 dodanie 

nowego 

zadania 

Krajowe Biuro 

do spraw 

Przeciwdziałania 

Narkomanii 

Proponuje się dodanie kolejnego zadania pod nr 6 w brzmieniu „Realizacja działań mających na 

celu ograniczenie podaży środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji 

psychoaktywnych. Realizatorem zadania będą: MSW, Policja, SG, MON, ŻW, MF, KAS, GIS, 

PIS. Uzasadnienie: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w art. 2 

wskazuje, że przeciwdziałanie narkomanii realizuje się poprzez odpowiednie kształtowanie 

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

1)  działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną; 

Uwaga uwzględniona. 



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. 

W projekcie nowego Rozporządzenie RM w sprawie NPZ na lata 2021-2025 uwzględniono 

zadania należące do kategorii od pkt. 1 do pkt. 4, nie uwzględniono zaś zadań przynależących do 

kategorii wskazanej w pkt. 5 tj. zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, 

przerobu i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii. Biorąc pod 

uwagę cele NPZ, w tym cel operacyjny nr 2 należy zauważyć, że ograniczanie podaży ma wpływ 

na możliwość osiągnięcia zakładanego celu, dlatego proponujemy dodać nowy punkt, tak jak na 

wstępie. Ponadto należy dodać, że zarówno w poprzednim Rozporządzeniu RM w sprawie NPZ 

jak i wcześniejsze Krajowe Programy Przeciwdziałania Narkomanii zawierały szereg zadań dla 

resortów realizujących zadania z obszaru ograniczania podaży na ww. substancje. Na poziomie 

polityki międzynarodowej uznaje się, że ograniczenie dostępu do substancji przekłada się na 

osiąganie pożądanych celów zdrowotnych. 

183 
str. 14 

 cel 3 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego 

Uwaga horyzontalna : Wszystkie zadania służące realizacji celu operacyjnego muszą być spójne 

oraz stanowić uzupełnienie dla innych dokumentów i działań (obecnych oraz przyszłych) 

związanych z ochroną zdrowia psychicznego tj. Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego 2017-2022, pilotażu CZP, reformy psychiatrii dorosłych jak i dzieci i młodzieży, 

strategii deinstytucjionalizacji itd. 

Uwaga stanowi komentarz. 

184 str. 14-18 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

VII. Wykaz zadań służących realizacji celu operacyjnego 3. Promocja zdrowia psychicznego 

3.1. Promocja zdrowia psychicznego 

3.2. Zapobieganie zachowaniom samobójczym 

 

Wsparcie numeratywne usystematyzuje wykaz zadań dla celu operacyjnego.  

Proponuje się wprowadzenie kropek po każdej nazwie zadania. 

Uwaga redakcyjna – 

nieuwzględniona. 

185 str. 14-18 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

VII. Wykaz zadań służących realizacji celu operacyjnego 3. Promocja zdrowia psychicznego 

3.1. Promocja zdrowia psychicznego 

Zadanie  

3.1.1. Realizacja programów profilaktyki o naukowych podstawach lub o potwierdzonej 

skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów 

profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. 

 

Zachęcanie do korzystania z bazy programów rekomendowanych.  

Wsparcie numeratywne usystematyzuje wykaz zadań dla celu operacyjnego.  

Uwaga redakcyjna – 

nieuwzględniona. 



Proponuje się wprowadzenie kropek po każdej nazwie zadania. 

186 str. 14-18 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Zachodniopomorskie

go 

Cel operacyjny 3:  Promocja zdrowia psychicznego, w obszarze: Promocja zdrowia psychicznego 

- nie określa zadań dla IST. Należy dodać zadania dla JST wraz z określeniem finansowania. 

Mimo utworzenia katalogu dot. zachowań samobójczych itd.  większy nacisk powinien zostać 

nałożony właśnie na promocję zdrowia psychicznego w bezpośrednim kontakcie jak najbliżej 

środowisk zagrożonych, co ma szczególne znaczenie zwłaszcza w okresie pandemii. Czynniki 

takie jak utrata pracy, ograniczony do minimum kontakt dzieci i nastolatków z rówieśnikami, 

sprzyjają popadaniu w depresje , a co za tym idzie ogólny stan zdrowia dużej części społeczeństwa 

ulega  pogarszeniu. Brak środków do życia (przez utratę stałego dochodu) powoduje np. sięganie 

po art. spożywcze gorszej jakości i powoduje np zmiany żywienia. Zdrowie psychiczne całego 

społeczeństwa powinno stać się priorytetem, gdyż ma ono przełożenie na inne schorzenia. Ze 

względu na długofalowy stres z jakim mamy do czynienia od marca można spodziewać się 

nasilenia zachowań na choroby kardiologiczne. Bardzo prawdopodobne jest również pogłębienia 

zjawiska otyłości (i powiązanych z nią schorzeń) ze względu na wymuszone zmiany w stylu życia. 

Uwaga częściowo uwzględniona. 

Podejmowanie opisanych działań 

jest możliwe na podstawie innych 

przepisów (np. ustawa o ochronie 

zdrowia psychicznego). 

 

187 str. 14-18 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Zachodniopomorskie

go 

Cel operacyjny 3:  Promocja zdrowia psychicznego, w obszarze: Zapobieganie zachowaniom 

samobójczym wymienia wiele poważnych zadań: 1, 2, 3 i 4. Niezrozumiałym jest czy realizatorem 

zadań będzie wyłącznie Koordynator MZ, na którego wniosek będą zawierane umowy z innymi 

realizatorami zadań, czy też są to zadania odrębne dla wymienionych realizatorów, w tym m.in. 

dla JST 

Należałoby doprecyzować zapis dotyczący realizatorów zadań, a w szczególności dotyczący zadań 

JST 

Wykazani realizatorzy podejmują 

działania w ramach zadań własnych. 

Wybór sposobu realizacji zadań 

powierzonych Koordynatorowi 

zależy od Koordynatora. 

188 str. 14-18 
Unia Metropolii 

Polskich 

Część VII. Wykaz zadań służących realizacji celu operacyjnego 3: Promocja zdrowia psychicznego 

pkt. 1 

Propozycja uwzględnienia  JST jako realizatora zadania w pkt. 1 tabeli 

JST realizują samorządowe programy profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. 

Uwaga uwzględniona. 

189 str. 14-18 
Fundacja „Mlekiem 

Mamy” 

czy cel operacyjny 3: Promocja zdrowia psychicznego obejmuje w swoich programach 

profilaktycznych depresję poporodową? 

Zaczęłyśmy mieć wątpliwości, stąd nasza dodatkowa uwaga do projektu, którą chcemy zgłosić do 

tego celu: zadania związane z profilaktyką depresji poporodowej.  PROBLEMY Z KARMIENIEM 

PIERSIĄ ZWIĘKSZAJĄ RYZYKO POJAWIENIA SIĘ DEPRESJI POPORODOWEJ NAWET 

O 50%. Matki potrzebują specjalistycznego wsparcia, ponieważ udane karmienie piersią 

przeciwdziała depresji poporodowej. 

Uwaga niezasadna. Proponowane 

przez projektodawcę brzmienie 

umożliwia realizację zadań 

dotyczących depresji poporodowej. 

190 str. 14-18 

Związek 

Pracodawców Polska 

Miedź 

Przy realizacji  celu operacyjnego 3 – Promocja zdrowia psychicznego, zasadnym wydaje się 

wdrożenie modelu istotnego wsparcia dzieci i młodzieży dotkniętych wyizolowaniem  w wyniku 

epidemii, co wpływa istotnie na pogorszenie ich stanu psychicznego i może bezpośrednio mieć 

wpływ na profilaktykę uzależnień oraz zapobieganie samobójstwom. Formami wsparcia mogą być 

konsultacje i terapie z psychologiem szkolnym dla uczniów  i rodziców. Istotnym narzędziem 

wymagającym wdrożenia powinno być obowiązkowe zatrudnienie w każdej ze szkół psychologa, 

finansowane środkami ze zwiększonej subwencji oświatowej, przy jednoczesnym dopuszczeniu 

Uwaga stanowi komentarz. 



różnych form zatrudnienia tego specjalisty, nie tylko w oparciu o umowę o pracę. Godnym 

rozważenia rozwiązaniem jest również stworzenie punktów wsparcia psychologicznego w każdej 

gminie/powiecie, które dostępne byłyby dla całej społeczności lokalnej. Dla powodzenia tego 

rozwiązania należałoby wdrożyć system finansowania nie obciążający budżetów samorządów. 

191 str. 14-15 

Konsultant 

Wojewódzki 

w dziedzinie 

endokrynologii 

dla województwa 

małopolskiego 

Promocja zdrowia psychicznego powinna obejmować również większy dostęp dzieci i młodzieży 

do specjalistów psychologów i terapeutów – coraz więcej dzieci i młodzieży boryka się z depresją, 

trudnościami adaptacyjnymi i problemami rodzinnymi. Edukacja szkolna powinna uwzględniać 

kształtowanie właściwych postaw młodzieży oraz treningi w zakresie asertywności i 

przeciwdziałania różnym formom przemocy. 

Może należałoby skorzystać z pomocy specjalistów w przygotowaniu i prowadzeniu odpowiednich 

programów szkolnych.” 

Uwaga stanowi komentarz. 

192 

str. 14  

uwaga 

do celu 3 

zadania 1 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego 

Należy doprecyzować określenie „program profilaktyczny” czy jest to zgodnie z ustawą „program 

polityki zdrowotnej”, „program zdrowotny” czy „program pilotażowy”. Czy będą to programy 

posiadające wymaganą opinię Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, 

ujednolicone w skali całego kraju. Należy doprecyzować, kto będzie odpowiedzialny za 

opracowanie programu a kto za jego wdrażanie. 

Uwaga niezrozumiała – nie dotyczy 

ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych. 

193 

str. 14  

uwaga 

do celu 3 

zadania 1 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Opolskiego 

część VII, Promocja zdrowia psychicznego, lp. 1 „Realizacja programów profilaktycznych…”, 

kolumna „Realizator” 

Proponujemy dodanie sformułowania „JST oraz podmioty wybrane w drodze konkursu 

ogłaszanego przez JST” 

Pierwotne brzmienie zapisu wyklucza JST z realizacji profilaktyki w obszarze zdrowia 

psychicznego, która dotąd mogła być realizowana 

Uwaga częściowo uwzględniona. 

Sposób realizacji przez JST zadania 

pozostaje do decyzji JST. 

194 

str. 16  

uwaga 

do zadania 1 

PARPA 

Z uwagi na fakt, że PARPA nie realizuje programów profilaktycznych opartych na podstawach 

naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej z zakresu 

zdrowia psychicznego w rozumieniu celu operacyjnego nproponuje się o nieuwzględniania ww. 

zadania jej jako realizatora.  

Uwaga uwzględniona. 

195 str. 14-18 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

VII. Wykaz zadań służących realizacji celu operacyjnego 3. Promocja zdrowia psychicznego 

3.2. Zapobieganie zachowaniom samobójczym 

3.2.3. Opracowanie, wdrażanie i ewaluacja  programów na wszystkich szczeblach profilaktyki 

ukierunkowanych na zapobieganie zachowaniom samobójczym, dostosowanych do potrzeb 

różnych populacji opartych na  Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji 

zdrowia psychicznego. 

 

Zachęcanie do korzystania z bazy programów rekomendowanych.  

Zachęcanie do korzystania z bazy programów rekomendowanych. 

Wsparcie numeratywne usystematyzuje wykaz zadań dla celu operacyjnego.  

Uwaga redakcyjna – 

nieuwzględniona. 



Proponuje się wprowadzenie kropek po każdej nazwie zadania. 

196 

str. 14  

uwaga 

do celu 3 

zadania 1 

Lubuski Urząd 

Wojewódzki 

W punkcie VII. Wykaz zadań służących realizacji celu operacyjnego 3: Promocja zdrowia 

psychicznego w: 

• części: Promocja zdrowia psychicznego – wskazać realizatora JST przy zadaniu: 1, 

 

Uzasadnienie: jednostki samorządu terytorialnego w sprawozdaniach z realizacji zadań ze zdrowia 

publicznego za lata ubiegłe wykazują duże zaangażowanie w realizacji tego typu zadań. 

Uwaga uwzględniona. 

197 

str. 15  

uwaga 

do celu 3 

zadania 1 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego 

W dokumencie wskazano jako jednego z wielu realizatorów „JST”, jak jest rola jst w tym zadaniu 

? 

Sposób realizacji zadania jest 

uwarunkowany lokalnymi 

potrzebami i możliwościami. 

198 

str. 15  

uwaga 

do celu 3 

zadania 2 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego 

Czy działania te będą spójne z innymi działaniami podejmowanymi np. ze środków Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ? 
Zadania będą spójne. 

199 

str. 15  

uwaga 

do celu 

zadania 2 

Centrum Kształcenia 

Podyplomowego 

Pielęgniarek 

i Położnych 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zwraca się z prośbą o dołączenie 

do pkt VII Wykaz zadań służących realizacji celu operacyjnego 3: Promocja zdrowia 

psychicznego, wiersz 2 Podnoszenie kompetencji kadr medycznych i innych specjalistów 

uczestniczących w realizacji działań profilaktycznych na rzecz opieki psychiatrycznej, w kolumnie 

Realizator: CKPPiP w ramach umowy z MZ zawartej na wniosek CKPPiP. 

Uwaga nieuwzględniona. 

200 

str. 15  

uwaga 

do celu 

zadania 2 i 3 

Instytut Psychiatrii 

i Neurologii 

Sugerujemy wskazanie IPiN jako wykonawcy w zadaniach 2 i 3 w zakresie „Promocja zdrowia 

psychicznego (i profilaktyka zaburzeń psychicznych)” 

Uwaga niezasadna. Zadanie 2 

wykracza poza możliwości 

oddziaływania Instytutu. W zadaniu 

3 IPiN jest wskazany jako 

Koordynator w ramach umowy 

z MZ zawartej na wniosek 

Koordynatora. 

201 

str. 15 – 

uwaga do 

celu 3 

zadania 3 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego 

Na czym będzie polegało przywołane kompleksowe badanie i czym będzie różniło się do 

aktualnego badania EZOP II ? 

Badanie zostanie przeprowadzone 

zgodnie z przyjętą metodyką. 



202 

str. 15 – 

uwaga do 

celu 3 

zadania 4 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego 

Bardzo ważne jest skoordynowanie działań związanych z ochroną zdrowia psychicznego, należy 

ujednolicić i wypracować najlepsze rozwiązania związane z profilaktyką problemów zdrowia 

psychicznego w celu uniknięcia tak dużego rozproszenia tych działań, nie zawsze skutecznych i 

opartych na podstawach naukowych. Ważna jest również koordynacja różnych systemów : 

zdrowia, pomocy społecznej, oświaty itd. 

Uwaga stanowi komentarz. 

203 

str. 15 

do celu 3 

dodanie 

nowego 

zadania 

Andrzej 

Wojciechowski 

Podnoszenie kompetencji osób 

pracujących z dziećmi z rodzin 

alkoholowych w świetlicach 

środowiskowo – socjoterapeutycznych 

2021–2025 MZ oraz 

podmioty 

wybrane 

w drodze 

konkursu 

ogłaszanego 

przez MZ 

zadanie własne,  

zadanie 

powierzane 

w trybie 

konkursowym 

 

Uwaga częściowo uwzględniona 

(w celu operacyjnym 2). 

204 str. 15-18 

Naczelna Izba 

Lekarska 

(uwaga zgłoszona 

w ramach 

konsultacji 

publicznych oraz 

w ramach 

opiniowania przez 

Radę ds. Zdrowia 

Publicznego) 

Z uznaniem przyjmujemy program mający na celu zapobieganie zachowaniom samobójczym, 

zwłaszcza w aspekcie zwiększającej się liczby pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. 

Jednocześnie, zwracamy uwagę, że  

w Narodowym Programie Zdrowia brakuje projektów w zakresie profilaktyki zachowań 

suicydalnych wśród dzieci i młodzieży, skierowanych właśnie do tej grupy osób. 

Uwaga stanowi komentarz. 

Zaproponowane w projekcie 

brzmienie uwzględnia różne grupy 

docelowe działań. 

205 

str. 16 – 

uwaga ogólna 

do celu 3 

zadania 2 

Komisja Wspólna 

Rządu i Samorządu 

Terytorialnego 

Pytanie czy istnieją badania potwierdzające, że np. poprawa bezpieczeństwa w różnych obiektach 

takich jak mosty, wiadukty, przejazdy kolejowe sprzyja zmniejszeniu liczby samobójstw. 

Oczywiście należy poprawiać ogólne bezpieczeństwo na wskazanych obiektach np. w celu 

zapobiegnięcia przypadkowemu upadkowi z wysokości czy wtargnięciu na przejazd kolejowy. 

Czym innym jednak jest podejmowanie wskazanych działań celem ograniczenia dostępu do metod 

dokonywania samobójstw. Pytanie o skuteczność takich działań w kontekście kosztów jakie 

należałoby ponieść w tym celu. 

Uwaga stanowi komentarz. 

Zaproponowane zadania zostały 

opracowane przed zespół ekspertów 

na podstawie dostępnych danych. 

206 str. 16 i 17  

uwaga 

PARPA 

Z uwagi na fakt, że PAPRA nie zajmuje się bezpośrednio problematyką samobójstw, należałby ją 

usunąć z realizatora ww. zadań.  Agencja zajmuje się profilaktyką adresowaną do dzieci i 

młodzieży oraz wspiera jakość leczenia uzależnień i w tym sensie stara się minimalizować jeden z 

czynników ryzyka samobójstw czyli alkohol. 

Uwaga nieuwzględniona. 

Konieczne jest uwzględnianie tej 



do celu 3 

zadania 3 i 9 

tematyki w działaniach jednostki 

podległej MZ do spraw uzależnień. 

207 

str. 16 

do celu 3 

zadania 4 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego 

Brak Centrum Zdrowia Psychicznego jako realizatora 

Założeniem funkcjonowania CZP jest stały kontakt z pacjentem, w tym telefoniczny 24/7 

Uwaga nieuwzględniona. 

Zobowiązania CZP wynikają 

z umowy z NFZ. 

208 

str. 16 i 17  

uwaga 

do celu 3 

zadania 3 i 9 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego 

Zastąpienie skrótów: „PARPA” i „KBPN” wyrazami: „jednostka podległa MZ właściwa w sprawie 

uzależnień” 

Zapowiedziane połączenie PARPY i KBPNu 

Uwaga uwzględniona. 

209 

str. 16  

uwaga 

do celu 3 

zadania 3 

Krajowe Biuro do 

spraw 

Przeciwdziałania 

Narkomanii 

Uwaga do pkt. VII - Wykaz zadań służących realizacji celu operacyjnego 3: Promocja zdrowia 

psychicznego, Promocja zdrowia psychicznego, część Zapobieganie zachowaniom samobójczym, 

zadanie  3. 

Wnosimy o wykreślenie KBPN spośród realizatorów ww. zadania. 

Uzasadnienie: Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nie daje podstaw KBPN do realizacji 

programów profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki 

uniwersalnej, wskazującej i selektywnej ukierunkowanych na zapobieganie zachowaniom 

samobójczym. Programy opracowywane, wdrażane lub ewaluowane przez KBPN ukierunkowane 

są na ograniczenie używania substancji psychoaktywnych lub zaprzestanie ich używania co może 

prowadzić do ograniczenia ryzyka zachowań samobójczych. Tego typu zadania KBPN zleca do 

opracowania lub wdrożenia w ramach swojej statutowej działalności. Obecne brzmienie zadania 

nr 3 wyraźnie wskazuje, że celem jest opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programów 

ukierunkowanych na zapobieganie zachowaniom samobójczym, do czego KBPN nie jest 

powołane. Dlatego proponujemy usunąć spośród realizatorów tego zadania KBPN. 

Uwaga nieuwzględniona. 

Konieczne jest uwzględnianie tej 

tematyki w działaniach jednostki 

podległej MZ do spraw uzależnień. 

210 

str. 16  

uwaga 

do celu 3 

zadania 3 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego 

Należy doprecyzować określenie „program profilaktyki uniersalnej” czy jest to zgodnie z ustawą 

„program polityki zdrowotnej”, „program zdrowotny” czy „program pilotażowy”. Czy będą to 

programy posiadające wymaganą opinię Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, 

ujednolicony w skali całego kraju. Należy doprecyzować, kto będzie odpowiedzialny za 

opracowanie programu a kto za jego wdrażanie. 

Uwaga niezrozumiała – nie dotyczy 

ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych. 

211 str. 16  

uwaga 

Urząd 

Marszałkowski 

Jak to zdanie wpływa na świadczenia gwarantowane, czy nie dochodzi do podwójnego 

dofinansowania ? 

Zadanie nie pokrywa się ze 

świadczeniami, o których mowa w 

przepisach o świadczeniach opieki 



do celu 3 

zadania 4 

Województwa 

Pomorskiego 

zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych.  

212 

str. 17  

uwaga 

do celu 3 

zadania 6 

Lubuski Urząd 

Wojewódzki 

W punkcie VII. Wykaz zadań służących realizacji celu operacyjnego 3: Promocja zdrowia 

psychicznego w: 

• części: Zapobieganie zachowaniom samobójczym – wskazać realizatora JST przy zadaniu: 6. 

 

Uzasadnienie: jednostki samorządu terytorialnego w sprawozdaniach z realizacji zadań ze zdrowia 

publicznego za lata ubiegłe wykazują duże zaangażowanie w realizacji tego typu zadań. 

Uwaga uwzględniona. 

213 

str. 17  

uwaga 

do celu 3 

zadania 6 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego 

Czy wszystkie wskazane grupy zawodowe mają uprawnienia i kompetencję w zakresie wczesnego 

wykrywania symptomów zachowań samobójczych – należałoby doprecyzować opis zadania.  

Należałby uwzględnić edukację rodziców oraz grup rówieśniczych w tym zakresie. 

Uwaga niezasadna. Zadanie polega 

na rozwoju kompetencji 

określonych grup zawodowych. 

214 

str. 17  

uwaga 

do celu 3  

zadania 7 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego 

Należy doprecyzować w jakim zakresie. 

Zakres został określony brzmieniem 

celu strategicznego NPZ i 

operacyjnego. 

215 

str. 18-20  

cel 4 

Związek Gmin 

Warmińsko-

Mazurskich 

Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich ze zdziwieniem zauważa, że projekt rozporządzenia Rady 

Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025 w Wykazie zadań 

służących realizacji celu operacyjnego 4: Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne zupełnie 

pomija fakt dostosowania polskich przepisów i działań do wymagań nowej dyrektywy w sprawie 

jakości wody do spożycia, przyjętej przez Parlament Europejski w dniu 15 grudnia 2020 r. 

Nowa dyrektywa kładzie duży nacisk nie tylko na poprawę jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi i poprawę dostępu do wody wodociągowej, ale także na poprawę dostępu do 

informacji, minimalizowanie zagrożeń związanych ze złym stanem infrastruktury, 

wykorzystaniem niewłaściwych materiałów kontaktujących się z wodą przy poborze, uzdatnianiu 

i dystrybucji wody oraz nieprawidłowościami wynikającymi z niewłaściwego wykonania i 

eksploatowania sieci i wewnętrznych systemów wodociągowych, zwłaszcza systemów ciepłej 

wody. Wszystkie te działania mają istotny wpływ na zdrowie publiczne. 

W Polsce sprawy związane z edukacją i poprawą świadomości na temat zaopatrzenia w wodę, a 

zwłaszcza ryzyka związanego z przenoszeniem chorób przez wodę są obecnie marginalizowane, 

praktycznie całkowicie zaniedbane. Nie są bowiem prowadzone badania na ten temat, właściwie 

prowadzone postępowania epidemiczne tam, gdzie istnieje ryzyko, że przyczyną ogniska może być 

czynnik przenoszony przez wodę, nie są prowadzone badania w kierunku legioneloz, a ich 

zgłaszalność jest sporadyczna. W Niemczech dokumentowanie legioneloz kształtuje się na 

Uwaga wykracza poza zakres 

regulowany projektowanym 

rozporządzeniem.  



poziomie kilkuset przypadków rocznie, podczas gdy epidemiolodzy szacują, iż jest ich ok 30 tys. 

rocznie. Na całym świecie podejmuje się działania mające na celu minimalizowanie ryzyka 

związanego z Legionellą w instalacjach wodociągowych z jednej strony oraz poprawę nadzoru nad 

legionelozami z drugiej strony. 

Przykłady: https://legionnaires.ecdc.europa.eu/; Legionnaires Disease and Pontiac Fever | 

Legionella | CDC; UBA-Empfehlung zur Untersuchung von Legionellen im Trinkwasser | 

Umweltbundesamt. 

Innym zagadnieniem, jest wprowadzenie systemu zarządzania ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę, 

jako obowiązkowego, podobnie jak HACCP w żywności, obejmującego cały łańcuch - poczynając 

od skutecznej ochrony zasobów wody ujmowanej na cele zaopatrzenia ludności, na kranie u 

konsumenta kończąc.  

W projekcie uwzględniono zagadnienia z zakresu środowiska pracy, epidemiologii i 

bezpieczeństwa żywności. Zupełnie pominięto zagrożenia zdrowotne związane z miejscem 

zamieszkania takie jak gospodarka wodno-ściekowa, wpływ materiałów budowlanych czy 

zanieczyszczenia powietrza wewnątrz budynków i na zewnątrz. Wynika to z pewnością z faktu, że 

w Polsce niewiele urzędów, instytucji i ludzi zajmuje się tymi zagadnieniami, a w ostatnich latach 

działania związane z nadzorem nad zdrowiem środowiskowym były celowo (?) ograniczane. 

Przykładem niech będzie zlikwidowanie Komisji Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody czy 

Departamentu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, bez 

dogłębnej analizy i porównania z rozwiązaniami stosowanymi w innych krajach. W Wielkiej 

Brytanii funkcjonuje odrębny organ nadzorujący bezpieczeństwo wody do spożycia (Drinking 

Water Inspectorat - https://www.dwi.gov.uk/ ). Jeden z 5 wydziałów niemieckiego Umwelt 

Bundesamt, zajmuje się środowiskowymi zagrożeniami zdrowia związanymi z powietrzem i wodą 

https://www.umweltbundesamt.de/en/the-uba/about-us/organizational-structure-of-the-

uba/division-ii. Instytucje te przygotowują i wydają publikacje 

(https://www.umweltbundesamt.de/publikationen), stosowne wytyczne, zalecenia i rekomendacje 

przeznaczone nie tylko dla dostawców wody i organów nadzoru (np. 

https://www.umweltbundesamt.de/portale/viren-im-wasser - w Polsce nikt nie bada wirusów w 

wodzie), ale także dla konsumentów https://www.umweltbundesamt.de/themen/trinkwasser-aus-

der-leitung-gesund-guenstig.  

 

Przyjęta w grudniu dyrektywa w sprawie jakości wody do spożycia nakłada na kraje członkowskie 

nowe obowiązki związane z tworzeniem europejskiego systemu nadzoru nad materiałami 

przeznaczonymi do kontaktu z wodą, czego nie uwzględniono w projekcie rozporządzenia. 

V. Propozycje zmian w załączniku w pkt VIII Wykaz zadań służących realizacji celu 

operacyjnego 4: Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne   

Lp

. 

Nazwa zadania Okres 

realizacji 

Realizator Tryb realizacji 



11

. 

Podejmowanie inicjatyw na rzecz 

bezpieczeństwa zaopatrzenia 

ludności w wodę i profilaktyki 

chorób przenoszonych drogą 

wodną, w tym kształtowanie postaw 

i kompetencji personelu: 

• dostawców wody, w tym 

odpowiedzialnych za 

dostarczanie wody w 

budynkach, 

• nadzorującego stan techniczny 

i higieniczny wewnętrznych 

systemów wodociągowych, 

zwłaszcza w obiektach służby 

zdrowia i pomocy społecznej 

• nadzorującego jakość wody 

oraz 

• konsumentów 

2021–2025 MZ, ME, 

MGW, MK, 

MŚ, GIS, PIS, 

NIZP-PZH, 

oraz podmioty 

wybrane w 

drodze 

konkursu 

zadanie własne, 

zadanie 

powierzane w 

trybie 

wnioskowym 

oraz zadanie 

powierzane w 

trybie 

konkursowym 

 

12

. 

Monitorowanie zagrożeń 

fizycznych, chemicznych, 

radiologicznych i biologicznych w 

budynkach przeznaczonych na 

stały lub dłuższy pobyt ludzi (m.in. 

związanych z wodą, powietrzem, w 

tym zanieczyszczenia przenikające 

z materiałów budowlanych, 

sprzętów i wyposażenia) 

2021–2025 MZ, MGW, 

MK, MŚ, 

MBPiZP  

GIS, PIS, 

GINB NIZP-

PZH, 

 

zadanie własne, 

zadanie 

powierzane w 

trybie 

wnioskowym 

13

. 

Podejmowanie inicjatyw na rzecz 

minimalizowania zagrożeń 

zdrowotnych związanych z 

zanieczyszczeniem powietrza i 

wody 

2021–2025 MZ, MGW, 

MK, MŚ, 

WIOŚ, 

GIS, PIS, 

NIZP-PZH, 

zadanie własne, 

zadanie 

powierzane w 

trybie 

wnioskowym 

14 Badanie sposobu i przyczyn 

wykorzystywania lub 

2021–2025 instytut 

badawczy lub 

zadanie  

powierzane 



.  niewykorzystywania do picia wody 

wodociągowej bezpośrednio z 

kranu; 

 

uczelnia 

wyższa 

wybrana 

w drodze 

konkursów 

ogłaszanych 

przez MZ i 

MON 

w trybie 

konkursowym. 

15

.  

Przygotowanie kampanii społecznej 

zachęcającej do picia wody z kranu 

oraz ograniczającej zużycie wód 

butelkowanych 

2021–2025 MZ, MGW, 

podmioty 

wybrane w 

drodze 

konkursu 

zadanie własne, 

zadanie 

powierzane w 

trybie 

konkursowym 

 Prowadzenie baz danych 

dotyczących występowania 

czynników rakotwórczych i 

mutagennych pochodzących z 

kontaktu z wodą (droga narażenia: 

konsumpcyjna, inhalacyjna i 

dermalna), Centralnego Rejestru 

Chorób Wodopochodnych i Wodo 

zależnych  

2021–2025 MZ, MGW, 

podmioty 

wybrane w 

drodze 

konkursu 

zadanie własne, 

zadanie 

powierzane w 

trybie 

konkursowym 

 

216 str. 18-20  
Izba Gospodarcza 

„Farmacja Polska” 

Wykonanie zadania zwiększenia dostępności diagnostyki zakażeń HCV w ramach czwartego celu 

operacyjnego. 

UZASADNIENIE: Pomimo zapewnienia niemal pełnej dostępności leczenia zakażeń HCV 

finansowanego ze środków publicznych do dzisiaj nie zapewniono publicznego powszechnego 

systemu screeningu w kierunku zakażenia. Badania Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - 

PZH wskazują, że wciąż pięciu na sześciu Polaków nie wie o zakażeniu. Jak wskazują badania 

polskich naukowców, w przypadku zwiększenia diagnostyki zakażeń HCV byłoby możliwa 

eradykacja wirusa w przeciągu dekady, a co za tym idzie - ograniczenie liczby marskości wątroby, 

raka wątroby oraz dekompensacji organu, które są najpoważniejszymi powikłaniami tej choroby. 

Pomimo apeli środowiska naukowców od wielu lat nie wdrożono odpowiednich zmian, o których 

przyjęcie prosimy. Wnosimy również o rozszerzenie zestawu wskaźników służących 

monitorowaniu realizacji czwartego celu operacyjnego o liczbę pacjentów aktywnie leczonych z 

powodu zakażeń HCV. 

Uwaga wykracza poza zakres 

regulowany projektowanym 

rozporządzeniem. 



217 str. 18-20 
Izba Gospodarcza 

„Farmacja Polska” 

Uzupełnienie Narodowego Programu Zdrowia o kierunkowe działania dotyczące zwiększenia 

dostępności do szczepień ochronnych finansowanych ze środków publicznych. 

UZASADNIENIE: w ostatnim czasie resort zdrowia podjął działania zmierzające do zwiększenia 

dostępności niektórych rodzajów szczepień ochronnych dla pacjentów, w tym dzieci. Pomimo 

tego, wielu polskich pacjentów wciąż nie ma dostępu do wielu szczepień, dla których istnieją 

jednoznacznie pozytywne dowody dotyczące pozytywnego wpływu na zdrowie publiczne. Biorąc 

pod uwagę rozłączne źródło finansowania oraz aktualnie obowiązujące regulacje, wnosimy o 

uzupełnienie Narodowego Programu Zdrowia o ustrukturyzowany plan nowelizacji Programu 

Szczepień Ochronnych w kolejnych latach objętych horyzontem NPZ. 

Uwaga wykracza poza zakres 

regulowany projektowanym 

rozporządzeniem. W projekcie 

przewiduje się natomiast promocję 

szczepień. 

218 str. 18-20  
Unia Metropolii 

Polskich 

VII Wykaz zadań służących realizacji celu operacyjnego 4: Zdrowie środowiskowe i choroby 

zakaźne 

Uszczegółowienie zapisu dotyczącego szczepień ochronnych, w tym także zapisu dotyczącego 

szczepienia przeciw wirusowi HPV 

Gminy realizują program polityki zdrowotnej pn: „Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób 

po 65 roku życia zameldowanych w mieście” na lata 2017-2021. Uszczegółowienie zapisów 

dotyczących szczepień, np. przeciw grypie znalazłoby uzasadnienie w kontynuacji programu i 

wydania pozytywnych opinii w tym zakresie przez AOTMiT. Ponadto zgodnie z rekomendacjami 

Ministerstwa Zdrowia w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-

19 – szczepienia przeciw grypie i pneumokokom dla osób powyżej 60 roku życia i z chorobami 

przewlekłymi są wskazane.  

Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie zmian w Kalendarzu szczepień obowiązkowych. 

Zmiany dotyczą, między innymi, wprowadzenia do kalendarza szczepień obligatoryjnych takich, 

jak np. szczepienia przeciw rota- wirusom, wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV. W Kalendarzu 

szczepień  obowiązkowych na 2021 rok pojawiły się obowiązkowe szczepienia przeciw rota- 

wirusom, natomiast szczepienia przeciw wirusowi HPV nie zostały uwzględnione.    A szczepienia 

p/grypie w kalendarzu szczepień  na 2021 są szczepieniami zalecanymi.  

W opinii GMS nadrzędne dokumenty w zakresie ochrony zdrowia nie są kompatybilne np. 

Narodowy Program Zdrowia i Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  27 lutego 2018 r. w 

sprawie priorytetów zdrowotnych. 

Uwaga wykracza poza zakres 

regulowany projektowanym 

rozporządzeniem. W projekcie 

przewiduje się natomiast promocję 

szczepień. 

219 str. 18-20 

Związek 

Pracodawców Polska 

Miedź 

Realizując cel operacyjny nr 4 – Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne nie można pominąć 

konieczności wdrożenia skutecznego systemu identyfikacji i likwidacji „lokalnych trucicieli” 

spalających w piecach śmieci, definiując instytucje odpowiedzialne za monitorowanie i reakcję, 

które wyposażone winny zostać w odpowiednie środki restrykcji. Zadanie nr 4 proponujemy 

rozszerzyć terytorialnie o miejsce zamieszkania ogółu społeczeństwa, nie ograniczając go tylko do 

funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych oraz wdrożenie skutecznych metod zapobiegania truciu 

środowiska. 

Uwaga wykracza poza zakres 

regulowany projektowanym 

rozporządzeniem, stanowi 

komentarz. 

220 str. 18-20 Urząd 

Marszałkowski 

Uwaga horyzontalna: W Programie wskazuje się, że wyzwaniem dla zdrowia publicznego jest 

pandemia COVID-19, a w celu nie ma żadnego najmniejszego odniesienia do aktualnej sytuacji 

epidemicznej w kraju. 

Realizacja zadań dotyczących 

przeciwdziałania zakażeniom 



Województwa 

Pomorskiego 

SARS-CoV-2 oraz niwelowania 

skutków pandemii wynika z innych 

przepisów. 

221 

str. 18  

uwaga 

do celu 4 

zadania 1 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego 

Sugeruje się doprecyzowanie i uzupełnienie szeroko rozumianej edukacji w kierunku zapobiegania 

oraz zwalczania chorób zakaźnych zagrażających zdrowiu publicznemu (wywołanych różnymi 

czynnikami chorobotwórczymi). 

Działania edukacyjne powinny być prowadzone również dla przedsiębiorców, informowanie o 

zakazach i normach dla przedsiębiorców, którzy maja wpływ na zanieczyszczanie środowiska. 

Uwaga stanowi komentarz co do 

sposobu realizacji zadań. 

222 

str. 18  

uwaga 

do celu 4 

zadania 1 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Opolskiego 

Proponujemy dodanie do wyznaczonych realizatorów JST. 

Taki zapis ma znaczenie, zważywszy na obecne perspektywy realizacji wykorzystania środków w 

RPO oraz na wprowadzenie „Nowego Zielonego Ładu” w perspektywę finansowania z funduszy 

europejskich 2021-2027. 

Uwaga uwzględniona. 

223 

str. 18  

uwaga 

do celu 4 

zadania 1 

GIS 

Zadanie nr 1 – Działania edukacyjne dotyczące wpływu środowiska życia na zdrowie: 

Główny Inspektor Sanitarny proponuje uzupełnienie zadania nr 1 o przeciwdziałanie chorobom 

wodozależnym (zadanie otrzymałoby brzmienie: „Działania edukacyjne dotyczące wpływu 

środowiska życia na zdrowie, w tym przeciwdziałanie chorobom wodozależnym”) oraz 

uwzględnienie wśród realizatorów tego zadania NIZP-PZH w zakresie opracowania wytycznych. 

Celem proponowanej zmiany jest upowszechnienie wiedzy wśród właścicieli, 

administratorów, zarządców podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rodzaju 

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne na temat zagrożeń zdrowotnych powodowanych 

przez bakterie z rodzaju Legionella sp. W wyniku prowadzonego przez organy Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej nadzoru nad ciepłą wodą zwłaszcza w podmiotach wykonujących działalność 

leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne stwierdzane są 

przekroczenia bakterii Legionella sp. w instalacjach ciepłej wody. Ocena skażenia instalacji 

wskazuje na poziom wysoki, występują również przypadki skażenia bardzo wysokiego. Z uwagi 

na niewielki stopień testowania osób chorujących na zapalenia płuc w kierunku zachorowania na 

legionelozę w Polsce, odnotowuje się małą liczbę zachorowań na legionelozę. Jest to sytuacja 

odmienna niż np. w Niemczech, które mają podobne warunki klimatyczne jak Polska, tam jednak 

odnotowane zachorowania wynikają z m.in. ze standardów 

i sposobów diagnostyki. W związku z tym, w celu ograniczania liczy zachorowań na chorobę 

zakaźną, istotne jest podejmowanie inicjatyw mających na celu zapobieganie i zwalczanie 

zachorowań poprzez m.in. edukację zarządców i administratorów budynków w zakresie nadzoru 

stanu technicznego i higienicznego wewnętrznych systemów wodociągowych. 

Dodatkowo, należy również wskazać na znaczenie edukacji konsumentów 

wykorzystujących wodę do picia pochodzącej z indywidualnego ujęcia (studni) 

Uwaga częściowo uwzględniona. 

Uzupełniono grono realizatorów o 

NIZP-PZH. 

Proponowane brzmienie obejmuje 

także działania dot. jakości wody. 

Uwaga stanowi też komentarz do 

sposobu realizacji zadania 9. 

 



w zakresie dobrych praktyk i zagrożeń związanych z indywidualnymi dostawami wody. Istnieje 

potrzeba prowadzenia działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa wykorzystania wody 

pochodzącej z indywidualnych ujęć wody, edukacji zdrowotnej w zakresie potrzeby wykonywania 

badań jakości ujmowanej wody (zakres i częstotliwość badań), postępowania w przypadku 

podtopień studni spowodowanych np.: wystąpieniem powodzi. 

224 

str. 18 i 19  

uwaga ogólna 

do celu 4 

zadania nr 2 

i 8 

Komisja Wspólna 

Rządu i Samorządu 

Terytorialnego 

Wskazane działanie jest niewystarczające. Dzisiaj medycyna pracy w powszechnym odczuciu 

zarówno pracowników jak i pracodawców nie pełni żadnej roli. Pytanie czy nie powinny zostać 

podjęte działania, które realnie pozwolą wykorzystać potencjał medycyny pracy w działaniach na 

rzecz wzmocnienia zdrowia pracujących. 

Uwaga stanowi komentarz. Reforma 

medycyny pracy wykracza poza 

zakres regulowany 

rozporządzeniem. 

225 

str. 18  

uwaga 

do celu 4 

zadania 2 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego 

Jaki cel zostanie osiągnięty przez realizację tego zadania i dlaczego wyszczególnia się tę konkretną 

grupę zawodową ? Czy zdiagnozowano problem zdrowotny ? 

Cel określono przez sformułowanie 

celu strategicznego i celów 

operacyjnych. 

226 

str. 18  

uwaga 

do celu 4 

zadania 2 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Opolskiego 

Proponujemy poszarzenie tego działania o rehabilitację medyczną, która stanowi kluczowy 

element w wydłużaniu aktywności zawodowej. 

Taki zapis będzie także bardzo istotny w kontekście rehabilitacji postcovidowej osób czynnych 

zawodowo. 

Uwaga wykracza poza zakres 

regulowany rozporządzeniem. 

227 

str. 18  

uwaga 

do celu 4 

zadania 2 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Opolskiego 

Proponujemy poszerzenie realizatorów tego celu operacyjnego  o JST i  włączenie finansowania 

działań wpisujących się w realizację tego celu operacyjnego w kolejną perspektywę finansowania 

latach 2021-2027 funduszy europejskich. 

  Województwo Opolskie, Opolskie na podstawie wyznaczonych celów operacyjnych NPZ  w 

latach 2016-2020  w ramach RPO zrealizowało cztery projekty poświęcone  rehabilitacji, jako 

szansie na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa opolskiego Były to 

kolejno:  

1. Skuteczna rehabilitacja szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców 

województwa opolskiego. Całkowita wartość projektu: 1.678.140,00 zł.; 

2. Wydłużenie aktywności zawodowej osób po zawale serca w programie kompleksowej 

rehabilitacji kardiologicznej i telemedycznej. Całkowita wartość projektu: 2.067.960,00  zł.; 

3. Neurologiczna rehabilitacja medyczna ułatwiająca powrót do aktywności zawodowej  w Gminie 

Niemodlin. 

Całkowita wartość:  413.151,32 zł.; 

1. Nowy start - bądź aktywny. Całkowita wartość:  464.000,00 zł. 

Uwaga częściowo uwzględniona. 

Uzupełniono grono realizatorów 

celu operacyjnego 4 (wybrane 

zadania) o JST.  

Jednocześnie należy podkreślić, że 

zaproponowane w projekcie 

brzmienie umożliwia realizację 

zadań przez wszystkie podmioty 

publiczne - zgodnie z ich 

kompetencjami. Znajduje to 

potwierdzenie w przekazywanych 

informacjach o realizacji zadań z 

zakresu zdrowia publicznego w 

latach poprzednich. JST 



Dostąp do rehabilitacji medycznej (kardiologicznej, neurologicznej) ma bardzo realne  przełożenie 

na wydłużanie aktywności zawodowej. W tym dokumencie została ona pominięta. Warto uzupełnić 

go o ten zapis, jak również o dopisanie do realizatorów tego działania JST. i realizację tego celu 

JST. Także w kontekście wykorzystania funduszy europejskich w perspektywie lat 2021-2027. 

wskazywały realizację zadań, w 

których nie zostały wskazane wprost 

w rozporządzeniu ws. NPZ z 2016 r. 

JST są szczególnie istotnym 

partnerem w realizacji 

prozdrowotnej polityki publicznej i 

ich zaangażowanie w realizację 

zadań jest konieczne. 

228 

str. 18-19  

uwaga 

do celu 4 

zadania 1, 2 

i 5 

Lubuski Urząd 

Wojewódzki 

W punkcie VIII. Wykaz zadań służących realizacji celu operacyjnego 4: Zdrowie środowiskowe i 

choroby zakaźne – wskazać realizatora JST przy zadaniu: 1, 2, 5.                                                                           

Uzasadnienie: jednostki samorządu terytorialnego w sprawozdaniach z realizacji zadań ze zdrowia 

publicznego za lata ubiegłe wykazują duże zaangażowanie w realizacji tego typu zadań. 

Uwaga uwzględniona. Uzupełniono 

grono realizatorów celu 

operacyjnego 4 o JST.  

229 

str. 19 – 

uwaga do 

celu 4 

zadania 4 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego 

Jaki cel zostanie osiągnięty przez realizację tego zadania i dlaczego wyszczególnia się tę konkretną 

grupę zawodową ? Czy zdiagnozowano problem zdrowotny ? 
Uwaga niezrozumiała. 

230 

str. 19 – 

uwaga do 

celu 4 

zadania 7 

Centrum Nauk 

Społecznych i 

Bioetyki Instytutu na 

rzecz Kultury 

Prawej Ordo Iuris 

Do realizacji zadania poprawa bezpieczeństwa opieki zdrowotnej powinno się zaangażować także 

podmioty reprezentujące organizacje pacjenckie, których rola zarówno od strony aktywności 

społecznej, jak i stricte merytorycznej, wielość podejmowanych ważnych i potrzebnych inicjatyw, 

powoduje, że są one warte wpisania jako kategoria podmiotów realizatorów w projektowane 

działania NPZ. 

Uwaga stanowi komentarz. Pełen 

katalog podmiotów realizujących 

zadania z zakresu zdrowia 

publicznego określono w art. 3 

ustawy o zdrowiu publicznym. 

231 

str. 19-20  

uwaga 

do zadania 8  

Instytut Gruźlicy 

i Chorób Płuc 

W tabeli „VIII Wykaz zadań służących realizacji celu operacyjnego 4: Zdrowie środowiskowe i 

choroby zakaźne” w zadaniu nr 8 w kolumnie „realizator” należy uwzględnić Instytut Gruźlicy i 

Chorób Płuc jako realizatora ww. zadania w zakresie gruźlicy poprzez dopisanie w kolumnie 

„realizator” następującego tekstu: 

"… oraz Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w ramach umowy z GIS zawartej na wniosek Instytutu 

Gruźlicy i Chorób Płuc.” 

Uzasadnienie: 

Gruźlica wciąż stanowi niezwykle istotny problem zdrowia publicznego stanowiąc najczęstszą 

przyczynę zgonów wśród wszystkich chorób zakaźnych poza okresem pandemii COVID-19. 

Nadzór epidemiologiczny i mikrobiologiczny nad gruźlicą stanowią, obok leczenia, podstawę 

Uwaga częściowo uwzględniona. 

Jest to zadanie własne Instytutu, 

realizowane w działalności 

statutowej. 



koordynowanego przez WHO globalnego programu eliminacji gruźlicy do roku 2050. Instytut 

Gruźlicy i Chorób Płuc, obok NIZP-PZH, został wyznaczony decyzją Głównego Inspektora 

Sanitarnego jako jedna z dwóch krajowych jednostek specjalistycznych w zakresie wybranych 

chorób zakaźnych. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc decyzją GIS z dnia 03.09.2009 r. znak: GIS-

EP-022-25(1)-WE/09 jako krajowa jednostka specjalistycznych właściwa w zakresie gruźlicy 

prowadzi Krajowy Rejestr Gruźlicy oraz sprawuje merytoryczny nadzór nad weryfikacją 

kompletności i spójności danych o przypadkach gruźlicy ze zgłoszeń zachorowań na gruźlicę przed 

ich wprowadzeniem do rejestru, a także opracowuje i udostępnia dla podmiotów profesjonalnych 

oraz opinii publicznej szczegółowe sprawozdania o zachorowaniach na gruźlicę wraz z podaniem 

grup wiekowych, płci oraz innych cech demograficznych i epidemiologicznych. Działania te są od 

wielu lat realizowane w ramach umowy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. 

 

Ponadto w Zakładzie Mikrobiologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc znajduje się Krajowe 

Referencyjne Laboratorium Prątka powołane w 1963 roku, które należy do European Reference 

Laboratory Network for Tuberculosis [ERLTB-Net) – ECED i współpracuje z European Centre for 

Disease Prevention and Control (ECDC). Krajowe Referencyjne Laboratorium Prątka pełni nadzór 

merytoryczny nad siecią laboratoriów diagnozujących gruźlicę w całej Polsce. 

Krajowe Referencyjne Laboratorium Prątka prowadzi: 

1) Diagnostykę gruźlicy płucnej i pozapłucnej, 

2) Weryfikację wyników DST (tomosynteza – rodzaj badania RTG) uzyskanych z 87 laboratoriach 

TB w Polsce (szczególnie MDR i XDR szczepy), 

3) Analizę pokrewieństwa genetycznego pomiędzy szczepami kompleksu M. tuberculosis na 

podstawie badań molekularnych techniki: Spoligotyping, MIRU i VNTR, 

4) Badania w zakresie epidemiologii molekularnej, 

5) Wykrywanie mechanizmu oporności na pirazynamid (pncA), izoniazyd (inhA, katG), 

ryfampicynę (rpoB), etambutol (embB), amikacynę i kapromycynę, (rrs), fluorochinolony (gyrA) 

wśród szczepów Mycobacterium tuberculosis izolowanych od chorych na gruźlicę w Polsce, 

6) Badanie korelacji pomiędzy typem acetylacji a występowaniem niepożądanych objawów w 

trakcie leczenia gruźlicy. 
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zadania 10 

GIS 

(uwaga zgłoszona 

w ramach 

konsultacji 

publicznych oraz 

w ramach 

opiniowania przez 

Zadanie nr 10 – Prowadzenie baz danych dotyczących chemicznych zanieczyszczeń żywności, 

pozostałości pestycydów, mikrobiologii żywności, dodatków do żywności, bezpieczeństwa 

materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Dane dotyczące wyników badań 

żywności w kierunku chemicznych zanieczyszczeń żywności, mikrobiologii żywności, dodatków 

do żywności, bezpieczeństwa materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością są 

przekazywane przez Państwową Inspekcję Sanitarną do NIZP-PZH – jako Krajowego 

Laboratorium Referencyjnego w tych obszarach. Przedmiotowe zadanie wymaga dodatkowych 

doprecyzowania w zakresie szczegółowych działań, które w ramach niego byłyby realizowane. Nie 

jest bowiem jasne, czy zadanie to ma na celu walidację danych otrzymywanych z NIZP-PZH na 

zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego i przekazania ich, zgodnie z obowiązującymi 

Uwaga uwzględniona. 



Radę ds. Zdrowia 

Publicznego) 

wymaganiami prawnymi, do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) czy też 

prowadzenia bazy danych w systemie EpiBaza. W opinii Głównego Inspektora Sanitarnego, w 

ramach przedmiotowego zadania powinno zostać sfinansowane opracowanie i przekazanie danych 

do EFSA. 

Główny Inspektor Sanitarny zwraca również uwagę, że w latach ubiegłych oraz w bieżącym roku 

baza danych wyników badań pozostałości pestycydów w żywności prowadzona jest przez Główny 

Inspektorat Sanitarny, który również samodzielnie przekazuje dane do EFSA, zgodnie z 

wymaganiami prawnymi i wytycznymi EFSA. Tak więc Główny Inspektor Sanitarny proponuje 

usunąć zakres pozostałości pestycydów. 
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w ramach 

opiniowania przez 

Radę ds. Zdrowia 

Publicznego) 

Dodanie zadania: Zapewnienie całodobowego funkcjonowania Krajowego Punktu Centralnego ds. 

Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (KPC ds. MPZ) oraz Krajowego Punktu 

Kontaktowego Wspólnotowego Systemu Wczesnego Ostrzegania i Reagowania (KPK EWRS) – 

zadanie realizowane przez NIZP-PZH na podstawie umowy z GIS zawieranej na wniosek NIZP-

PZH. Zapewnienie funkcjonowania KPC ds. MPZ było w latach 2007-2018 realizowane w drodze 

umowy zawieranej między NIZP-PZH a MZ, a od 2019 r. jest realizowane w drodze umowy 

pomiędzy NIZP-PZH i GIS. Zadania obu ww. punktów kontaktowych obejmują niezwłoczne 

przekazywanie informacji o zagrożeniach zdrowia publicznego, a w okresie pandemii, w 

szczególności przekazywanie informacji o narażeniu na SARS-CoV-2 związanym z pobytami za 

granicą oraz podróżami transgranicznymi (KPK ds. EWRS 2 w zakresie zdarzeń na obszarze 

krajów UE, zaś KPC ds. MPZ w odniesieniu do pozostałych krajów świata). Proponowane 

rozwiązanie, polegające na ujęciu tego zadania w NPZ, pozwoli na trwałe organizacyjne połączenie 

działań Krajowego Punktu Centralnego ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (KPC ds. 

MPZ) oraz Krajowego Punktu Kontaktowego Wspólnotowego Systemu Wczesnego Ostrzegania i 

Reagowania (KPK EWRS), co przyczyni się do efektywnej realizacji zadań obu tych punktów. Jest 

to szczególnie istotne w okresie pandemii jak również po jej zakończeniu biorąc pod uwagę, że 

wirus SARS-CoV-2 będzie obecny w niezaszczepionej części populacji jeszcze wiele miesięcy 

wywołując lokalne ogniska zachorowań, w tym związane z podróżami transgranicznymi. 

Uwaga uwzględniona. 
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(uwaga zgłoszona 

w ramach 

konsultacji 

publicznych oraz 

w ramach 

opiniowania przez 

Dodanie zadania: Analiza zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) oraz 

sporządzanie rocznego krajowego raportu liczbowego w tym zakresie – zadanie realizowane przez 

NIZP-PZH na podstawie umowy z GIS (lub URPL) zawieranej na wniosek NIZP-PZH. 

Zapewnienie sprawnej i bieżącej realizacji tego zadania jest istotne ze względu na rozpoczęcie 

realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw SARS-CoV-2, jak również planowane 

utworzenie Funduszu Kompensacyjnego. Obecnie, pogłębiona indywidualna analiza każdego 

zgłoszenia poważnego lub ciężkiego NOP jest realizowana osobiście przez prof. Iwonę 

Paradowską-Stankiewicz, Konsultant Krajową w dziedzinie epidemiologii. Jest to dodatkowe 

zadanie realizowane w Pracowni Epidemiologii Chorób Zwalczanych Drogą Szczepień w 

Uwaga uwzględniona. 



Radę ds. Zdrowia 

Publicznego) 

Zakładzie Epidemiologii i Nadzoru NIZP-PZH w związku z prowadzonym przez tę jednostkę 

nadzorem nad chorobami zakaźnymi, którym można zapobiegać w drodze szczepień. Należy 

jednak zwrócić uwagę, że nadzór nad NOP stanowi faktycznie odrębne zadanie z obszaru 

pharmacovigiliance, a jego charakter jest różny od nadzoru epidemiologicznego (epidemiological 

surveillance) i wymaga zapewnienia dodatkowego, dedykowanego personelu, który będzie mógł 

zagwarantować prowadzenie analiz na bieżąco. Ze względu na wagę tego zagadnienia, jego 

znaczenie dla zdrowia publicznego, konieczność utrzymania i podnoszenia poziomu zaufania do 

szczepień ochronnych oraz duże zainteresowanie opinii publicznej oraz mediów zdarzeniami w 

tym obszarze, zasadnym jest formalne powierzenie NIZP-PZH oraz sfinansowanie analizy 

zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP), a także sporządzanie rocznego 

krajowego raportu liczbowego w tym zakresie. Publikowany na stronach NIZP-PZH corocznie 

biuletyn obejmujący informacje w zakresie NOP jest obecnie podstawowym źródłem wiedzy o 

liczbie, ciężkości i rodzajach NOP w Polsce. 
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Główny Inspektor Sanitarny proponuje dodanie do celu operacyjnego 4: Zdrowie środowiskowe i 

choroby zakaźne dodatkowych nowych zadań: 

1. Edukacja przedstawicieli zawodów medycznych w zakresie nowego zagrożenia: 

Vibrio vulnificus dla osób z grup ryzyka (osób starszych, przewlekle chorych, leczonych lekami 

immunosupresyjnymi, osób z chorobami przewlekłymi, małych dzieci), do którego może dojść w 

wyniku kąpieli w Morzu Bałtyckim. 

2. Edukacja osób z grup ryzyka narażonych na zakażenie przecinkowcami z rodzaju 

Vibrio vulnificus. 

Czas realizacji: 2021-2025 

Realizator: NIZP-PZH (opracowanie wytycznych) oraz MZ, GIS, PIS 

(rozpowszechnianie) 

Tryb realizacji: zadania własne 

Propozycja wynika z odnotowania zakażenia spowodowanego przez przecinkowca 

Vibrio vulnifcus w wyniku kąpieli w Morzu Bałtyckim oraz wynikami NPZ pt.: „Raport 

okresowy z realizacji działania 3 Identyfikacja klimatozależnych skutków zdrowotnych” 

proponuje się wprowadzenie do NPZ ww. zagadnienia. W raporcie stwierdzono, że 

„Wyniki uzyskane w ramach prowadzonych badań wskazują na stałe występowanie przecinkowców 

Vibrio w wodach przybrzeżnych Morza Bałtyckiego w okresie letnim. 

Równocześnie zaobserwowano stałe występowanie przecinkowców V. cholerae 

w wodach mieszanych o niskim zasoleniu. Fakt ten może mieć bezpośrednie 

przełożenie na ryzyko wystąpienia infekcji u osób mających styczność ze skażoną 

wodą. Występowanie wyjątkowo wysokiej temperatury lub letnich fal upałów może 

dodatkowo sprzyjać znacznemu rozsianiu się tych patogenów. W świetle uzyskanych wyników 

racjonalnym wydaje się wprowadzenie do systemu nadzoru 

epidemiologicznego monitorowania występowania przypadków wibrioz (zakażenia 

Uwaga nieuwzględniona.  



przewodu pokarmowego, zakażenia ran, ucha, czy zakażenia inwazyjne o etiologii 

Vibrio inne niż toksynotwórcze V. cholerae). Równocześnie istotne wydaje się dotarcie z rzetelną 

informacją do społeczeństwa i uświadamianie istnienia tego potencjalnego zagrożenia dla 

zdrowia. Szczególnie istotne wydaje się dotarcie do ludzi z grup ryzyka, dla których wibriozy mogą 

stanowić poważne zagrożenie życia.”. 

Należy podjąć działania mające na celu zapewnienie wczesnego, skutecznego rozpoznania vibrozy 

(w tym poprzez przeszkolenie personelu medycznego i diagnostów laboratoryjnych) oraz 

prowadzenie stonowanej, opartej na faktach akcji informacyjnej kierowanej do osób narażonych 

na zakażenia Vibrio sp., w tym V. Vulnificus. Ponadto, uzyskane wyniki sugerują, iż w okresie 

letnim należałoby traktować wody Morza Bałtyckiego jako stale skolonizowane przez 

przecinkowce Vibrio. W tym kontekście wydaje się racjonalnym, by dalsze działania związane z 

tym problemem skupić na: 

• diagnostyce klinicznej przypadków wibrioz, co wiąże się z edukacją personelu 

medycznego oraz laboratoryjnego (w szczególności w regionach nadbałtyckich), 

• działaniach edukacyjnych w społeczeństwie związanych z informowaniem o możliwości 

występowania tego typu zakażeń, szczególnie w wyjątkowo gorących okresach letnich, 

• propagowaniem w społeczeństwie profilaktyki występowania tego typu zakażeń, 

szczególnie skierowanej do osób z grup ryzyka (w tym m.in. osób starszych). 
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KC ds. AIDS 

Krajowe Centrum ds. AIDS proponuje dodanie w: 

VIII. Wykaz zadań służących realizacji celu operacyjnego 4: Zdrowie środowiskowe i choroby 

zakaźne –  

Jako pkt 8:  

Profilaktyka chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi, w szczególności HIV/AIDS i innych chorób 

przenoszonych drogą płciową, w tym: 

- edukacja zdrowotna i profilaktyka (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana zgodnie  

z wynikami badań epidemiologicznych i innych wiarygodnych źródeł informacji; 

- zapewnienie rozwiązań systemowych zwiększających dostępność terapii antyretrowirusowej  

dla wszystkich pacjentów zakażonych HIV i chorych na AIDS; 

- współpraca międzynarodowa w powyższym zakresie. 

Uwaga nieuwzględniona. Katalog 

zadań z tego zakresu określa 

odrębne rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. 

w sprawie Krajowego Programu 

Zapobiegania Zakażeniom HIV 

i Zwalczania AIDS. 
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Unia Metropolii 

Polskich 

Wprowadzić w wykazie zadań służących realizacji celu operacyjnego 4 (pkt VIII projektu) zadanie 

dotyczące profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci młodzieży. 

Dopisać zadanie w zakresie profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci młodzieży. 

Usunięcie z NPZ profilaktyki próchnicy zębów, w tym organizacji bezpłatnej opieki 

stomatologicznej (profilaktycznej i leczenia) dla dzieci i młodzieży może spowodować 

pogorszenie stanu zdrowia jamy ustnej w całej populacji. Poza tym utrudni to samorządom 

posiadającym gabinety stomatologiczne w szkołach prowadzenie profilaktyki próchnicy zębów 

wśród uczniów. 

Zadania mające na celu 

przeciwdziałanie próchnicy są 

realizowane na podstawie innych 

przepisów (w tym ustawy 

o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanej ze środków 

publicznych oraz przepisów 

o opiece zdrowotnej nad uczniami). 
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cel 5 

Rzecznik Praw 

Pacjenta 

W ramach zadań realizujących cel operacyjnych Zdrowe i aktywne starzenie się szczególną uwagę 

należy zwrócić uwagę na zadanie związane z podejmowaniem działań na rzecz koordynacji opieki 

nad osobami starszymi dostępnej w ramach systemów ochrony zdrowia i pomocy społecznej. 

Rzecznik Praw Pacjenta również odnotowuje konieczność poprawy koordynacji tych systemów. 

W dniu 24 lipca 2020 r. Zespół do spraw Programowania Prac Rządu zaopiniował pozytywnie 

włączenie do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projektu ustawy o 

zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Obecnie projekt znajduje się na 

etapie konsultacji. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób przebywających między 

innymi w domach pomocy społecznej przez zagwarantowania im określonej pomocy ze strony 

personelu tych jednostek wsparcia społecznego w zakresie dostępu do świadczeń opieki 

zdrowotnej. W konsekwencji przyjętych rozwiązań we właściwości Rzecznika Praw Pacjenta 

będzie ocena prawidłowości realizacji ww. prawa pacjenta. Należy opowiedzieć się za potrzebą 

jak najszybszego przyjęcia ww. projektu. 

Uwaga stanowi komentarz. 

239 str. 20-22 

Centrum Nauk 

Społecznych 

i Bioetyki Instytutu 

na rzecz Kultury 

Prawej Ordo Iuris 

W celu zdrowe i aktywne starzenie się brak zadania nakierowanego na włączanie populacji 

seniorów w codzienne życie lokalnego środowiska, określenia narzędzi do rozwiązywania 

problemów związanych ze społecznym funkcjonowaniem osób starszych, zdefiniowania środków 

wsparcia seniorów zarówno w wymiarze lokalnym jak i systemowym. Tymczasem jak najdłuższa 

aktywność zawodowa i społeczna to jedna z metod zachowania zdrowia. 

Uwaga stanowi komentarz. 

240 str. 20-22 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Zachodniopomorskie

go 

Cel operacyjny 5: Zdrowe i aktywne starzenie się określa zadania przypisane m.in. do realizacji 

przez JST. W związku z czym należałoby w ramach NPZ zapewnić środki finansowe na realizację 

tych zadań przez JST. 

JST realizują ustawowe zadania własne na rzecz osób starszych. Natomiast realizacja dodatkowych 

zadań wymienionych w NPZ wymaga przeznaczenia dodatkowych środków finansowych, które 

wymagają dodatkowych nakładów finansowych z budżetu JST, co może uniemożliwiać pełną  

realizację zadań. 

Uwaga stanowi komentarz. 

241 str. 20-22 

Naczelna Izba 

Aptekarska 

(uwaga zgłoszona 

w ramach 

opiniowania przez 

Radę ds. Zdrowia 

Publicznego) 

Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 jest niezwykle potrzebnym przedsięwzięciem, 

mając na uwadze sytuację w profilaktyce zdrowotnej powstałą w minionym rok w związku z 

trwaniem epidemii COVID-19. 

Naczelna Rada Aptekarska zwraca uwagę na charakter i rodzaj zadań przedstawionych dla 

zrealizowania celu nr 5. Wyzwania demograficzne, zamieszczonego w poz. II. Cele operacyjne 

NPZ i podmioty odpowiedzialne za ich realizację - załącznik do projektu rozporządzenia Rady 

Ministrów. 

 Spośród dwunastu zaproponowanych zadań jedynie dwa dotyczą wspierania płodności osób w 

wieku prokreacyjnym. Ostatnie dane wskazują, że z problemem niepłodności boryka się około 20% 

par. Mając to na uwadze, podnieść należy, że wskazany problem zdrowotny został pominięty w 

projekcie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. Naczelna Rada Aptekarska uważa, 

że dbanie o długie, zdrowe życie Seniorów jest niezmiernie istotne. Wskazuje jednak, że bez 

Uwaga wykracza poza zakres 

regulowany projektem. 

Propozycje zadań zawarte 

w projekcie pozwolą na podjęcie 

zróżnicowanych działań 

nakierowanych na zdiagnozowane 

potrzeby.   

Należy zauważyć, że większość 

świadczeń w zakresie diagnostyki 



aktywnego i skutecznego wspierania płodności oraz zdrowia prokreacyjnego nie wyeliminuje się 

problemu starzejącego się społeczeństwa. Proponujemy ponownie pochylić się nad zadaniami 

wymienionymi w ramach celu operacyjnego nr 5 i rozważyć dodanie następujących pozycji: 

1) edukacja ukierunkowana na profilaktykę problemów z niepłodnością; 

2) edukacja w zakresie zarządzania zdrowiem pracowników wieku prokreacyjnym oraz 

opracowanie i upowszechnienie instrumentów promujących zdrowie i zachowania prozdrowotne 

w środowisku pracy; 

3) opracowywanie rozwiązań wspierających wykrywanie i monitorowanie przebiegu chorób, które 

mają udokumentowany związek z problemem niepłodności (PCOS, leczenie p/psychotyczne 

lekami zwiększającymi ryzyko hiperprolaktynemii, infekcje); 

4)  ułatwiony dostęp do nowoczesnych metod leczenia niepłodności (in vitró). 

oraz leczenia niepłodności 

finansowanych jest przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia w ramach 

świadczeń gwarantowanych. 

Ponadto należy zauważyć, że już w 

ramach obecnie funkcjonującego 

systemu ochrony zdrowia została 

zabezpieczona kompleksowa, 

wielospecjalistyczna opieka nad 

kobietą w okresie 

prekoncepcyjnym, 

okołoporodowym oraz nad 

noworodkiem, niemowlakiem i 

małym dzieckiem, która została 

szczegółowo uregulowana w 

następujących aktach prawnych: 

1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (oraz 

realizowane na jej podstawie 

programy polityki zdrowotnej); 

2) ustawa z dnia 4 listopada 2016 

r. o wsparciu kobiet w ciąży i 

rodzin „Za życiem”; 

3) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 24 września 

2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

podstawowej opieki 

zdrowotnej;  

4) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 22 listopada 

2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

leczenia szpitalnego;  



5) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 

r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej; 

6) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 

r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

programów zdrowotnych; 

7) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 

r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu 

leczenia stomatologicznego; 

8) rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 

r. w sprawie standardu 

organizacyjnego opieki 

okołoporodowej. 

Standard opieki okołoporodowej 

wyznacza sposób organizacji opieki 

zdrowotnej w podmiotach 

wykonujących działalność leczniczą 

udzielających świadczeń 

zdrowotnych w zakresie opieki 

okołoporodowej. tj. w przebiegu 

ciąży, porodu, połogu i nad 

noworodkiem. Szczególne miejsce 

zajmują w nim przepisy dotyczące 

organizacji edukacji 

przedporodowej, wsparcia 

karmienia piersią, łagodzenia bólu 

porodowego, a także zasad pracy 

personelu w przypadkach 

szczególnie trudnych dla kobiet i ich 

rodzin, takich jak poronienie, 



urodzenie martwego lub ciężko 

chorego dziecka. 

Rozważana jest ponadto realizacja 

kolejnej edycji programu polityki 

zdrowotnej pn. „Program 

kompleksowej ochrony zdrowia 

prokreacyjnego w Polsce na lata 

2016 – 2020” lub ujęcie produktu 

dedykowanego leczeniu 

niepłodności w świadczeniach 

gwarantowanych.  

242 

str. 21  

uwaga ogólna 

do celu 5 

zadania 3 

Komisja Wspólna 

Rządu i Samorządu 

Terytorialnego 

Należy rozwinąć co autorzy programu mieli na myśli. JST mają ograniczone możliwości 

„koordynacji opieki” w ramach systemu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, czego przyczyną 

są bariery prawne oraz organizacyjne. Przykładowo na poziomie gminy POZ w zdecydowanej 

większości stanowią podmioty prywatne, które nie mają żądnego prawnego obowiązku współpracy 

z instytucjami pomocy społecznej a zgodnie z ustawą o POZ działania koordynacyjne lekarza POZ 

ograniczają się tyko do systemu ochrony zdrowia. 

Uwaga stanowi komentarz. Sposób 

realizacji takich zadań jest 

odmienny w różnych JST.  

Kwestie związane z koordynacją 

opieki są zagadnieniem niezwykle 

obszernym, a działania z tego 

zakresu mogą być prowadzone 

wielokierunkowo. Nie muszą być to 

jedynie inicjatywy stanowiące 

rozwiązania systemowe, których 

obowiązek realizacji został 

uregulowany w przepisach. Istotna 

w tym zakresie jest np. realizacja 

projektów innowacyjnych, czy też 

wypracowanie – na poziomie 

lokalnym – schematów/wytycznych 

dotyczących współpracy instytucji 

opieki zdrowotnej z jednostkami 

pomocy społecznej. W ramach 

koordynacji ważne jest także 

podejmowanie działań w obszarze 

integracji informacji na poziomie 

gminy. 



Należy przypomnieć, że działania z 

zakresu koordynacji usług 

społecznych i zdrowotnych obecnie 

prowadzone są przez gminy 

chociażby na podstawie ustawy o 

realizowaniu usług społecznych 

przez centra usług społecznych, 

która weszła w życie na początku 

2020 r. Celem centrów jest rozwój i 

integracja systemu usług 

społecznych na poziomie lokalnym. 

Zgodnie z treścią ustawy, przez 

Centrum będą realizowane działania 

z zakresu m.in.: 

1) pomocy społecznej, 

2) promocji i ochrony zdrowia, 

3) wspierania osób 

niepełnosprawnych. 

Uruchomiono również pilotaż CUS 

- na 30 pilotażowych placówek 

przeznaczono z Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz budżetu 

państwa 100 mln zł. 

243 

str. 21-22 

uwaga ogólna 

do celu 5 

zadania 3 i 8 

Związek 

Pracodawców Polska 

Miedź 

W ramach zadania 3, realizującego cel operacyjny nr 5 – Zdrowie i aktywne starzenie się, 

dostrzegamy potrzebę zwrócenia uwagi oraz udzielenia wsparcia dla rodzin/ osób samodzielnie 

sprawujących opiekę nad osobami starszymi, schorowanymi, poprzez tzw. „opiekę 

wytchnieniową”. Natomiast w ramach zadania 8 dot. działań prozdrowotnych w środowisku pracy, 

proponujemy rozważenie skrócenia tygodniowego/ dziennego wymiaru czasu pracy, co sprzyjać 

może zwiększeniu aktywności tych osób. 

Uwaga stanowi komentarz. 

244 

str. 21 

 uwaga 

do celu 5 

zadania 5 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego 

Sugeruje się doprecyzowanie i dodanie ogólnej edukacji dotyczącej stylu życia, w tym 

zapobieganie chorobom zakaźnym np. poprzez szczepienia ochronne. 

Czy działania te będą realizowane w formie programów polityki zdrotowtnej oraz jaka jest rola 

CeZ w realizacji tego zadania ? 

Uwaga niezrozumiała. W projekcie 

przewidziano promocję szczepień 

(cel 4). CeZ jest jednostką MZ 

właściwą w zakresie systemów 



informacyjnych w ochronie 

zdrowia. 

245 

str. 21 – 

uwaga do 

zadania 8  

CIOP-PIB 

Proponujemy zmianę zapisu w rubryce „Realizator” na następujący zapis: „MZ, MP, IMP w 

ramach umowy z MZ zawartej na wniosek IMP, CIOP-PIB w ramach umowy z MP zawartej na 

wniosek CIOP-PIB” 

Uwaga nieuwzględniona. Jest to 

zadanie własne CIOP-PIB. 

246 

str. 22 

 uwaga 

do celu 5 

zadania 9 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Pomorskiego 

Czy zadanie uwzględnia wyniki i wnioski badania POLSENIOR 2 (Projekt PolSenior 2 

“Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej 

ze zdrowiem”) ? 

Wyniki badania PolSenior2 nie 

zostały opublikowane do chwili 

sporządzenia projektu. 

Projektodawca uwzględnia dostępne 

dane. 

247 

str. 22  

cel 5 

 dodanie 

nowego 

zadania 

CIOP-PIB 

Proponujemy dodanie po zadaniu pierwszym dodatkowego zadania dotyczącego tematyki 

niepełnosprawności, która jest funkcją wieku. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności są 

grupą często defaworyzowaną i pomijaną w działaniach podejmowanych na rzecz promocji 

zdrowia i zdolności do pracy. Osoby niepełnosprawne w środowisku zawodowym to cenne źródła 

wiedzy i umiejętności, a co za tym idzie cenny kapitał dla przedsiębiorstwa. Zasadne jest więc 

utrzymanie ich w zatrudnieniu przy jednoczesnym wspieraniu ich dobrostanu fizycznego, 

psychicznego i społecznego. Aby zadanie to było możliwe do wykonania należy przeprowadzić 

diagnozę stanu obecnego w zakresie promocji zdrowia oraz zarządzania edukacją zdrowotną w 

przypadku tej grupy oraz zaoferować rozwiązania mające na celu promocję ich zdrowia 

ukierunkowaną na utrzymanie aktywności społecznej oraz zawodowej. 

Uwaga nieuwzględniona. Jest 

opracowywana odrębna strategii 

podejmująca zagadnienia dot. osób 

niepełnosprawnych. 

248 

str. 22-23 

zadania 

wspierające 

PAP 

W tym kontekście zwrócił naszą uwagę zapis – znajdujący się w punkcie trzecim „Zadań 

wspierających” (opisanych w rozdziale X w załączniku do rozporządzenia) – dotyczący „rozwoju 

portalu pacjent.gov.pl jako wiarygodnego źródła informacji”.  

 

Wymienienie wyłącznie jednego portalu, jako źródła informacji o tematyce objętej działaniami 

NPZ, budzi obawę, że w ewentualnych konkursach na realizację zadań pominięte zostaną inne 

portale oraz podmioty zajmujące się przekazywaniem informacji do społeczeństwa. 

 

W tym kontekście pojawia się pytanie, czy ograniczenie zadań informacyjnych do jednego portalu 

nie spowoduje zaprzepaszczenia przeszło 4-letniej pracy na rzecz zdrowia publicznego i 

profilaktyki, prowadzonej przez Polską Agencję Prasową poprzez ogólnodostępny portal oraz 

serwis informacyjny dla dziennikarzy o nazwie „Serwis Zdrowie. Postaw na wiedzę!”.  

Uwaga stanowi komentarz. 

W ocenie projektodawcy konieczne 

jest zapewnienie dostępu 

do kompleksowej informacji w 

ramach serwisu rządowego 

pacjent.gov.pl. 



249 str. 22-23 

Naczelna Izba 

Aptekarska 

(uwaga zgłoszona 

w ramach 

opiniowania przez 

Radę ds. Zdrowia 

Publicznego) 

Ponadto, w ocenie Naczelnej Rady Aptekarskiej, w obszarze „Zadania wspierające” należałoby 

uwzględnić następujące zagadnienia: 

1) rozwój „opieki farmaceutycznej’ jako refundowanego świadczenia zdrowotnego. 

Istnieje wiele dowodów wskazujących, że udział farmaceuty w procesie leczenia pacjenta 

ogranicza ryzyko polipragmazji oraz zwiększa efektywność fermakoterapii dzięki m.in. 

minimalizowaniu kosztów ponoszonych przez Skarb Państwa, a związanych z hospitalizacją i 

leczeniem naprawczym chorób spowodowanych błędami w farmakoterapii. 

Opieka farmaceutyczna zapewni bezpieczeństwo pacjenta w takich aspektach terapii lekowej jak 

interakcje, działania niepożądane, czy też compliance - czyli stosowanie się pacjenta do zaleceń 

lekarskich.  

Ze względu na rosnącą złożoność zarządzania terapią lekową, farmaceuci powinni zająć stabilną 

pozycję w zespole opieki zdrowotnej, optymalizując leczenie farmakologiczne chorego poprzez 

identyfikację, rozwiązywanie i zapobieganie problemom lekowym. 

2) zaangażowanie aptek, które zgodnie z definicją ustawową są „placówkami ochrony 

zdrowia publicznego” w projekty i zadania wynikające z Narodowego Programu Zdrowia 

na lata 2021-2025 oraz wykorzystanie ogromnego potencjału, jakim dysponują 

wykwalifikowani farmaceuci, poprzez wsparcie działań profilaktycznych, takich np. jak 

realizacja szczepień ochronnych. 

Uwaga wykracza poza zakres 

regulowany projektem. 

Ministerstwo Zdrowia popiera 

udział farmaceuty w procesie 

leczenia pacjenta oraz zauważa, że 

jest to istotna kwestia. 

250 

str. 23  

uwaga 

do zadań 

wspierającyc

h zadania 3 

Rzecznik Praw 

Pacjenta 

Za w pełni słuszne należy także uznać zadanie wspierające w zakresie rozwoju portalu 

pacjent.gov.pl jako wiarygodnego źródła informacji. Rzecznik Praw Pacjenta aktywnie uczestniczy 

w rozwoju portalu pacjent.gov. pl., stąd też należy uwzględnić go jako 

realizatora tego zadania. Udział Rzecznika w tym portalu jest potrzebny. Zgodnie z art. 7a. 1 pkt 

14 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia: Internetowe Konto 

Pacjenta umożliwia usługobiorcy lub jego przedstawicielowi ustawowemu, w szczególności: 

składanie wniosków lub skarg do Rzecznika Praw Pacjenta, ministra właściwego do spraw zdrowia 

oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Uwaga uwzględniona. 

251 

str. 24 

wskaźniki 

i  sposób 

monitorowan

ia i ewaluacji 

NPZ 

Komisja Wspólna 

Rządu i Samorządu 

Terytorialnego 

Brakuje wskaźnika dotyczącego nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży – chociaż takie dane 

byłyby dostępne w związku z prowadzeniem badań patronażowych i bilansowych w ramach POZ. 

Cześć działań w ramach celu operacyjnego 1 kierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku 

szkolnym – nie ma jednak wskaźnika, który monitorowałby skuteczność prowadzonych działań. 

Uwaga stanowi komentarz. 

Zaproponowany katalog 

wskaźników nie wyklucza analiz 

innych danych (w miarę ich 

dostępności). 

252 

str. 23-24  

uwagi do 

wskaźników 

Rzecznik Praw 

Pacjenta 

Do każdego zadnia określonego w NPZ powinny być dopasowane odpowiednie wskaźniki, tak aby 

można było stwierdzić w jakim stopniu przyczynia się ono do realizacji celu operacyjnego oraz 

celu strategicznego. W odniesieniu do przedstawionego projektu należy rozważyć dodanie 

wskaźników ukazujących efektywność i skuteczność zadań podejmowanych na rzecz poprawy 

stanu zdrowia i jakości życia w ramach NPZ. Należy także podnieść brak szczegółowego 

Uwaga stanowi komentarz. 

Zaproponowany katalog 

wskaźników nie wyklucza analiz 



wskazania sposobu ewaluacji NPZ, powinien on zostać opisany w dokumencie, wraz ze 

wskazanymi kryteriami. W projekcie NPZ wskazano niewielką ilość wskaźników służących 

monitorowaniu i ewaluacji poszczególnych celów. Przykładowo dla celów operacyjnych: 

1) profilaktyka uzależnień – przewidziano dwa wskaźniki, pominięto jednak kwestię 

weryfikacji efektywności realizacji zadań dotyczących uzależnień od narkotyków, 

2) promocja zdrowia psychicznego przewidziano wyłącznie jeden wskaźnik, 

3) zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne – przewidziano 1 wskaźnik; istotną kwestią w zakresie 

zapobiegania chorobom zakaźnym jest poziom wyszczepialności społeczeństwa, co nie zostało 

uwzględnione w projekcie; dodatkowo nie przewidziano wskaźników monitorujących kwestię 

zdrowia środowiskowego, np. narażenia w miejscu pracy i występowanie chorób zawodowych w 

społeczeństwie. Z uwagi na rezygnację z kontynuacji programu polityki zdrowotnej pn. Narodowy 

Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016–2020 oraz wskazanie w projekcie NPZ działań z 

zakresu przeciwdziałania powstawaniu antybiotykooporności należałoby wprowadzić do 

programu mierniki monitorujące ten bardzo istotny zdrowotnie temat. 

W projekcie NPZ zostało wskazane, że ewaluacja prowadzona będzie w trakcie całego czasu 

realizacji programu. Natomiast nie zostało wskazane czy wyniki stale prowadzonej ewaluacji będą 

uwzględniane w toku realizacji NPZ i przekładały się na zmiany w zadaniach. Wydaje się, że warto 

rozważyć wdrożenie przeprowadzania np. co pół roku ewaluacji, z której wnioski będą przekładały 

się na zmiany w NPZ. 

innych danych (w miarę ich 

dostępności). 

253 

str. 23-24  

uwagi do 

wskaźników 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego 

Cele operacyjne NPZ 2021-2025 nie są SMART, szczególnie pod względem osiągalności i 

mierzalności. 

Przedstawiono wskaźniki, natomiast nie podano ich oczekiwanych rezultatów. W ten sposób 

trudno ocenić, czy cele są osiągalne oraz czy i w jakim stopniu  zostały osiągnięte. 

Wartości bazowe i docelowe 

w danym okresie są publikowane na 

stronie internetowej MZ, 

na podstawie danych m.in. Eurostat 

i GUS. Intencją MZ jest 

monitorowanie trendów, nie jest 

możliwe odpowiedzialne 

zaplanowanie wartości docelowych 

w krótkim – z perspektywy zdrowia 

publicznego – czasie realizacji NPZ. 

254 

str. 23-24  

uwagi do 

wskaźników 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego 

Sformułowanie : „Ewaluacja prowadzona jest w trakcie całego czasu realizacji NPZ” wydaje się 

błędne. Brak wskaźników monitorujących. 

Należy sądzić, że autor miał na myśli monitoring, a nie ewaluację. Z drugiej strony  zaproponowane 

wskaźniki wydają się bardziej służyć ewaluacji, a nie monitoringowi. W efekcie brak jest 

wskaźników monitorujących realizację zadań, np. liczby przedsięwzięć, publikacji, itp. 

Wartości bazowe i docelowe 

w danym okresie są publikowane na 

stronie internetowej MZ, 

na podstawie danych m.in. Eurostat 

i GUS. Intencją MZ jest 

monitorowanie trendów, nie jest 

możliwe odpowiedzialne 



zaplanowanie wartości docelowych 

w krótkim – z perspektywy zdrowia 

publicznego – czasie realizacji NPZ. 

Na podstawie zbieranych danych są 

opracowywane informacje 

o realizacji zadań – zgodnie z art. 12 

ustawy o zdrowiu publicznym. 

255 

str. 23-24  

uwagi do 

wskaźników 

Unia Metropolii 

Polskich 

Bardzo ubogie wskaźniki monitorowania, nie obejmujące wszystkich obszarów działań 

wskazanych w NPZ. 

Do uzupełnienia przez autorów, bo to jest zadanie dla instytucji centralnych. 

Uwaga stanowi komentarz. 

Zaproponowany katalog 

wskaźników nie wyklucza analiz 

innych danych (w miarę ich 

dostępności). 

256 

str. 23-24  

uwagi do 

wskaźników 

Centrum Nauk 

Społecznych 

i Bioetyki Instytutu 

na rzecz Kultury 

Prawej Ordo Iuris 

W obszarze wskaźników warto uzupełnić wskaźniki dla celu operacyjnego 1: profilaktyka nadwagi 

i otyłości oraz celu operacyjnego 5: zdrowe i aktywne starzenie się. 

Jako wskaźnik mierzący osiągnięcie założeń celu operacyjnego nr 1 wskazuje się jedynie spożycie 

warzyw. Wyszczególnienie spożycia pojedynczej grupy produktów nie wydaje się właściwe jako 

wskaźnik mogący zmierzyć zmniejszenie skali zachowań będących jednymi z przyczyn nadwagi i 

otyłości. Należałoby zastosować wskaźniki mogące mierzyć lub przynajmniej szacować właściwą 

proporcję spożycia wszystkich produktów, na poziomie jednostkowym. 

Jako wskaźnik mierzący osiągnięcie założeń celu operacyjnego nr 5: zdrowie i aktywne starzenie 

się należałoby dodać wskaźniki szczęśliwości. Możliwe jest w tym zakresie oparcie się na 

istniejącej metodologii, używanej np. przez światowy indeks szczęścia – lub stworzenie 

doskonalszej, polskiej metodologii. 

Uwaga stanowi komentarz. 

Zaproponowany katalog 

wskaźników nie wyklucza analiz 

innych danych (w miarę ich 

dostępności). 

257 

str. 23-24  

uwagi do 

wskaźników 

GIS 

(uwaga zgłoszona 

w ramach 

konsultacji 

publicznych oraz 

w ramach 

opiniowania przez 

Radę ds. Zdrowia 

Publicznego) 

Główny Inspektor Sanitarny proponuje zmianę miernika dotyczącego celu operacyjnego nr 1 

Profilaktyka nadwagi i otyłości, by stał się on mierzalny i adekwatny do oczekiwanego stanu 

realizacji celu. W przypadku celu operacyjnego nr 4 Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne, w 

ocenie Głównego Inspektora Sanitarnego, zasadne wydaje się rozważenie rozszerzenia mierników, 

tak aby zostały uwzględnione inne zadania realizowane w ramach tego celu. 

Uwaga stanowi komentarz. 

Zaproponowany katalog 

wskaźników nie wyklucza analiz 

innych danych (w miarę ich 

dostępności). 



258 

str. 24  

uwaga do 

wskaźników 

dot. CO 2 

NIO-PIB 
Skoro NIO będzie monitorować umieralność z powodu raka płuca, to może warto wpisać 

możliwość pozyskania przez NIO-PIB danych indywidualnych z kart zgonu 
Uwaga poza zakresem regulacji. 

259 str. 23-24 PARPA 

W punkcie 2  odnoszącym się do wskaźników monitorowania poszczególnych celów 

operacyjnych, a konkretnie do monitorowania celu 2 proponujemy dodanie nowego wskaźnika tj.: 

Rozpowszechnienie picia alkoholu przez młodzież. Źródłem wskaźnika byłby IPiN, IMiD, 

PARPA.  

Uzasadnienie: Picie alkoholu przez młodzież jest jednym z najważniejszych problemów 

związanych z alkoholem. Dane dotyczące całkowitego spożycia alkoholu nie dają żadnych 

informacji na temat wzorów i skali konsumpcji alkoholu wśród dorastających. Tymczasem dane 

obrazujące trendy w zakresie rozpowszechnienia picia alkoholu przez młodzież są systematycznie 

zbierane w ramach badań międzynarodowych, w których Polska od lat uczestniczy. Są to badania 

“European School Survey Project on Alcohol and Drugs” (ESPAD)realizowane przez Instytut 

Psychiatrii i Neurologii (IPiN) oraz “Health Behaviour In School-Aged Children” (HBSC) 

realizowane przez Instytut Matki i Dziecka (IMiD). 

Uwaga stanowi komentarz. 

Zaproponowany katalog 

wskaźników nie wyklucza analiz 

innych danych (w miarę ich 

dostępności). 

260 

str. 24  

uwaga 

do punktu 2 

Krajowe Biuro 

do spraw 

Przeciwdziałania 

Narkomanii 

Uwaga do pkt. IX Wskaźniki i sposób monitorowania i ewaluacji NPZ. 

W punkcie 2 odnoszącym się do wskaźników monitorowania poszczególnych celów operacyjnych, 

a konkretnie do monitorowania celu 2 proponujemy dodanie nowego wskaźnika tj.: 

Rozpowszechnienie używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych 

substancji psychoaktywnych wśród młodzieży. 

Uzasadnienie: NPZ obejmuje cel operacyjny nr 2 tj. w obecnym brzmieniu „Profilaktyka 

uzależnień, na który składają się kilka części, w tym uzależnienie od nikotyny, alkoholu i środków 

odurzających. Zakład się zatem w projekcie NPZ, że należy dążyć do uzyskania pozytywnych 

zmian zachowań w każdym z wyżej wskazanych obszarów. Dlatego zasadnym jest aby w NPZ nie 

tylko planować pożądany kierunek zmian, służących temu celowi zadań, ale także by przypisać 

każdemu z obszarów miarodajny wskaźnik. Pominięcie wskaźnika dotyczącego 

rozpowszechnienia używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych 

substancji psychoaktywnych wskazuje na brak konsekwencji w logice budowania NPZ, może 

wskazywać także na marginalizację zagrożeń związanych z używaniem ww. substancji przez 

młodzież. Dlatego wnioskujemy jak na wstępie. 

Uwaga uwzględniona. 

261 str. 24 
Fundacja „Mlekiem 

Mamy” 

Jednocześnie zauważamy, że zaproponowany w projekcie wskaźnik monitorowania celu 

operacyjnego nr 1 w postaci ilości spożywanych warzyw nie określi poziomu zdrowia 

społeczeństwa ani skuteczności działań profilaktycznych, tym bardziej, że proponowane zadania 

odnoszą się wyłącznie do cukrzycy, określonych grup zawodowych, dzieci w wieku szkolnym. 

Uwaga stanowi komentarz. 

Zaproponowany katalog 

wskaźników nie wyklucza analiz 



Proponujemy monitorowanie tego zadania i efektów działań profilaktycznych w oparciu o 

wskaźnik: sposób i długość karmienia niemowląt i małych dzieci (do 3 roku życia lub dłużej - 7 

rż) gromadzone w ramach systemu statystyki publicznej w rozbiciu na wiek dziecka, sposób 

karmienia (piersią, mlekiem matki, karmienie mieszane, karmienie sztuczne) oraz dane 

demograficzne dotyczące matki (wiek, miejsce zamieszkania/województwo, wykształcenie, 

sposób porodu, liczba dzieci oraz sposób i długość ich żywienia). 

innych danych (w miarę ich 

dostępności). 

262 str. 24 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Podkarpackiego 

Wskazane w pkt. 2 NPZ wskaźniki monitorowania celu operacyjnego wymagają uszczegółowienia 

wzorem NPZ na lata 2016-2020 (nie uwzględniono w nich monitorowania uzależnień od 

narkotyków czy uzależnień behawioralnych). 

Uwaga częściowo uwzględniona. 

263 str. 24 
Instytut Psychiatrii 

i Neurologii 

W zakresie wskaźników monitorowania 3 celu operacyjnych proponujemy uwzględnienie dwóch 

wskaźników zgodnie z zapisem poniżej: 

Cel operacyjny 3 

L.P. Wskaźnik Źródło 

1 Liczba prób samobójczych KGP 

2 Liczba samobójstw GUS, KGP 

Obecny zapis sugeruje, że GUS zbiera dane na temat prób samobójczych 

Uwaga uwzględniona.  

264 str. 24 
Kierownik Biura 

ds. pilotażu NPOZP 

W zakresie wskaźników monitorowania 3 celu operacyjnych proponujemy uwzględnienie dwóch 

wskaźników zgodnie z zapisem poniżej: 

Cel operacyjny 3 

L.P Wskaźnik Źródło 

1 Liczba prób samobójczych  KGP 

2 Liczba samobójstw GUS, KGP 

Obecny zapis sugeruje, że GUS zbiera dane na temat prób samobójczych 

Uwaga uwzględniona. 

265 Uzasadnienie 
Opolski Urząd 

Wojewódzki 

str. 2: 

 - usunięcie: od dawna nieobecne i do niedawna odległe, dodanie: wyzwania; 

- usunięcie: pokazują zagraniczne dodanie: ukazują; 

str. 3: dodanie: i otyłość 

str. 4: dodanie: wielu 

str. 6: usunięcie: jednak 

str. 7:  

- dodanie: w ostatnich miesiącach dużą 

Uwaga częściowo uwzględniona. 



- dodanie: Wysłużony został czas 

- dodanie: To zdanie wymaga korekty. Znaczyłoby, że w nowym NPZ nic się nie zmieniło, jedynie 

przedłużono realizację celów 

266 

Uzasadnienie 

– str. 2 - 

Zmiany we 

wskaźnikach 

Związek Zawodowy 

Pracowników 

Lecznictwa 

Psychiatrycznego 

i Uzależnień 

W punkcie zmiany wskaźników zamieszczacie Państwo poniższe stwierdzenie: 

cyt. (...) Porównanie wartości wskaźników populacyjnych z roku przyjęcia ustawy z ostatnim 

rokiem objętym informacją za lata 2016–2017 wskazuje, iż pomiędzy 2015 r. a 2017 r. oczekiwana 

długość życia wzrosła dla kobiet z 81,6 do 81,8 lat, dla mężczyzn z 73,6 do 74 lat. Jednak w 2018 

r. korzystna tendencja nieznacznie odwróciła się, w wypadku kobiet oczekiwana długość życia 

zmalała do 81,7 lat, w wypadku mężczyzn było to 73,8 lat, zjawisko to jednak ma pokrycie w 

ogólnoeuropejskich trendach (Źródło: Główny Urząd Statystyczny) (koniec cytatu) 

Jak podkreśla prof. Witold Zatoński od 2003 r. stopniowo zaczyna dominować odwrotny trend (po 

uwzględnieniu trzech wskaźników zdrowotnych: długości życia, przedwczesnej umieralności oraz 

ekspozycji na alkohol jako jeden z głównych czynników zdrowotnego ryzyka (Źródło: Puls 

Medycyny, https://pulsmedycyny.pl/wzrasta-liczba-chorob-izgonow- 

spowodowanych-alkoholem-986284). 

Uwaga nieuwzględniona. 

Opracowano na podstawie 

dostępnych danych, w tym GUS. 

267 

Uzasadnienie 

– str. 2 - 

Zmiany we 

wskaźnikach 

Związek Zawodowy 

Pracowników 

Lecznictwa 

Psychiatrycznego 

i Uzależnień 

Kolejny fragment Uzasadnienia projektu zawiera min. cyt. (...) Wskaźnik dobrej samooceny stanu 

zdrowia wzrósł w tym samym czasie z 58,3% do 60,7%, przy jednoczesnym spadku wskaźnika 

złej samooceny z 13,7% do 12,9% ( Źródło: Główny Urząd Statystyczny). W 2017 r. liczba zgonów 

w wyniku samobójstw zmniejszyła się o około 7% w porównaniu z 2015 r. (Źródło: Statystyka 

Komendy Głównej Policji). (koniec cytatu) 

Według badania CBOS nastroje Polaków w 2020 r uległy wyraźnemu pogorszeniu w stosunku do 

roku 2019. Młodzi Polacy, między 18 a 24 rż deklarują wzrost zniechęcania i znużenia (z 28% w 

2019 do 47% w 2020), bezradności (z 16% w 2019 do 44% w 2020) oraz depresji i bycia 

nieszczęśliwym (z 27% w 2019 r do 32% w 2020). Według raportu Fundacji Dajemy Dzieciom 

Siłę, opublikowanego w 2019 r., Polska pod względem zakończonych zgonem prób samobójczych 

dzieci w wieku 10-19 lat jest na drugim miejscu w Europie, zaraz po Niemczech. 

Niepokojące dane dotyczące zamachów samobójczych płyną z raportu Komendy Głównej 

Policji. W 2019 roku liczba osób zmarłych w aktach samobójczych to 11 961, jest to 7-proc. Wzrost 

w stosunku do 2018 r. Największą grupę stanowią młodzi mężczyźni w wieku 30-39 lat. 

Uwaga nieuwzględniona. 

Opracowano na podstawie 

dostępnych danych, w tym GUS. 

268 

Uzasadnienie 

– str. 4 - 

Zmiany we 

wskaźnikach  

Związek Zawodowy 

Pracowników 

Lecznictwa 

Psychiatrycznego 

i Uzależnień 

Kolejny problem wskazywany przez projekt dotyczy: cyt. (...) Wyzwaniem dla zdrowia 

publicznego jest również zwiększająca się w ostatnich latach konsumpcja alkoholu (o 0,04 litra 

czystego alkoholu w przeliczeniu na liczbę mieszkańców)1 oraz zatrzymanie trendu spadkowego 

liczby osób palących codziennie wyroby tytoniowe (w ostatnich latach na wysokim poziomie – 

24%) (koniec cyt.)- Źródło PARPA. 

Stanowisko Związku: Problem uzależnień chemicznych i niechemicznych jest pierwszy 

procentowo na liście ogółu zaburzeń psychicznych – ok. 13%. Bardzo często mamy również do 

czynienia z pacjentami z tzw. podwójną diagnozą (uzależnienie i inne zaburzenie pscychiczne). 

Oczekujemy od Rządu rozwiązań za którymi pójdą odpowiednie środki finansowe na rzecz 

Uwaga wykracza poza zakres 

regulowany projektem. 



pacjentów, personelu medycznego. Sytuacja wymaga niezwłocznych działań ustawowaczych i 

finansowych. 

Według danych NIK w 2019 roku liczba oczekujących na skorzystanie z opieki psychiatrycznej 

i leczenia uzależnień wzrosła o ponad 32%. 

 

 


