
Sprawozdawczość  

z zakresu zdrowia publicznego 

1. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu 

publicznym 

 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 4 sierpnia 

2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na 

lata 2016-2020 

 

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  

21 grudnia 2016 r. w sprawie rocznej informacji  

o zrealizowanych lub podjętych zadaniach  

z zakresu zdrowia publicznego 

 

 



Sprawozdawczość  

z zakresu zdrowia publicznego 

Ustawa o zdrowiu publicznym (art. 12): 
 

 

Jednostki samorządu terytorialnego przekazują 

właściwemu wojewodzie, do dnia 31 marca 

każdego roku, roczną informację o 

zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku 
zadaniach z zakresu zdrowia publicznego.  
 



Sprawozdawczość  

z zakresu zdrowia publicznego 

Ustawa o zdrowiu publicznym (art. 12): 
 

Informacje zawierają:  

1) określenie odpowiednio organu sporządzającego informację 

lub ją przekazującego;  

2) wskazanie realizowanego celu operacyjnego NPZ dla 

podjętych lub zrealizowanych zadań z zakresu zdrowia 

publicznego, jeżeli dotyczy;  

3) opis zadań z zakresu zdrowia publicznego zrealizowanych 

lub podjętych w ubiegłym roku;  

4) wskazanie źródeł i wysokości finansowania zadań 

zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku;  

5) inne informacje uznane przez dany organ za istotne  

w zakresie zadań podjętych w ubiegłym roku. 
 



Narodowy Program Zdrowia 

Cel Strategiczny: 
 

Wydłużenie życia w zdrowiu,  

poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia 

ludności  

oraz zmniejszenie nierówności społecznych  

w zdrowiu. 
 



Narodowy Program  Zdrowia 

Cele Operacyjne: 

 
1. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywiania oraz aktywności fizycznej 

2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem 

substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi 

zachowaniami ryzykownymi 

3. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu 

psychicznego społeczeństwa 

4. Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, 

chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, 

zamieszkania, rekreacji, nauki 

5. Promocja Zdrowia i aktywnego starzenia się 

6. Poprawa zdrowia prokreacyjnego 

 



 

1. Nazwa jednostki samorządu terytorialnego: URZĄD MARSZAŁKOWSKI 

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

2. Czy obowiązujący wzór formularza zawartego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rocznej informacji o podjętych lub 

zrealizowanych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego (Dz. U. poz. 2216) jest 

według Pana/Pani dostosowany do zakresu działań Państwa jednostki? 

  X TAK           NIE 

3. Czy obowiązujący wzór formularza jest według Państwa prosty w interpretacji 

dla Państwa i współpracujących z Państwem Urzędów Wojewódzkich? (czy 

można zauważyć wiele różnych interpretacji danych zawartych w 

poszczególnych kolumnach tabeli sprawozdania) 

     TAK                  X NIE 

4. Czy instrukcja (zawarta w rozporządzeniu) wypełniania formularza dotyczącego 

rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia 

publicznego jest wystarczająco przejrzysta? 

    TAK       X NIE 

Jeżeli nie, proszę podać przyczynę: 

Nie jest jasno sprecyzowane do jakiej liczebnie grupy kierujemy nasz program 

(zadanie) i jaka liczba przystąpiła ostatecznie do programu (zadania). Co to 

znaczy „objętych” – czy jest to grupa docelowa czy też grupa badana, poddana 

interwencji? Pojęcie „objętych” należy precyzyjnie zdefiniować, aby nie było 

różnych interpretacji. 

Ankieta dla jednostek samorządu terytorialnego w sprawie realizacji 

obowiązujących przepisów z zakresu zdrowia publicznego. 



Ankieta dla jednostek samorządu terytorialnego w sprawie realizacji 

obowiązujących przepisów z zakresu zdrowia publicznego. 

5. Jakie problemy związane z wykonaniem sprawozdania dotyczącego rocznej 

informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia 

publicznego zauważyli Państwo podczas jego przygotowywania? 

 

brak odpowiedniej ilości kadry 

 

X problemy z interpretacją obowiązujących przepisów 

 

układ lub zawartość formularza 

 

X inne  

 

brak dokładnego sprecyzowania co należy sprawozdawać – czy wszystkie 

programy, akcje, działania, które wpisują się w NPZ, czy też tylko programy 

polityki zdrowotnej posiadające opinię AOTMiT (pozytywną, warunkową lub 

negatywną). Odpowiedź na to pytanie wymagała interpretacji ze strony 

Ministerstwa Zdrowia i taką też otrzymaliśmy( pisma ZPN.075.14.2017 i 

ZPN.075.33.2017). 



Ankieta dla jednostek samorządu terytorialnego w sprawie realizacji 

obowiązujących przepisów z zakresu zdrowia publicznego. 

6. Czy dostosowanie zadań realizowanych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego do zadań określonych w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 

zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916) oraz celów operacyjnych ujętych w 

rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492) było dla Państwa 

problematyczne? 

  X TAK  NIE 

Jeżeli nie, proszę o wskazanie problematycznych kwestii: 

Trudno sprecyzować i dopasować zadania samorządu do wykazu celów i zadań 

Narodowego Programu Zdrowia. Na przykład realizując Krajowy Program 

Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS – testowanie w kierunku HIV, 

populacja objęta programem obejmuje szerszą grupę niż tylko środowiska osób 

używających substancje psychoaktywne, uzależnionych behawioralnie i 

cechujących się innymi zachowaniami ryzykownymi (grupa wskazana w celu 

operacyjnym nr 2) gdyż testuje się także m. in. kobiety w ciąży.  

   

7. Inne uwagi: 

Celowym wydaje się rozdzielenie sprawozdawczości na sprawozdawczość 

dotyczącą realizacji programów polityki zdrowotnej posiadających opinię 

AOTMiT (pozytywną, warunkową lub negatywną) od sprawozdawczości innych 

programów, akcji i działań. 

 


