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w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 21 listopada 2016 r., dotyczące realizacji zadań 

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

Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492), zwanym dalej 

„NPZ", Departament Zdrowia Publicznego uprzejmie prosi o przyjęcie poniższych 

wyjaśnień. 

Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 został wydany na podstawie art. 9 ust. 1 

ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916), która weszła 

w życie w dniu 3 grudnia 2015 r. W ustawie określono cel strategiczny NPZ, którym jest 

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

oraz zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu. Realizacji tego celu służą cele 

operacyjne tj.: 

1. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej 

społeczeństwa. 

2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi. 
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3. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawę dobrostanu psychicznego 

społeczeństwa. 

4. Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych 

i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz 

nauki. 

5. Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się. 

6. Poprawa zdrowia prokreacyjnego. 

W miejscu tym Departament Zdrowia Publicznego pragnie poinformować, że stosownie 

do postanowień uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. -

Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979), projekt NPZ został zamieszczony 

na stronie Rządowego Centrum Legislacji, celem opiniowania i zgłaszania uwag. 

W okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 16 grudnia 2015 r. przedmiotowy projekt 

został poddany uzgodnieniom, opiniowaniu i konsultacjom publicznym. Także 

ze względu na szczególną wieloaspektowość NPZ, wiele uwag napływało również 

po wskazanym terminie. Ponadto, od lutego do kwietnia 2016 r. uzgadniano projekt 

z poszczególnymi ministerstwami oraz z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. 

Podkreślenia wymaga również fakt, iż zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, przedmiotowy projekt został przekazany 

Członkom Rady do spraw Zdrowia Publicznego celem zaopiniowania. W uchwale 

nr 2/2016 z dnia 15 marca 2016 r. dotyczącej wyrażenia opinii na temat projektu 

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-

2020, Rada do spraw Zdrowia Publicznego pozytywnie zaopiniowała kierunek działań 

zaproponowanych w dokumencie. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego 

w dniu 8 kwietnia 2016 r. uznała projekt za uzgodniony. Po akceptacji projektu przez 

Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia, w maju 2016 r. został on skierowany pod obrady 

Stałego Komitetu Rady Ministrów i rozpatrzony na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 

2016 r. Dnia 11 lipca 2016 r. projekt skierowano do Rządowego Centrum Legislacji 

z prośbą o rozpatrzenie przez Komisję Prawniczą. Zwolnienie z Komisji Prawniczej 

uzyskano w dniu 25 lipca 2016 r. 

Rozporządzenie zostało przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 

4 sierpnia 2016 r. W dniu 16 września 2016 r. rozporządzenie zostało ogłoszone. 

Zgodnie z § 2 NPZ rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia. 



Należy podkreślić, że jeszcze przed ogłoszeniem NPZ, już na początku września 2016 r., 

trwały intensywne prace nad sporządzeniem rocznego harmonogramu realizacji NPZ 

na 2016 r. z prognozą na kolejne lata. Harmonogram powstał na podstawie ustaleń 

z realizatorami poszczególnych) zadań wskazanymi w NPZ, tj.: resortami innymi 

niż Ministerstwo Zdrowia, podmiotami uprawnionymi do składania wniosków 

do dysponentów środków, a także jednostkami podległymi. Zaakceptowany 

harmonogram został przekazany do zaopiniowania przez ukonstytuowany Komitet 

Sterujący NPZ (zgodnie z art. 10 ustawy o zdrowiu publicznym)-

Prace nad harmonogramem były ściśle związane z opracowywaniem ogłoszeń 

konkursowych oraz koordynacją prac jednostek podległych, które są odpowiedzialne 

za realizację działań określonych NPZ. Termin opublikowania ogłoszeń konkursowych 

na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego był podyktowany decyzją Ministra 

Finansów o przyznaniu środków na realizację zadań określonych w NPZ. Przedmiotowa 

decyzja została wydana przez Ministra Finansów w dniu 28 września 2016 r. 

Po wejściu w życie NPZ oraz wydaniu decyzji przez Ministra Finansów, na stronie 

głównej Ministerstwa Zdrowia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono 

łącznie 35 ogłoszeń konkursowych na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego 

w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, tym 25 koordynowanych 

przez Departament Zdrowia Publicznego, 10 - przez Departament Matki i Dziecka. 

Termin wyznaczony na składanie ofert obejmował okres od 30 września 2016 r. 

do 7 października 2016 r. Z uwagi na duże zainteresowanie składaniem ofert, termin na 

składanie ofert na konkursy ogłoszone 29 września 2016 r. przedłużono do dnia 

14 października 2016 r. 

Niezwłocznie po upływie terminu na składanie ofert konkursowych, tj. w dniu 

16 października 2016 r. dokonano ich otwarcia oraz oceny pod względem formalnym. 

Ocenę merytoryczną ofert przeprowadzano po spełnieniu i ewentualnym uzupełnieniu 

braków formalnych przez Oferentów. Do dnia 13 grudnia 2016 r. podpisano łącznie 

13 umów na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w trybie konkursowym. 

Równolegle trwały także prace zespołów oceniających wnioski złożone przez Instytuty 

wskazane w NPZ jako realizatorzy, tj. m.in. Instytut Matki i Dziecka, Instytut Żywności 

i Żywienia, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Instytut Psychiatrii 

i Neurologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia 

Środowiskowego, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Narodowy Instytut Zdrowia 



Publicznego - PZH. Prognozowano zawarcie 18 umów z Wnioskodawcami. Do dnia 

13 grudnia 2016 r. podpisano łącznie 16 umów w trybie wnioskowym. 

Reasumując, Departament Zdrowia Publicznego pragnie zaznaczyć, że wdrażanie 

zadań określonych w NPZ, w warunkach dużej presji społecznej, medialnej i politycznej 

wymaga przede wszystkim uwzględnienia zasady racjonalnego i efektywnego 

wydatkowania środków. Dzięki odpowiedniemu dysponowaniu środkami 

przeznaczonymi na rok 2016, pomimo niekorzystnych ram czasowych, NPZ 

ma perspektywę na rok 2017 i kolejne lata. 

^ Dariusz Poznański 
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