
Programy polityki zdrowotnej

Programy polityki zdrowotnej to zaplanowane i zamierzone działania z zakresu opieki 
zdrowotnej, które są oceniane jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione. Umożliwiają 
osiągnięcie założonych celów w określonym terminie, które polegają na wykrywaniu 
i zrealizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawie stanu zdrowia określonej 
grupy pacjentów.
Programy polityki zdrowotnej mogą opracowywać, wdrażać, realizować i finansować 
ministrowie oraz jednostki samorządu terytorialnego.
Programy te dotyczą w szczególności:

1. ważnych zjawisk epidemiologicznych;
2. innych niż określone w pkt 1 istotnych problemów zdrowotnych dotyczących całej lub 

określonej grupy świadczeniobiorców przy istniejących możliwościach eliminowania 
bądź ograniczania tych problemów;

3. wdrożenia nowych procedur medycznych i przedsięwzięć profilaktycznych.

Programy polityki zdrowotnej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Jednostka samorządu terytorialnego, zgodnie z zapisami art. 48d ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, może 
ubiegać się o uzyskanie z oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia środków 
na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych innych, niż określone w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, w kwocie nieprzekraczającej:

1. 80% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu 
terytorialnego o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys.

2. 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu 
terytorialnego o liczbie mieszkańców przekraczającej 5 tys.

W celu pozyskania powyższego dofinansowania, organ wykonawczy jednostki samorządu 
terytorialnego winien złożyć wniosek do dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Do wniosku dołączyć należy pozytywną opinię projektu programu 
wydaną przez Agencję Oceny Technologii medycznych i Taryfikacji, a także pozytywną 
opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej 
polityki zdrowotnej oraz zgodności z celami operacyjnymi narodowego programu Zdrowia, 
zgodnie z art. 48d ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych.
Wymagane jest aby jednostka samorządu terytorialnego sporządziła projekt programu polityki 
zdrowotnej na podstawie opracowanych i zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia map 
potrzeb zdrowotnych (art. 48a ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych). W przypadku programu polityki zdrowotnej, 
będącego kontynuacją realizowanego w poprzednim okresie, powyższy warunek nie 
obowiązuje.
Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej 
realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego określa rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 298 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków 
o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu 
terytorialnego oraz trybu przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.
Od 1 stycznia 2017 r. jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 48c ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w ramach



realizacji zadań własnych, mogą dofinansowywać programy polityki zdrowotnej polegające 
na profilaktyce chorób, poprzez udzielenie dotacji celowej realizatorowi programu.

Opinia wojewody dotycząca zgodności planowanego programu polityki zdrowotnej 
z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz zgodności z celami 
operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia
Do wniosku skierowanego do wojewody o wydanie opinii dotyczącej zgodności planowanego 
programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz zgodności z celami 
operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, należy dołączyć:

- projekt programu polityki zdrowotnej,
- opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej,
- informację dot. priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej, w zakresie których 

będzie realizowany program polityki zdrowotnej,
- informację dot. celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016

2020, w które wpisuje się planowany do realizacji program polityki zdrowotnej.

Przekazywanie informacji o realizowanych lub podjętych w 2016 r. zadaniach z zakresu 
zdrowia publicznego.
Obowiązuje nowa forma przekazania informacji o zrealizowanych lub podjętych 
w 2016 r. zadaniach z zakresu zdrowia publicznego. Jednostki samorządu terytorialnego, 
zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, są 
zobowiązane do przekazania bezpośrednio wojewodzie informacji o zrealizowanych lub 
podjętych w 2016 r. zadaniach z zakresu zdrowia publicznego w terminie do dnia 31 marca 
2017 r.
Wzór sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2016 r. 
w sprawie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia 
publicznego.

Podstawy prawne regulujące zagadnienie:
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1793, ze zm.),
2. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1916, 

ze zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania 

i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej 
realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania 
przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 9),

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego 
Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1492),

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rocznej 
informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2216).

Wzór sprawozdania - roczna informacja o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu 
zdrowia publicznego.




