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„Zagadnienia z zakresu promocji zdrowia należą do 

najbardziej ogólnikowo potraktowanych przez 

ustawodawcę. Zauważalny jest brak docenienia 

możliwości efektywnego prowadzenia przez władze 

publiczne promocji zdrowia i potraktowanie tego 

zagadnienia hasłowo, bez wskazania sposobów                     

i metod prowadzenia skutecznych akcji promocyjnych”. 
 

” 

Dercz M, Izdebski H, 2015 
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Ranga zdrowia w ustawodawstwie 
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• Zakazuje działań i zachowań szkodliwych dla zdrowia jednostki i zbiorowości 

• Określa uprawnienia jednostek i grup społecznych w systemie zdrowia 

• Reguluje wytwarzanie zasobów  

• Określa zasady finansowania 

• Określa wymagania w zakresie jakości opieki zdrowotnej 

• Tworzy struktury i utrwala warunki 

społeczne  

• Transformuje struktury społeczne                         

w poziomy i dystrybucję zdrowia  

 

„Law on the books”„Law on the streets” 

• Określa cele zdrowia publicznego                

i wpływa na jego agendę polityczną 

• Sankcjonuje i limituje działania             

zdrowia publicznego 

• Służy jak narzędzie dla prewencji 

chorób 

• Ułatwia planowanie oraz koordynację 

rządowych i pozarządowych działań 

na rzecz zdrowia 

Funkcje prawa w dziedzinie zdrowia i zdrowia publicznego 

S. Burris, 2011 

R. Roemer, 1997 

WHO Euro, 2011 
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Promocja zdrowia w ustawach 

Definicja  

promocji zdrowia 
Inne warianty 

Ustawa o działalności 

leczniczej 

 

 

 

   

Brak terminu 

„promocja zdrowia” - przykłady 

Ustawa o systemie oświaty  

Ustawa o samorządzie gminnym  

Ustawa o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie 

Ustawa o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń  i chorób 

zakaźnych u ludzi 

Ustawa o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 

Ustawa Prawo ochrony 

środowiska 

Ustawa o sporcie 

Ustawa o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia 

Ustawa Kodeks pracy 

 

 zadanie publiczne: 
Ust. o zdrowiu publicznym 

Ust. o samorządzie powiatowym oraz Ust. o samorządzie województwa 

Ust. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

Ust. o samorządzie pielęgniarek i położnych 

Ust. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

Ust. o przeciwdziałaniu narkomanii 

 forma działalności leczniczej/świadczenie opieki zdrowotnej: 
Ust. o działalności leczniczej 

Ust. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

Ust. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

Ust. o ubezpieczeniu społecznym rolników 

 zadanie zawodowe/forma wykonywania zawodu: 
Ust. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

Ust. o zawodach pielęgniarki i położnej 

Ust. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz Ust. o służbie medycyny pracy 

 zdrowy styl życia i jego propagowanie: 
Ust. o przeciwdziałaniu narkomanii 

Ust. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyr. tytoniowych 

Ust. o służbie medycyny pracy 

 Inne: 
Ust. o ochronie zdrowia psychicznego 

Ust. o leczeniu niepłodności 
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 Definiowanie promocji zdrowia  

proces, który umożliwia 

ludziom kontrolę (panowanie) 

nad zdrowiem i jego poprawę 

działania umożliwiające poszczególnym 

osobom i społeczności zwiększenie 

kontroli nad czynnikami warunkującymi 

stan zdrowia i przez to jego poprawę, 

promowanie zdrowego stylu życia oraz 

środowiskowych i indywidualnych 

czynników sprzyjających zdrowiu 
art. 2. ust 1. p. 7 
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Ramy filozoficzne 

Definicja ZP 

Słownik podstawowych pojęć w ZP 

Lista podstawowych funkcji ZP (EPHOs) 

Kontekst prawa międzynarodowego 

Role, obowiązki, koordynacja działań w systemie 

Poprawa w zakresie udzielanych świadczeń, 

odpowiedzialność, zapewnienie jakości 

Stosowanie międzynarodowej klasyfikacji chorób 

 

 

Decyzje oparte na dowodach naukowych, EBPH 

Egzekwowanie prawa w walce z zagrożeniami ZP 

Sprawiedliwość społeczna, równość w zdrowiu 

Organy doradcze 

Monitoring & ewaluacja, sprawozdawczość 

Podstawy prawne dla zawiązywania partnerstw 

Usługi prawne w zakresie ZP 

Zapewnienie odpowiedniego finansowania 

Katalog kar, sankcje karne 

 

 

 Podstawowe elementy prawa zdrowia publicznego WHO Euro, 2011 
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 Promocja zdrowia w ustawie o zdrowiu publicznym 
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Narodowy Program Zdrowia 2016-2020 

 

Cel strategiczny:  

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

zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu.  

 

Cele operacyjne: 

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.  

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 oraz nauki.  

5. Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się. 

6. Poprawa zdrowia prokreacyjnego.  
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Promocja zdrowia 

psychicznego  
(12) 

Promocja karmienia 

piersią  

(1) 

Promocja zdrowia  

w miejscu pracy  

(1) 

Promocja aktywności 

fizycznej i zdrowego 

odżywiania się  

w zakładach pracy  

(1) 

Promocja zdrowego  

i aktywnego starzenia się 

(1) 

Promocja zdrowia  

w odniesieniu do Krajowego 

programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów 

alkoholowych 

(1) 

Testowanie 

skuteczności zadań  

z zakresu ZP 

(2) 

Przygotowanie do 

profesjonalizacji zawodu 

specjalisty edukacji zdrowotnej 

i promocji zdrowia 

(1) 

2 

1 

1 

2 

5 

1 3 

Cel operacyjny NPZ 

Zadania koordynacyjne,  

ewaluacyjne i badawcze 

 Konteksty promocji zdrowia w zadaniach NPZ 2016-2020 
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Promocja zdrowia 

Promocja zdrowia 

Promocja zdrowia 

Promocja zdrowia 

Podsumowanie 

  
 

 

 Promocja zdrowia jako zadanie publiczne, 

rodzaj działalności leczniczej/świadczenie 

opieki zdrowotnej, forma wykonywania 

zawodu, zdrowy styl życia (hasło), inne Rozproszenie ustawodawstwa 

i jego niedostateczne 

skorelowanie (terminologia, 

merytoryka) 
Niewiadome dotyczące kadry PZ 

(obecny stan, potrzeby, zadania, 

kompetencje, miejsca pracy) 

Brak czytelnego podziału zadań  

i odpowiedzialności w systemie ZP, 

brak współpracy międzysektorowej 
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