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„Konsekwencje „Ustawy koszykowej” dla sposobu 
realizacji zada z zakresu profilaktyki zdrowotnej przez 

samorz dy lokalne.”

Radca Prawny Joanna Nowak- Kubiak
Kancelaria, Warszawa, ul. Parkowa 13/17 lok. 140

tel.  0-22-841-09-46

art. 7 ustawy o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych

Art. 7. 1. Do zada w asnych gminy w zakresie zapewnienia równego dost pu do wiadcze opieki 
zdrowotnej nale y w szczególno ci:
1)opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikaj cych z 
rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszka ców gminy;
2)przekazywanie powiatowi informacji o realizowanych programach zdrowotnych;
3)inicjowanie i udzia w wytyczaniu kierunków przedsi wzi lokalnych zmierzaj cych do 
zaznajamiania mieszka ców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami;
4)podejmowanie innych dzia a wynikaj cych z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia 
mieszka ców gminy.
2. Do zada zleconych gminy nale y wydawanie decyzji, o których mowa w art. 54, w sprawach 
wiadczeniobiorców innych ni ubezpieczeni spe niaj cych kryterium dochodowe, o którym mowa 

w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo ecznej, w przypadku których nie zachodzi 
okoliczno , o której mowa w art. 12 tej ustawy.
3. W celu ustalenia sytuacji dochodowej i maj tkowej wiadczeniobiorcy, o którym mowa w ust. 2, 
przeprowadza si rodzinny wywiad rodowiskowy na zasadach i w trybie okre lonych w przepisach 
o pomocy spo ecznej.
4. Gmina otrzymuje dotacj z bud etu pa stwa na sfinansowanie kosztów realizacji zadania, o 
którym mowa w ust. 2 i 3.
informacje o jednostce

Radca Prawny Joanna Nowak- Kubiak
Kancelaria, Warszawa, ul. Parkowa 13/17 lok. 140

tel.  0-22-841-09-46

art. 8 ustawy o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych

Art. 8. Do zada w asnych w zakresie zapewnienia równego dost pu do wiadcze opieki zdrowotnej 
realizowanych przez powiat nale y w szczególno ci:

1)opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikaj cych z 
rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszka ców powiatu - po konsultacji z 
w a ciwymi terytorialnie gminami;

2)przekazywanie marsza kowi województwa informacji o realizowanych na terenie powiatu 
programach zdrowotnych;

3)inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie dzia a lokalnej wspólnoty samorz dowej w zakresie 
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu;

4)pobudzanie dzia a na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialno ci za zdrowie i na rzecz 
ochrony zdrowia;

5)podejmowanie innych dzia a wynikaj cych z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych.

Radca Prawny Joanna Nowak- Kubiak
Kancelaria, Warszawa, ul. Parkowa 13/17 lok. 140
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art. 9 ustawy o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych

Art. 9. Do zada w asnych w zakresie zapewnienia równego dost pu do wiadcze opieki zdrowotnej 
realizowanych przez samorz d województwa nale y w szczególno ci:

1)opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikaj cych z 
rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszka ców województwa - po konsultacji z 
w a ciwymi terytorialnie gminami i powiatami;

2)przekazywanie wojewodzie informacji o realizowanych na terenie województwa programach 
zdrowotnych;

3)opracowywanie i wdra anie programów innych ni okre lone w pkt 1 s u cych realizacji zada w
zakresie ochrony zdrowia;

4)inspirowanie i promowanie rozwi za w zakresie wzrostu efektywno ci, w tym restrukturyzacji w 
ochronie zdrowia;

5)podejmowanie innych dzia a wynikaj cych z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszka ców
województwa.

informacje o jednostce

Radca Prawny Joanna Nowak- Kubiak
Kancelaria, Warszawa, ul. Parkowa 13/17 lok. 140

tel.  0-22-841-09-46

art. 48 ustawy o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych
obowi zuj cy do 31 sierpnia 2009 roku

Art. 48. 1. Programy zdrowotne mog opracowywa , wdra a , realizowa i finansowa ministrowie, jednostki samorz du terytorialnego lub 
Fundusz.

2. Programy zdrowotne dotycz w szczególno ci:
1)wa nych zjawisk epidemiologicznych;
2)innych ni okre lone w pkt. 1 istotnych problemów zdrowotnych dotycz cych ca ej lub okre lonej grupy wiadczeniobiorców przy 
istniej cych mo liwo ciach ich eliminowania b d ograniczania;
3)wdro enia nowych procedur medycznych i przedsi wzi profilaktycznych.

3. Program zdrowotny mo e by realizowany w okresie jednego roku albo wielu lat.
4. W przypadku programów zdrowotnych realizowanych przez inne ni Fundusz podmioty, o których mowa w ust. 1, wyboru realizatora 

programu zdrowotnego dokonuje si w drodze konkursu ofert, z zastrze eniem odr bnych przepisów.
5. O przeprowadzeniu konkursu ofert, o którym mowa w ust. 4, podmiot, o którym mowa w ust. 1, og asza w swojej siedzibie i na swojej 

stronie internetowej co najmniej na 15 dni przed up ywem wyznaczonego terminu sk adania ofert.
6. W og oszeniu, o którym mowa w ust. 5, okre la si w szczególno ci:

1)przedmiot konkursu ofert;
2)wymagania stawiane oferentom, niezb dne do realizacji programu zdrowotnego;
3)termin i miejsce sk adania ofert.

7. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do trybu przeprowadzenia konkursu ofert i zawarcia umów o realizacj programu zdrowotnego 
stosuje si odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotycz ce przetargu.

8. W przypadku programów zdrowotnych opracowywanych, wdra anych, realizowanych i finansowanych przez Fundusz, dokonuje on wyboru 
realizatora programu zdrowotnego i zawiera z nim umowy, na zasadach i w trybie okre lonych dla umów zawieranych ze 
wiadczeniodawcami.

9. Do wyboru realizatora programu zdrowotnego nie stosuje si przepisów o zamówieniach publicznych.
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art. 48 ustawy o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych
obowi zuj cy od 31 sierpnia 2009 roku

Art. 48. 1. Programy zdrowotne mog opracowywa , wdra a , realizowa i finansowa ministrowie, jednostki samorz du terytorialnego lub Fundusz.
2. Programy zdrowotne dotycz w szczególno ci:

1)wa nych zjawisk epidemiologicznych;
2)innych ni okre lone w pkt. 1 istotnych problemów zdrowotnych dotycz cych ca ej lub okre lonej grupy wiadczeniobiorców przy istniej cych 
mo liwo ciach ich eliminowania b d ograniczania;
3)wdro enia nowych procedur medycznych i przedsi wzi profilaktycznych.

2a. Ministrowie i jednostki samorz du terytorialnego przekazuj projekt programu zdrowotnego celem jego zaopiniowania przez Agencj .
2b. Agencja sporz dza opini w sprawie projektu programu zdrowotnego w oparciu o kryteria, o których mowa w art. 31a ust. 1, w terminie 3 miesi cy od 

dnia otrzymania projektu tego programu.
3. Program zdrowotny mo e by realizowany w okresie jednego roku albo wielu lat.
4. W przypadku programów zdrowotnych realizowanych przez inne ni Fundusz podmioty, o których mowa w ust. 1, wyboru realizatora programu 

zdrowotnego dokonuje si w drodze konkursu ofert, z zastrze eniem odr bnych przepisów.
5. O przeprowadzeniu konkursu ofert, o którym mowa w ust. 4, podmiot, o którym mowa w ust. 1, og asza w swojej siedzibie i na swojej stronie 

internetowej co najmniej na 15 dni przed up ywem wyznaczonego terminu sk adania ofert.
6. W og oszeniu, o którym mowa w ust. 5, okre la si w szczególno ci:

1)przedmiot konkursu ofert;
2)wymagania stawiane oferentom, niezb dne do realizacji programu zdrowotnego;
3)termin i miejsce sk adania ofert.

7. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do trybu przeprowadzenia konkursu ofert i zawarcia umów o realizacj programu zdrowotnego stosuje si
odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotycz ce przetargu.

8. W przypadku programów zdrowotnych opracowywanych, wdra anych, realizowanych i finansowanych przez Fundusz, dokonuje on wyboru realizatora 
programu zdrowotnego i zawiera z nim umowy, na zasadach i w trybie okre lonych dla umów zawieranych ze wiadczeniodawcami.

9. Do wyboru realizatora programu zdrowotnego nie stosuje si przepisów o zamówieniach publicznych.
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Wymagania AOTM odno nie samorz dowych programów zdrowotnych

W ramach samorz dowego programu zdrowotnego:

- powinien zosta dok adnie okre lony problem zdrowotny;

- nale y oszacowa jak bardzo problem zdrowotny jest rozpowszechniony w danej populacji , 
tak aby wybra problem najpowszechniejszy;

- powinny zosta dok adnie okre lone potrzeby i preferencje populacji do której jest 
skierowany oraz nastawienie tej populacji do danego problemu;

- powinny zosta podj te dzia ania o udowodnionej skuteczno ci;

- powinien uwzgl dnia jak najlepsze wykorzystanie dost pnych  ju zasobów;

Radca Prawny Joanna Nowak- Kubiak
Kancelaria Radcy Prawnego, Warszawa, ul. Parkowa 13/17 lok. 140

tel.  0-22-841-09-46

Wymagania AOTM odno nie samorz dowych programów zdrowotnych

W ramach samorz dowego programu zdrowotnego :

- nale y rozwa y mo liwo ci organizacyjne, oczekiwane korzy ci i inne efekty programu oraz 
oszacowa jego koszty;

Samorz dowy program zdrowotny powinien zosta tak zaplanowany, aby mo liwa by a
ocena jego efektywno ci.
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