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Streszczenie
Wstęp: Analiza roli administracji publicznej w systemie zdrowotnym Polski jest pilnym zadaniem nauki. Zajmuje ona w tym syste-
mie kluczową pozycję, ponieważ to od niej zależy skuteczność ochrony i promocji zdrowia. Dotyczy to również jednostki pośredniej 
zasadniczego podziału administracyjnego — powiatu oraz miasta na prawach powiatu, którym poświęcone zostało niniejsze badanie. 
Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w 2008 r. we wszystkich 378 starostwach i miastach na prawach powiatu. Przedmiotem 
badań były regulaminy organizacyjne tych jednostek, a narzędziem badawczym — lista 11 grup powinności w zakresie ochrony i pro-
mocji zdrowia, opracowana na podstawie analizy 171 ustaw obowiązujących w latach 1990–2007. Celem badania było ustalenie stopnia 
zgodności zapisanych w tych dokumentach zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia z wymogami zawartymi w ustawodawstwie 
polskim. Wyniki i wnioski: Ustalono, że w regulaminach organizacyjnych starostw i urzędów miast na prawach powiatu najbardziej 
zauważalna jest Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (87%). W ponad połowie regulaminów (57%) odno-
towano „profilaktykę i promocję zdrowia”, podczas gdy najważniejszą dla ochrony i promocji zdrowia Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tylko w 11,6%. Ponadto znaleziono w nich nieaktualne 
przepisy: o chorobach zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy, o ratownictwie medycznym (ok. 34% regulaminów). Uzyskane dane mogą 
wskazywać na niezadowalający nadzór nad wykonywaniem prawa w odniesieniu do zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia. 
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Abstract
Background: An analysis of the role of public administration in the Polish health system, essential for the effectiveness of health pro-
tection and health promotion, is a very important and urgent task faced by scholars. This issue also concerns the authorities of counties 
(powiaty) and municipalities having the county status (MHCS), and these structures were chosen as the subject of our study. The aim 
of the study was to analyze whether health related rules and regulations of these administrative structures comply with the require-
ments of relevant Polish legislation acts. Material and Methods: The survey, performed in 2008, covered all the 378 counties and muni-
cipalities having the county status. On the basis of 171 Acts reviewed, a list of 11 groups of obligations and duties assigned to county and 
municipality units were prepared and used as a research tool. Results and Conclusions: It was found that the provisions of the Health 
Care Institutions Act of 1991 were most evidently (87%) reflected in the rules and regulations of the studies structures; more than a half 
(57%) refer to prophylaxis and health promotion, however, the most important Act as far as health protection and health promotion are 
concerned, i.e., the Act of 2004 was reflected in only 11.6%. Also the presence of some outdated regulations was discovered. The results 
of the study may indicate that the mechanisms, by which the execution of legal regulations on health protection and health promotion 
tasks should be supervised, are insufficient. Med Pr 2009;60(2):131–136
Key words: county executive authority, municipalities having the county status, organizational rules, health protection, health promo-
tion
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WSTĘP

Administracja publiczna (rządowa i samorządowa) 
odgrywa kluczową rolę w realizacji zadań w zakresie 
ochrony zdrowia i promocji zdrowia. To od niej zależy 

sprawność i efektywność prawnych, organizacyjnych 
i ekonomicznych rozwiązań determinujących systemo-
wą skuteczność tego ważnego sektora usług społecznych. 
Dotyczy to również reaktywowanej z dniem 1 stycz-
nia 1999 r. jednostki pośredniej zasadniczego podziału 
administracyjnego — powiatu oraz miast na prawach 
powiatu (m.n.p.p.), którym poświęcone zostało niniejsze 

* Praca wykonana w ramach zadania finansowanego z dotacji na 
działalność statutową nr IMP 2.1 pt. „Ochrona zdrowia i promocja 
zdrowia w programach i strukturach samorządu powiatowego oraz 
miast na prawach powiatu. Kierownik zadania: dr hab. Jan Nosko, 
doc. IMP.
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określonych kompetencji. Muszą one jednak jedno-
znacznie wynikać z przepisów obowiązującego prawa; 
nie można ich domniemywać (10).

Celem badania było przeprowadzenie analizy treści 
regulaminów organizacyjnych starostw powiatowych 
i urzędów miast na prawach powiatu, ukierunkowa-
nej na ustalenie stopnia zgodności zapisanych w tych 
dokumentach zadań w zakresie ochrony i promocji 
zdrowia z wymogami zawartymi w ustawodawstwie 
polskim. Analizie poddano formalną stronę zagadnie-
nia funkcjonującą w formie regulaminów, dokumen-
tów, których znaczenie podnosi to, że zgodnie z Ustawą 
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji pu-
blicznej muszą być one podane do wiadomości publicz-
nej (11). W ten sposób stają się ważnym instrumentem 
komunikacji pomiędzy demokratycznie wybraną wła-
dzą a społecznością lokalną.

MATERIAŁ I METODY

Przedmiotem badań były regulaminy organizacyjne 
starostw powiatowych i urzędów miast na prawach po-
wiatu, pozyskane drogą internetową. Rolę narzędzia 
badawczego pełniła lista 11 grup powinności w zakresie 
ochrony i promocji zdrowia, opracowana na podstawie 
analizy 171 ustaw obowiązujących w latach 1990–2007**. 
Pośród nich za dokument o szczególnym znaczeniu dla 
badanej problematyki uznano Ustawę z dnia 27 sierp-
nia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków publicznych (a ściślej treść rozdz. 2. 
tej ustawy), ze względu na jej charakter porządkujący 
i proceduralny, wskazujący precyzyjnie, w jaki sposób 
samorząd powiatowy, a przede wszystkim jego organ 
wykonawczy — starostwo i urząd miasta na prawach 
powiatu — powinny realizować swoje powinności w za-
kresie lokalnej polityki zdrowotnej (12).

Wyniki badań odzwierciedlają stan na dzień 30 czerw-
ca 2008 r. i zostały przedstawione na zorganizowanej 
przez autorów badania w Łodzi w dniach 9–10 paź-
dziernika 2008 r. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 
pt. „Ochrona zdrowia i promocja zdrowia jako zadanie 
własne samorządu terytorialnego”. Jej celem było uzy-
skanie opinii o tych wynikach zarówno profesjonalnych 
badaczy tej problematyki, jak i praktyków, reprezentan-
tów administracji powiatowej i m.n.p.p. oraz zaproszo-
nych przedstawicieli urzędów marszałkowskich.

**  Uwaga: w przedmiotowym badaniu wyłączono z analizy ustalanie 
miejsca zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w struk-
turach formalnych starostw i m.n.p.p., ponieważ są to tak liczne po-
winności, że wymagają oddzielnych prac naukowo-badawczych.

badanie. Znaczenie podnoszonej w projekcie problema-
tyki uwypukla, uchwalony przez Rząd RP, Narodowy 
Program Zdrowia na lata 2007–2012 (1). Jego znamien-
ną częścią jest rozdz. IV pt. „Niezbędne działania ze 
strony ochrony zdrowia i samorządów terytorialnych”, 
zawierający dwa cele operacyjne: Cel operacyjny 12. 
pt. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego 
i organizacji pozarządowych na rzecz zdrowia społe-
czeństwa” oraz Cel operacyjny 15. pt. „Zwiększenie 
i optymalne wykorzystanie systemu ochrony zdrowia 
oraz infrastruktury samorządowej dla potrzeb promocji 
zdrowia i edukacji zdrowotnej”, w tym, m.in. posiada-
nie i realizowanie wieloletnich programów w tej mierze. 
Pilnym zadaniem jest więc pozyskanie wiedzy o rzeczy-
wistej roli administracji publicznej (rządowej i samo-
rządowej) w realizacji określonych prawem powinności 
w zakresie ochrony zdrowia i promocji zdrowia.

Badania z tego obszaru należą do zadań nauki o ad-
ministracji publicznej (2), której zakres poznawczy 
obejmuje informację o rzeczywistym stanie administra-
cji, o wpływie na praktyczną działalność jej struktur, 
metod prawnych i pozaprawnych*. Badania dotyczące 
roli administracji publicznej (rządowej i samorządowej) 
w dziedzinie ochrony zdrowia i promocji zdrowia, pro-
wadzone od 1994 r. przez Szkołę Zdrowia Publicznego 
Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, 
mieszczą się w poznawczym zakresie tej nauki. W do-
tychczasowych analizach podejmowano jednak kwestie 
związane z interpretacją przepisów prawnych odnoszą-
cych się do zakresu przedmiotowego i podmiotowego 
ochrony i promocji zdrowia (3–9). W prezentowanym 
badaniu uwagę skupiono natomiast na regulaminach 
organizacyjnych starostw i urzędów miast na prawach 
powiatu (dalej: m.n.p.p.). Należy jednak zwrócić uwagę, 
że w przypadku starostw tamtejsze regulaminy organi-
zacyjne są uchwalane przez rady powiatu, a na porta-
lach internetowych najczęściej umieszczane pod hasłem 
„prawo lokalne” (co nie jest zgodne z prawem) lub rza-
dziej „prawo miejscowe” (wówczas zgodnie z prawem). 
Z kolei w miastach na prawach powiatu decyzje doty-
czące tych regulaminów, w formie zarządzenia, podej-
mują prezydenci, burmistrzowie lub wójtowie i nie jest 
to traktowane przez nich jak tworzenie prawa miejsco-
wego. 

Jak wynika z literatury przedmiotu, organy admini-
stracji publicznej powinny działać na podstawie i w ra-
mach przyznanych im uprawnień do działań, tj. prawnie 

*  Szerzej o administracji w: Izdebski H., Kulesza M.: Administra-
cja publiczna. Zagadnienia ogólne. Liber, Warszawa 1999; Błaś A., 
Boć J., Jeżewski J.: Administracja publiczna .Kolonia Limited, Wro-
cław 2004 r.
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w tabeli 2. przedstawiono uwzględnienie jej w regula-
minach starostw powiatowych i urzędów miast na pra-
wach powiatu w poszczególnych województwach.

OMÓWIENIE

Celem badania było ustalenie stopnia zgodności zadań 
w zakresie ochrony i promocji zdrowia zapisanych w re-
gulaminach organizacyjnych z wymogami zawartymi 
w ustawodawstwie polskim. Przypomnieć też trzeba, 
że zadania te powinny ściśle wynikać z obowiązującego 
ustawodawstwa, zarówno pod względem ich prawnej 
aktualności, jak i co do ich zakresu.

W świetle uzyskanych wyników rysuje się za-
tem bardzo negatywny obraz sytuacji. W żadnym 
z 378 analizowanych regulaminów nie stwierdzo-
no wszystkich 11 grup powinności określonych 

WYNIKI BADAŃ

Badanie przeprowadzono w 2008 r. we wszyst-
kich 378 starostwach i miastach na prawach powiatu 
z terenu kraju (100% jednostek). Uzyskane dane, doty-
czące uwzględnienia w regulaminach organizacyjnych 
starostw i urzędów m.n.p.p ustawowych powinności 
w zakresie ochrony zdrowia i promocji zdrowia, przed-
stawiono w tabeli 1.

Dodatkowo badano uwzględnianie „zdrowia” w na-
zwach właściwych struktur organizacyjnych, realizują-
cych zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, co 
odnotowano łącznie w 189 (50%) starostwach powiato-
wych i urzędach miast na prawach powiatu.

Ze względu na szczególne znaczenie Ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

Tabela 1. Ustawowe powinności w zakresie ochrony zdrowia i promocji zdrowia uwzględnione w regulaminach organizacyjnych starostw 
powiatowych i urzędów miast na prawach powiatu
Table 1. Health protection and health promotion legal obligations and tasks taken into account by the authorities of counties and 
municipalities having the county status in their rules and regulations

Powinności w zakresie ochrony i promocji zdrowia
Health protection and health promotion obligations and tasks

Regulaminy 
organizacyjne starostw 

i miast na prawach 
powiatu

Rules and regulations 

n %*

Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz 
sprawowaniem nadzoru / Organization, restructuring and liquidation of as well as supervision over public health care institutions

329 87,0

Inicjowanie, opracowywanie, realizacja, monitorowanie i ocena programów związanych z profilaktyką chorób i promocją zdrowia / 
Initiation, development, implementation,, monitoring and evaluation of programs on diseases prevention and health promotion

217 57,4

Chowanie zmarłych, wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy, wydawanie zwłok wyższym 
szkołom medycznym / Burying the diceased, and issuing permission to bring in bodies of the deceased and human remains from 
abroad, and to hand over human corps to medical universities

183 48,4

Działalność zapobiegawcza w środowiskach zagrożonych uzależnieniem (narkomanią, alkoholizmem, nikotynizmem) / Preventive 
activities carried out in communities threatened with drug, tobacco and alcohol addiction

162 42,8

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych / Activities for people with disabilities 155 41,0

Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie 
powiatu / Setting work time-tables and duty hours of pharmacies operating in the county area

141 37,3

Współpraca z Państwową Inspekcja Sanitarną w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego / Cooperation with the State Sanitary 
Inspectorate

89 23,5

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia / Cooperation with non-governmental 
organizations in the area of health protection and health promotion

88 23,2

Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym, zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi 
wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy / Promotion of mental health and 
prevention of mental disorders, as well as providing mentally disordered persons with health care services and other forms of 
care and support

47 12,4

Uwzględnianie w regulaminach organizacyjnych starostw i miast na prawach powiatów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / Taking account of the Act of 2004 on heath care 
services t in rules and regulations of county executive authorities and executive offices of municipalities having the county status

45 11,9

Realizacja dla kombatantów i osób represjonowanych w latach 1939–1989 zadań z zakresu opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych / 
Providing war veterans and persons oppressed during 1939–1989 with health care and welfare services

38 10,0

* 100% = 378 jednostek / 378 units.
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(woj. świętokrzyskie); gołdapskim i ostródzkim 
(woj. warmińsko-mazurskie) oraz w pyrzyckim i w Świ-
noujściu (woj. zachodniopomorskie).

W 342 badanych regulaminach (90,4%) problematyka 
zdrowia mieściła się w przedziale 4–6 powinności. Z kolei 
w 7 regulaminach w ogóle nie znaleziono spraw związa-
nych z ochroną i promocją zdrowia. Dotyczyło to następu-
jących starostw: dzierżoniowskie, wrocławskie (woj. dol-
nośląskie), żarskie (woj. lubuskie), mrągowskie, nidzickie 
(woj. warmińsko-mazurskie), wolsztyńskie (woj. wielko-
polskie) i mińsko-mazowieckie (woj. mazowieckie).

Najczęściej obecną ustawą w regulaminach orga-
nizacyjnych (87%) jest Ustawa z dnia z dnia 30 sierp-
nia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (13). W ponad 
połowie regulaminów (57,4%) odnotowano „profilak-
tykę i promocję zdrowia”, jednak problematykę ujętą 
w rozdz. 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-
blicznych (12) już tylko w 11,6 % (tab. 2). Poza cytowaną 
wyżej Ustawą z 2004 r. do najrzadziej przywoływanych 
ustaw należały: Ustawa z dnia z dnia 14 marca 1985 r. 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (14) (ok. 24%); Usta-
wa z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie (15) (ok.23%); oraz 
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego (16) (ok. 12%).

Analiza wykazała także powoływanie się w regula-
minach na nieaktualne ustawy: z dnia 6 września2001 r. 
o chorobach zakaźnych i zakażeniach, z dnia 22 kwiet-
nia 1959 r. o zwalczaniu gruźlicy oraz z dnia 25 lip-
ca 2001 r. o ratownictwie medycznym (przeciętnie 
w ok. w 34%).

Jak wcześniej stwierdzono, w 189 badanych regula-
minach występuje słowo ‘zdrowie’ w nazwach wydzia-
łów, w tym:

53 wydziały monotematyczne o nazwach: wydział  ▪
zdrowia, wydział ochrony zdrowia, samodzielne sta-
nowisko ds. promocji i ochrony zdrowia, inspektorat 
ochrony zdrowia;
73 wydziały, w których nazewnictwie obok ‘zdrowia’  ▪
występuje jeszcze inna tematyka: polityka społeczna, 
sprawy społeczne, opieka społeczna, pomoc społecz-
na lub sprawy obywatelskie,
63 wydziały, w których zdrowie występowało obok  ▪
edukacji (lub oświaty), kultury i sportu.
W pozostałych 189 jednostkach zadania w zakresie 

ochrony zdrowia i promocji zdrowia zostały wpisane do 
innych wydziałów, takich jak: wydziały administracyjne, 
organizacyjne, administracyjno-organizacyjne, spraw 
obywatelskich, zarządzania kryzysowego, infrastruktury 

w przepisach prawa. Występowanie 10 powinności 
odnotowano tylko w jednym regulaminie — w My-
słowicach (m.n.p.p., woj. śląskie); 9 powinności także 
w jednym regulaminie — w starostwie chodzieskim 
(woj. wielkopolskie); 8 w 4 regulaminach — Łodzi, 
Legnicy, w starostwie sztumskim (woj. pomorskie) 
i dąbrowskim (woj. małopolskie); 7 w 23 regulami-
nach — w starostwach w Bolesławcu i Środzie Ślą-
skiej (woj. dolnośląskie); pajęczańskim oraz w Piotr-
kowie Tryb. (woj. łódzkie); w starostwie olkuskim 
(woj. małopolskie); makowskim (woj. mazowieckie); 
kędziersko-kozielskim (woj. opolskie); bieszczadzkim, 
przeworskim i tarnobrzeskim (woj. podkarpackie); 
hajnowskim (woj. podlaskie); nowodworskim (woj. po-
morskie); będzińskim, tarnogórskim, Jastrzębiej Górze, 
i Katowicach (woj. śląskie); w kieleckim i skarżyskim 

Tabela 2. Regulaminy organizacyjne starostw i miast na prawach 
powiatu, w których odnotowano Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych według województw
Table 2. Voivodeships (provinces) in which the Health Care 
Services Act of 2004 was taken into account in rules and 
regulations of the county executive authorities and executive offices 
of municipalities having the county status

Województwo
Voivodeship (province)

Starostwa 
i miasta na 

prawach powiatu
County 

authorities 
and offices of 
municipalities 

having the 
county status

Regulaminy uwzględniające 
Ustawę z 2004 r.

Rules and regulations taking 
account of the 2004 Act

n %

Łódzkie 24 4 16,7

Wielkopolskie 35 4 11,4

Świętokrzyskie 14 3 21,4

Mazowieckie 42 2 4,8

Kujawsko-pomorskie 22 1 4,5

Śląskie 36 6 16,7

Dolnośląskie 29 3 10,3

Małopolskie 22 4 18,2

Pomorskie 20 4 20,0

Podkarpackie 25 2 8,0

Podlaskie 17 1 5,9

Lubelskie 24 4 16,7

Lubuskie 14 3 21,4

Opolskie 12 0 0

Warmińsko-mazurskie 21 1 4,8

Zachodniopomorskie 21 2 9,6

Razem / Total 378 44 11,6



Nr 2 Ochrona i promocja zdrowia w starostwach i powiatach 135

kraju oraz precyzyjniej rozdzielałoby powinności pań-
stwa od roli jednostek i grup społecznych w tworzeniu 
warunków dla rozwoju potencjału zdrowotnego w na-
szym kraju.

WNIOSKI

W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że 1. 
określone w obowiązującym ustawodawstwie pol-
skim zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia 
są w niedostatecznym stopniu uwzględniane w regu-
laminach organizacyjnych starostw i m.n.p.p. Może 
to wynikać, z jednej strony, z niedoskonałości prze-
pisów, a z drugiej, z nieskutecznego nadzoru nad wy-
konywaniem prawa w odniesieniu do tych zadań.
W związku z powyższym konieczne są prace nad od-2. 
powiednim do potrzeb uściśleniem zapisów praw-
nych oraz wprowadzeniem określonych procedur 
i standardów. Celowe byłoby uzupełnienie Ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2004 r. o świadczeniach zdrowot-
nych finansowanych ze środków publicznych o zapis 
zobowiązujący organy uchwałodawcze samorządów 
lokalnych do odbywania okresowych (np. przynaj-
mniej 1 raz w kadencji) posiedzeń poświęconych 
ocenie stanu i potrzeb zdrowotnych społeczności lo-
kalnej, a także efektywności realizowanych progra-
mów prozdrowotnych. Na tej podstawie wyznaczano 
by kierunek działalności, a także określano wymaga-
nia wobec organów wykonawczych (podobnie jak to 
jest w innych przypadkach).
W świetle przeprowadzonych badań i opinii uczest-3. 
ników Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. 
„Ochrona zdrowia i promocja zdrowia jako zadanie 
własne samorządu terytorialnego” w 2008 r. nale-
ży postulować opracowanie i wdrożenie przepisów, 
które określą stanowiska oraz wymagania kwalifi-
kacyjne kadr odpowiedzialnych za merytoryczną 
działalność administracji samorządowej w zakresie 
ochrony i promocji zdrowia. Konieczne jest także, 
aby prawo skuteczniej niż dotychczas utrudniało 
zwalnianie wykwalifikowanych i dobrze realizują-
cych swoje obowiązki pracowników administracji 
samorządowej.
Ministerstwo Zdrowia powinno aktywniej i skutecz-4. 
niej wykorzystywać swoje koordynacyjne i nadzorcze 
uprawnienia nad tymi organami samorządu lokalne-
go, które odpowiadają za realizację zadań w zakresie 
ochrony i promocji zdrowia.
Badanie potwierdziło trafność poglądu i wiążący 5. 
się z nim postulat profesjonalistów wprowadzenia 

społecznej i ochrony środowiska. W części starostw 
(ok. 10%) sprawy zdrowia przypisano dwu, a nawet 
trzem wydziałom.

Przedstawione dane pokazują, że ochrona zdrowia 
i promocja są uwzględniane w regulaminach organiza-
cyjnych w niedostatecznym stopniu. Z zapisów tych nie 
wynika konieczność prowadzenia polityki zdrowotnej 
na danym terenie ani troska o stan i potrzeby zdrowotne 
społeczności lokalnej.

Wyżej wymienione wyniki badań przedstawiono 
uczestnikom Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 
pt. „Ochrona zdrowia i promocja zdrowia jako zadanie 
własne samorządu terytorialnego”. Według nich stoso-
wanie aktów prawnych, które nie są swoistą „instrukcją 
obsługi” danego procesu społeczno-organizacyjnego, 
a jedynie wytyczają kierunek zmian, niejednokrotnie 
przerasta zdolności adaptacyjne lokalnych urzędników 
i polityków — dopiero edukujących się w demokracji. 
Zagwarantowana ustawowo niezależność samorządów 
w istotnych procesach decyzyjnych paradoksalnie sta-
nowiła przeszkodę w spójnym i równoczesnym wpro-
wadzaniu niezbędnych zmian systemowych w obsza-
rze ochrony i promocji zdrowia (17). Niezadowalające 
obecnie funkcjonowanie samorządowej ochrony zdro-
wia wynika z mało efektywnego zarządzania, ukierun-
kowanego przede wszystkim na interes kadry pracowni-
czej publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zamiast 
na potrzeby zdrowotne społeczności lokalnych.

Do stworzenia sprawnego systemu niezbędne jest, 
jak stwierdzono na konferencji, powołanie do zarzą-
dzania samorządową ochroną zdrowia profesjonalne-
go korpusu urzędniczego — namiastki samorządowej 
służby cywilnej, oraz profesjonalnej kadry kierowniczej 
zakładów opieki zdrowotnej. Chodzi o to, by za zarzą-
dzanie ochroną zdrowia odpowiadała kadra profesjo-
nalnie przygotowana od strony ekonomicznej, prawnej 
i zarządczej, co pozwoliłoby na oddzielenie sfery zarzą-
dzania elementami systemu ochrony zdrowia i promocji 
zdrowia od wykonywania świadczeń zdrowotnych (18).

Badanie wykazało, że wszystkie zidentyfikowane 
powinności w zakresie ochrony i promocji zdrowia są 
w całości finansowane ze środków publicznych, a ści-
ślej budżetowych, tj. budżetów samorządowych oraz 
administracji rządowej, centralnej i wojewódzkiej. To 
między innymi uzasadnia postulowaną przez profesjo-
nalistów z zakresu prawa, a także niemałą część organi-
zatorów systemu zdrowotnego, potrzebę wprowadzenia 
do ustawodawstwa polskiego w miejsce ’ochrony i pro-
mocji zdrowia’ pojęcia ’zdrowie publiczne’, które lepiej 
odzwierciedlałoby istotę zmian systemowych w naszym 
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do ustawodawstwa polskiego — dotyczącego do-
celowego modelu systemu zdrowotnego — pojęcia 
’zdrowie publiczne’ w miejsce ‘ochrony i promocji 
zdrowia. Taki termin lepiej odzwierciedlałby isto-
tę zmian systemowych w Polsce oraz precyzyjniej 
rozdzielałby powinności państwa od roli jednostek 
i grup społecznych dotyczące tworzenia warunków 
do rozwoju potencjału zdrowotnego w naszym 
kraju.
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