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Cel Projektu.  
Zgodnie z założeniami Programu PL13, głównym 
celem Projektu Predefiniowanego powinno być 

osiągnięcie rezultatu pt:  
Lepsze zarządzanie w ochronie zdrowia.  

 
Realizacja tego celu przyczyni się do:  
 przyszłej poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, 
  ograniczania nierówności w zdrowiu 

spowodowanych czynnikami społecznymi.  
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Poprawa zarządzania w Polsce zależy przede 
wszystkim od: 
  trafnej i aktualnej identyfikacji problemów, 
  wypracowania nowych i adekwatnych do zadań 

narzędzi służących ograniczaniu społecznych 
nierówności w zdrowiu  

  uzyskania odpowiedniej wiedzy i umiejętności 
niezbędnych do prawidłowego i skutecznego 
stosowania tych narzędzi. 

W związku z powyższym w projekcie skupiono się na 
tych trzech zagadnieniach.  
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Narzędzia, które zostały wypracowane w projekcie będą 
dotyczyły m.in.:  

• nowych rozwiązań w zakresie organizacji i 
funkcjonowania systemu zdrowia publicznego w celu 

poprawy skuteczności jego działania, mogących 
mieć wpływ na wieloletnie planowanie (moduł 
Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016+ 

dotyczący nierówności w zdrowiu);  
•  nowych wzorów analiz okresowych umożliwiających 

monitorowanie różnych aspektów społecznych 
nierówności w zdrowiu, czynników powodujących te 

nierówności oraz dynamiki zachodzących zmian,  
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•  narzędzi dotyczących oceny wpływu różnych czynników na 
stan zdrowia ludności,  

•  narzędzi umożliwiających określanie potrzeb zdrowotnych 
ludności, dotyczących głównie społecznych nierówności w 
zdrowiu,  

•  wzorów programów zdrowia publicznego, o udowodnionej 
skuteczności, adresowanych do określonych grup 
społecznych o podwyższonych ryzykach zdrowotnych 
(palenie, nadciśnienie, cholesterol, wypadki),  

•  wzorów nowych programów dydaktycznych służących 
poprawie kwalifikacji ludzi zajmujących się ograniczaniem 
społecznych nierówności w zdrowiu.  
Opracowanie tych narzędzi będzie możliwe m.in. dzięki 

transferowi know how, głównie z Norwegii. 
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Struktura Projektu.  

Projekt został podzielony na 
sześć działań, jednak trzy z nich 
są najważniejsze dla osiągnięcia 

głównego celu:  
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Działanie 1. Opracowanie międzysektorowej strategii opartej 
na faktach (evidence based) mającej na celu ograniczanie 

społecznych nierówności w zdrowiu.  
Głównym celem tej części Projektu jest opracowanie 
międzysektorowej strategii służącej zmniejszaniu społecznych 
nierówności w zdrowiu (podejście alternatywne). Strategia ta 
może stanowić wkład w prace nad Narodowym Programem 
Zdrowia 2016+, a także może wspierać proces realizacji innych 
polskich średniookresowych, międzysektorowych strategii 2020.  
Podstawą opracowania strategii będzie określenie nierówności 
w zdrowiu oraz ich uwarunkowań w Polsce, które zostało 
wyznaczone jako jedno z pierwszych poddziałań w ramach 
Projektu (1.1)  
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Działanie 2: Opracowanie modelu organizacji i 
funkcjonowania systemu zdrowia publicznego w Polsce, 
jak również modeli publicznych programów 
zdrowotnych głównie na poziomie sub-regionalnym, w 
tym ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu.  
Na początku zostanie opracowana diagnoza różnych 
aspektów obecnego polskiego systemu zdrowia 
publicznego (punkt 1.2). Wyniki tej diagnozy zostaną 
wykorzystane m.in. w pracach dotyczących projektu 
ustawy o zdrowiu publicznym, a także w pracach 
dotyczących wybranych narzędzi zarządzania zdrowiem 
publicznym mających na celu zwiększenie skuteczności i 
wydajności świadczeń zdrowia publicznego w Polsce.  
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Wszystkie poddziałania realizowane w ramach 
Działania 1 i 2 są ze sobą powiązane i te zależności 

powinny być brane pod uwagę zarówno w fazie 
przygotowania, jak i realizacji Projektu, a także przy 
ocenie uzyskanych wyników. Przeprowadzenie tak 

wszechstronnych badań wymaga zastosowania 
podejścia systemowego . 

Działanie 3: Zwiększanie wiedzy i umiejętności w 
obszarze zdrowia publicznego (szkolenia seminaria).  

Opracowane zostaną programy szkoleniowe mające na 
celu poprawę stanu wiedzy i umiejętności grup ludzi 

zaangażowanych w działania na rzecz zdrowia 
publicznego.  

 
Projekt pn. „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu 
Nidzickiego” jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 

oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w 
zdrowiu.  



Opis poszczególnych pod-działań  
1.1 Diagnoza nierówności w zdrowiu i ich 
uwarunkowań.  
1.2 Diagnoza obecnej organizacji i funkcjonowania 
systemu zdrowia publicznego w Polsce.  
1.3 Model oceny wpływu [regulacji prawnych, działań 
społecznych i gospodarczych] na zdrowie (HIA). 
 1.4 Międzysektorowa strategia na rzecz zmniejszania 
społecznych nierówności w zdrowiu.  
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2.1 Model zarządzania zdrowiem populacji i 
funkcjonowania systemu zdrowia publicznego 
w Polsce.  
2.2 Model programu promocji zdrowia i 
profilaktyki zdrowotnej dla społeczności 
lokalnych.  
2.3 Model oceny potrzeb zdrowotnych w 
społecznościach lokalnych  
2.4.Ocena realizacji pilotażowych programów 
promocji zdrowia 
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3.1 Koncepcja szkoleń i seminariów dla 
wybranych grup interesariuszy z sektora 
zdrowia publicznego.  
3.2 Szkolenia i seminaria dla różnych grup 
interesariuszy (ze szczególnym 
uwzględnieniem szkoleń dla osób 
odpowiedzialnych za zarządzanie systemem 
zdrowia publicznego na poziomie 
wojewódzkim lub sub-wojewódzkim). (…)  
3.3 Stworzenie bazy wiedzy.  
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Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym 
 

Przyjęta przez Sejm RP w dniu 11 września 2015 roku Ustawa o Zdrowiu 
Publicznym stwarza perspektywę na uzyskanie zdecydowanego postępu w 

rozwoju jego działań. Niniejsze opracowanie jest propozycją wskazującą 
możliwy kierunek rozwoju zarówno programowych i wielosektorowych 

działań zdrowia publicznego przewidzianych w Ustawie. Słabością 
obecnych regulacji ustawowych jest brak wskazania instytucji centralnej 

która odpowiednio przygotowana kadrowo i merytorycznie planowałaby, 
inspirowała i koordynowała wdrażanie programów zdrowia publicznego w 

skali kraju oraz monitorowała stan zdrowia populacji jak i efekty działań 
zapobiegawczo-prozdrowotnych.  

Bez utworzenia silnej struktury centralnej zdrowia publicznego, a także 
struktur regionalnych i lokalnych opartych o struktury samorządowe - 
powiatowe i gminne, nie będzie można uzyskać widocznych efektów 

działań zdrowia publicznego.    

Projekt pn. „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu 
Nidzickiego” jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 

oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w 
zdrowiu.  



Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu 
publicznym 

 
 Propozycje założeń organizacyjnych i 

funkcjonowania zdrowia publicznego w Polsce  
 

 Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak  

 
 Prof. dr hab. n. med. Rafał Niżankowski  
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Postuluję aby zmienić zadania i 
nazwę Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej na Państwową Inspekcję 
Zdrowia Publicznego i powierzyć jej 

rolę inspiratora i koordynatora 
lokalnych wysiłków w zakresie 
promocji zdrowia i profilaktyki.  

Projekt pn. „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu 
Nidzickiego” jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 

oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w 
zdrowiu.  



1.1.Należy powiązać działania w zakresie 
promocji zdrowia z profilaktyką.  

1.2.Odseparować działania w zakresie profilaktyki 
lub promocji zdrowia od lecznictwa.  

1.3.Z Sanepidu uczynić koordynatora i głównego 
architekta promocji zdrowia i profilaktyki. Dla 
sprawności przywrócić pionowy charakter.  

1.4.Stworzyć powiatowe centra profilaktyki.  
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Działania promujące zdrowy styl życia winny obejmować dwie komplementarne 
aktywności - edukację zdrowotną i tworzenie warunków ułatwiających 
podejmowanie decyzji zgodnych z promowanymi poglądami. 

 Aby uzyskać oczekiwane zmiany zachowań i nawyków ludzi niezbędne jest 
wdrażanie wielokierunkowego programu promocji zdrowia i komplementarnych 
działań edukacyjnych oraz tworzenie warunków ułatwiających praktykowanie 
nowych nawyków.  

Programy adresowane powinny być w sposób dostosowany do różnych grup 
wiekowych: dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym oraz seniorów. W 
szczególności nie można zapominać, iż niezbędnym elementem promocji zdrowia 
jest tworzenie warunków sprzyjających zachowaniom zdrowotnym zgodnie z 
zasadą, że wybory sprzyjające zdrowiu powinny być wyborami tańszymi i 
atrakcyjnymi.   
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Z wyników przeprowadzonego badania ewaluacyjnego wszystkich 
26 projektów płyną poniższe wnioski:  

1. Realizatorzy projektów oceny potrzeb zdrowotnych dokonywali na podstawie 
różnorodnych źródeł danych. Jednym z najczęściej wykorzystywanych źródeł były 
standaryzowane wskaźniki umieralności (SMR) w latach 2009-2011, opracowane 
przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. 
Wykorzystywano również dane pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego, 
powiatowych szpitali oraz ośrodków zdrowia. W większości powiatów 
uwzględniano opinie ekspertów, natomiast w pojedynczych opinie mieszkańców 
(poprzez badanie ankietowe). W niektórych powiatach ocena potrzeb 
zdrowotnych była zlecona firmom zewnętrznym.  

2. Większość Realizatorów uważa, że ich analizy potrzeb zdrowotnych trafnie 
oceniły potrzeby zdrowotne mieszkańców oraz umożliwiły stworzenie 
adekwatnego celu projektu. W znacznej części powiatów w proces oceny potrzeb 
zdrowotnych byli włączeni przedstawiciele lokalnego środowiska medycznego.  
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3. W większości powiatów w skład zespołów projektowych wchodzili 
przedstawiciele środowisk medycznych oraz urzędnicy. Rekrutowano 
pracowników z wykształceniem wyższym, posiadających 
doświadczenie z zakresu zarządzania projektami oraz wdrażania 
procedury o zamówieniach publicznych. W niemal wszystkich 
powiatach spotkania zespołów odbywały się w biurze projektowym, 
które najczęściej znajdowało się na terenie starostwa powiatowego.  

4. Większość Realizatorów napotykała na problemy i bariery w 
trakcie wdrażania projektów. Występowały one na różnym etapie 
realizacji projektów oraz dotyczyły aspektów organizacyjnych, 
prawnych i finansowych. Realizatorzy aktywnie reagowali na 
pojawiające się problemy, wprowadzając działania zaradcze.  
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5. W wielu powiatach udało się zrealizować wszystkie założone 
zadania oraz wskaźniki.  

6. Zdaniem większości Realizatorów, na osiąganie założonych 
wartości wskaźników największy wpływ ma pozytywny odbiór 
społeczny projektów oraz trafność dobrania celów.  

7. W opinii badanych na efektywność finansową wpływa głównie 
pozytywny odbiór społeczny projektu, duże zaangażowanie 
Interesariuszy oraz trafne zdiagnozowanie potrzeb zdrowotnych 
lokalnych społeczności.  

8. Za słabe strony realizowanych projektów uznano: krótki czas 
realizacji projektów, założenie zbyt wysokich wskaźników realizacji 
projektu, trudności z rekrutacją Odbiorców, niesatysfakcjonujące 
zaangażowanie Interesariuszy.  
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9. Za mocne strony realizowanych projektów uznano: objęcie 
działaniami projektowymi wysokiego odsetka mieszkańców powiatu, 
osiągnięcie zakładanych wskaźników oraz pozytywny odbiór 
społeczny. Wskazywano również na zdiagnozowanie stanów 
chorobowych oraz bezpłatność oferowanych działań.  

10. Większość Realizatorów jest zadowolona ze współpracy z 
Interesariuszami, jednak w poszczególnych powiatach występowały 
trudności na tym polu, jak problemy w komunikacji, czy początkowa 
niechęć do zaangażowania się w działania projektowe. Interesariusze 
również pozytywnie ocenili współpracę z Realizatorami.  

11. Dla większości respondentów z trzech przebadanych grup 
(Realizatorów, Interesariuszy i Odbiorców) udział w projektach był 
pozytywnym doświadczeniem, dzięki któremu zdobyli nowe 
kompetencje oraz podnieśli poziom swojej wiedzy.  
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12. W opinii większości Realizatorów wdrażane przez nich projekty przyczyniają się 
do rozwiązywania problemów grup docelowych poprzez umożliwienie i ułatwienie 
dostępu do bezpłatnych badań profilaktycznych i specjalistycznych. Respondenci 
wyróżnili również możliwość otrzymania szczegółowej diagnozy stanu zdrowia. W 
poszczególnych przypadkach u Odbiorców zdiagnozowano stan chorobowy, co 
umożliwiło dalszą interwencję lekarską.  

13. Działania z zakresu wyrównywania społecznych nierówności w zdrowiu były 
realizowane we wszystkich projektach. W projektach poddanych   

ewaluacji, społeczne nierówności w zdrowiu były ograniczane poprzez 
organizowanie bezpłatnych wydarzeń, co umożliwiło włączenie w działania 
projektowe osób o niskim statusie społeczno-ekonomicznym. Za istotny aspekt 
uznano „wychodzenie” z wydarzeniami projektowymi na tereny wiejskie oraz 
małomiasteczkowe, które są zamieszkiwane przez osoby szczególnie narażone na 
wykluczenie w dostępie do infrastruktury zdrowotnej. Wyróżniono również 
działalność edukacyjną, która w znaczący sposób podniosła świadomość 
społeczną na temat istotności zachowań  prozdrowotnych. 
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                          PODSUMOWANIE      

Do realizacji projektu ograniczania społecznych 
nierówności w zdrowiu  przystąpiło, na złożonych 96 
wniosków aplikacyjnych, 

26 powiatów - w Polsce, których wnioski  zostały 
wysoko ocenione  pod względem merytorycznym i 
otrzymały dofinansowanie 

w tym tylko 3 powiaty – w województwie warmińsko-
mazurskim  

           (ostródzki, nidzicki, olecki)  

W powiecie nidzickim po raz pierwszy był 
realizowany tak duży projekt prozdrowotny. 
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W projekcie oprócz badań i szczepień były 
zaplanowane działania prozdrowotne- edukacja 
zdrowotna, promocja zdrowia, za które zostaliśmy 
wysoko ocenieni. 
Podczas realizacji Projektu napotkaliśmy na 
problemy i bariery finansowe oraz problemy i 
bariery organizacyjne. 
Sprawny zespół projektowy, potrafił przezwyciężyć 
te przeciwności. 
Dobra komunikacja w zespole, dobra współpraca 
sprawiła, że założone cele i wskaźniki zostały 
osiągnięte w 100% 
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Problemy i bariery finansowe  
– to nieprzewidziane i niezaplanowane wydatki, z którymi w sprawny 
sposób poradziliśmy sobie, dzięki operatywności i czujności zespołu 

projektowego.  
Problemy i bariery organizacyjne  

• Trudności w rekrutacji uczestników  
• Początkowe trudności ze stworzeniem i funkcjonowaniem 

zespołu projektowego 
• Nietrafne zaplanowanie budżetu 
• Krótki czas realizacji zaplanowanych działań 
• Procedury przetargowe 
• Brak dostępności do szczepionki Pneumo 23 w końcowej fazie 

realizacji projektu.  
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Na osiągnięcie założonych wartości wskaźników  
największy wpływ miał społeczny odbiór projektu. 
Należy szeroko promować projekt oraz wskazywać korzyści 
płynące z udziału w wydarzeniach projektowych. 
Koordynator projektu świetnie radził sobie z napotkanymi 
problemami. Na bieżąco sygnalizował o trudnościach, 
które wspólnie rozwiązywaliśmy. Wypracowana 
współpraca zespołu projektowego, częste spotkania 
zespołu przyczyniły się do sprawnej realizacji projektu. 
Asystent koordynatora projektu oraz Specjalista ds. 
finansowych przyczynili się do dobrze przygotowanych  
wniosków o płatność, co zapewniło płynność finansową i 
znacznie ułatwiło realizację projektu.  
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 Działania projektowe odbywały się w całym powiecie, 
w wioskach, co sprawiło, że w projekcie mogli 
uczestniczyć mieszkańcy całego powiatu ( szczególnie 
osoby starsze, dzieci). 
Udział w działaniach projektowych był bezpłatny. 
Poprzez  realizację projektu została wypracowana 
współpraca wielosektorowa ( dyrektorzy szkół, 
przedszkoli, księża, NOK,GOK, MOPS, GOPS, POZ, 
pracownicy administracji  samorządowej, radni, 
organizacje pozarządowe). 
Wykonawcy usług w projekcie z zaangażowaniem 
realizowali swoje zadania. 
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W wydarzeniach projektowych uczestniczyło znacznie 
więcej kobiet niż mężczyzn. 
Została zaobserwowana niska świadomość w zakresie  
istotności zachowań prozdrowotnych (nieufność 
społeczeństwa względem bezpłatnych wydarzeń i 
usług). 
Bardzo dobra współpraca z Operatorem Programu – 
Ministerstwem Zdrowia, w tym z Opiekunem 
Projektu, który szybko reagował na zmiany 
wprowadzane w projekcie, wspierał i pomagał w 
rozwiązywaniu napotkanych trudności. 
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