
UCHWAŁA Nr XX/242/VI/2020 

RADY POWIATU W POZNANIU 

z dnia 10 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie:  przyjęcia Programu działań Powiatu Poznańskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia 

na lata 2020-2024. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 8 pkt 3, 4 i 5 ustawy  z dnia  27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373, poz. 1394, poz. 1590,  

poz. 1694, poz. 1726, poz. 1818, poz. 1905, poz. 2473, z 2020 r. poz. 695) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia  

11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2365). 

Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się  „Program działań Powiatu Poznańskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia na 

lata 2020-2024”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Poznaniu. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XX/242/VI/2020 

Rady Powiatu w Poznaniu 

z  dnia 10 czerwca 2020 r. 

 

Zadania  z zakresu promocji i ochrony zdrowia są zadaniami powiatu na mocy przepisów prawa,  

w szczególności ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 

oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2365).  

Realizacja zadań w przedmiotowym zakresie wynika również z art. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia  

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r.  

poz. 1373 ze zm.), w którym wskazuje się na zadania powiatu w zakresie zapewnienia równego dostępu  

do świadczeń opieki zdrowotnej, m.in. poprzez opracowywanie i realizację oraz ocenę efektów 

programów polityki zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia 

mieszkańców powiatu, inicjowanie i wspomaganie działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji 

zdrowotnej, a także pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie 

i na rzecz ochrony zdrowia. 

„Program działań Powiatu Poznańskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia na lata 2020-2024” 

został opracowany na podstawie danych demograficzno-epidemiologicznych. Stanowi on kontynuację 

działań określonych w Programach Zdrowotnych Powiatu Poznańskiego na lata 2005-2008, na lata 2009-

2013, a także poprzedniego programu w zakresie promocji i ochrony zdrowia na lata 2014-2018. 

Celem strategicznym określonym w ww. dokumencie jest „Poprawa zdrowia i związanej z nim 

jakości życia oraz zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych mieszkańców powiatu 

poznańskiego”. Jego realizacji służyć mają  cele operacyjne oraz zadania określone w dokumencie. 

Oczekuje się, iż wynikiem realizacji tych działań będą w przyszłości korzystne zmiany w stanie zdrowia 

ludności powiatu poznańskiego. 

  

 Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 


