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Wprowadzenie 
 
Zdrowie – obok życia – jest jednym z najwyżej cenionych dóbr, a zarazem 

wartości. Można je rozpatrywać zarówno w wymiarze indywidualnym (jednost-
kowym), jak i społecznym (publicznym). Prawo do ochrony zdrowia należy od-
różnić od prawa do zdrowia1. Pierwsze z wymienionych praw wiąże się z dzia-
łaniami państwa, których celem jest utworzenie instytucjonalnych gwarancji 
poszanowania zdrowia. Z kolei prawo do zdrowia sprowadza się do bezwzględ-
nego poszanowania zdrowia jako niezwykle cennego dobra. W świetle unormo-
wań krajowych prawną ochronę zdrowia zapewnia art. 68 ust. 1 Konstytucji 
RP2. Prawo do ochrony zdrowia jest uznawane za prawo fundamentalne, socjal-
ne, czasami także za prawo podmiotowe3. Pojęcie „ochrona zdrowia” – poza 
przepisami konstytucyjnymi – pojawia się także w innych unormowaniach 
prawnych, zarówno z obszaru prawa ustrojowego, jak i prawa materialnego.  

Ochrona zdrowia wyraża się w wielu aspektach. Obejmuje ona zróżnico-
wane działania realizowane przez liczne podmioty, w tym wykonujące zadania 
z zakresu administracji publicznej. Ochrona ta wiąże się w szczególności z: 
                                                 
∗   Mgr, doktorantka w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji, Uniwersytet 

Łódzki. 
1    Zob. A. Surówka, Ochrona zdrowia w systemie praw i wolności, Jurysta 2005, nr 8, s. 10 i n. 
2   Ustawa z 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U., Nr 78, poz. 483 

ze zm.; zgodnie z art. 68 ust. 1, Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Zob. też B. Banaszak, 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 350 i n. 

3   Szerzej m.in.: A. Zoll, Problemy służby zdrowia w świetle doświadczeń RPO, Prawo i Medy-
cyna 2000, nr 8, s. 8; A. Ostrzyżek, Prawo do ochrony zdrowia w świetle artykułu 68 Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Prawo i Medycyna 2005,     
nr 4, s. 65–75. 



170                                                                                                            Katarzyna MAZUR 
 
 
opieką zdrowotną, działalnością prewencyjną, informacyjną, a także promocją 
zdrowia4. Warto wspomnieć, że niekiedy promocję zdrowia sytuuje się obok 
ochrony zdrowia, co jest rezultatem posłużenia się przez ustawodawcę w nie-
których aktach prawnych, m.in. w ustawie o samorządzie powiatowym5 i usta-
wie o samorządzie wojewódzkim6, zwrotem: „wykonywanie zadań związanych 
z promocją i ochroną zdrowia”. Zasadniczo przyjmuje się jednak, że odrębne 
rozpatrywanie tych pojęć nie jest prawidłowe, a promocja zdrowia jest jedną     
z ważniejszych sfer ochrony zdrowia7. 

Promocja zdrowia jest przedmiotem aktywności wielu różnych podmio-
tów8. W wymiarze instytucjonalnym ważną rolę przypisuje się tu m.in. – fun-
kcjonującej już od ponad 50 lat9, obecnie na podstawie ustawy z 14 marca   
1985 r.10 – Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W strukturze organizacyjnej tej 
Inspekcji, a dokładniej rzecz ujmując, w jednostkach pomocniczych jej orga-
nów11 (Głównego Inspektora Sanitarnego oraz państwowych inspektorów sani-
tarnych – wojewódzkich, powiatowych, granicznych) utworzone zostały odpo-
wiednie komórki, wyspecjalizowane w dziedzinie promocji zdrowia. Są nimi:  
• Departament Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz12 działający w ra-

mach Głównego Inspektoratu Sanitarnego aparatu pomocniczego Głów-
nego Inspektora Sanitarnego (podstawowe zadania tego departamentu 
określa w postaci katalogu otwartego § 14 zarządzenia Głównego Inspek-

                                                 
 4  Podobnie J. Bujny, Prawa pacjenta między autonomią a paternalizmem, Warszawa 2007, s. 

93; R. Kubiak, Prawo medyczne, Warszawa 2010, s. 11. 
 5  Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, tekst jedn. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, 

poz. 1592 ze zm. (art. 4 ust. 1 pkt 2). 
 6  Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim, tekst jedn. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, 

poz. 1590 ze zm. (art. 14 ust. 1 pkt 8). 
 7  Pogląd taki wyrażają m.in. M. Dercz i H. Izdebski, Organizacja ochrony zdrowia w Rzeczy-

pospolitej Polskiej w świetle obowiązującego ustawodawstwa, Warszawa, Poznań 2001, s. 11. 
 8  Szerzej o podmiotach, które w swoich działaniach realizują promocję zdrowia, A. Rabiega, 

Ochrona życia i zdrowia ludzkiego w działaniach podmiotów administrujących w sferze 
opieki zdrowotnej, Warszawa 2009, s. 81–132 oraz 210–292. 

 9  Pierwszym aktem prawnym powołującym do życia Państwową Inspekcję Sanitarną był de-
kret z 14 sierpnia 1954 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Dz.U., Nr 37, poz. 160 ze zm. 

10  Tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., Nr 122, poz. 851 ze zm., [powoływana dalej jako: ustawa o PIS]. 
11  Zob. art. 10 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy o PIS. 
12 Komórki organizacyjne Głównego Inspektoratu Sanitarnego wskazane są w § 3 rozporzą-

dzenia Ministra Zdrowia z 29 lipca 2010 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspekto-
ratowi Sanitarnemu, Dz.U., Nr 139, poz. 939; na mocy wcześniej obowiązującego rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia z 18 grudnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Głównemu 
Inspektoratowi Sanitarnemu, Dz.U., Nr 247, poz. 1818 ze zm. – departament ten nosił naz-
wę Departamentu Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia. 
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tora Sanitarnego w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Głów-
nego Inspektoratu Sanitarnego13) oraz 

• oddziały oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia – wydzielone w stacjach 
sanitarno-epidemiologicznych (jednostkach pomocniczych terenowych or-
ganów tej Inspekcji). 
Wyodrębnienie odpowiednich ogniw organizacyjnych zajmujących się prob-

lematyką promocji zdrowia stanowi o docenieniu rangi tej aktywności w działa-
niach Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie pojęcia „promocja zdro-
wia” oraz scharakteryzowanie działań podejmowanych w tym zakresie przez 
Państwową Inspekcję Sanitarną.  
 
 

Wyjaśnienie pojęcia „promocja zdrowia” 
 

Przy precyzowaniu terminu „promocja zdrowia” za niezbędne uznać na-
leży uściślenie znaczenia dwóch składających się na to określenie pojęć: „pro-
mocja” i „zdrowie”. Etymologicznie słowo „promocja” wywodzi się od łaciń-
skich wyrazów: promotio (pro – naprzód, motio – ruch) oznaczającego po-
parcie, krzewienie oraz promovēre – szerzyć14. Termin „promocja” ma charak-
ter wieloznaczny15. W języku potocznym jest on najczęściej definiowany jako: 
„prowadzenie działań zmierzających do spopularyzowania czegoś, mających 
ułatwić rozwój czegoś”16. Jego synonimami są określenia: „upowszechnianie”, 
„propagowanie”. Również termin „zdrowie” jest niejednoznacznie interpreto-
wany. Najbardziej istotna w sprecyzowaniu tego pojęcia jest definicja zawarta 
w Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia z 1946 r.17, zgodnie z którą zdro-
wie oznacza „stan zupełnej pomyślności fizycznej, umysłowej i społecznej,       
a nie jedynie brak choroby lub ułomności”. Definicja ta została jednak poddana 
krytyce, m.in. dlatego że odnosi się do stanu idealnego, abstrakcyjnych warun-
                                                 
13  Zarządzenie Nr 71/10 Głównego Inspektora Sanitarnego z 26 sierpnia 2010 r., zarządzenie 

znajduje się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego: http://www.gis. 
gov.pl/userfiles/file/Glowna/regulamin_organizacyjny.pdf.  

14  W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warsza-
wa 1999, s. 332 i 409. 

15  Pojęcie „promocja” jest np. odnoszone do uroczystości nadania stopnia naukowego czy uro-
czystości nadania stopnia oficerskiego – zobacz też inne ujęcia tego pojęcia B. Kaczorow-
ski, Leksykon PWN, Warszawa 2004, s. 880. 

16  S. Dubisz, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. III: O–Q, Warszawa 2003, s. 895. 
17 Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia z 22 lipca 1946 r., Dz.U. z 1948 r., Nr 61,      

poz. 477 ze zm. 
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ków niemożliwych do rzeczywistego zrealizowania18. Niespełna 40 lat później, 
w 1984 r., Światowa Organizacja Zdrowia rozszerzyła tę definicję, określając 
zdrowie jako „stan (obszar), w którym jednostka (lub grupa) jest zdolna reali-
zować swe aspiracje i zaspokajać potrzeby, a z drugiej strony zmieniać oto-
czenie lub radzić sobie z otaczającym środowiskiem”19.  

Próby uściślenia terminu „promocja zdrowia” są podejmowane w dok-
trynie od lat. Na gruncie nauk medycznych określenie to pojawiło się już          
w 1920 r. w definicji „zdrowia publicznego” autorstwa C. E. A. Winslowa. Jego 
zdaniem, „zdrowie publiczne to nauka i sztuka zapobiegania chorobom, prze-
dłużania życia i promocji zdrowia fizycznego poprzez wysiłek społeczności, 
higienę środowiska, kontrolę zakażeń, nauczanie zasad higieny indywidualnej, 
organizację służb medycznych i pielęgniarskich ukierunkowaną na zapobie-
ganie chorobom i wczesną diagnozę, rozwój mechanizmów społecznych za-
pewniających każdemu indywidualnie i społeczności warunki życia pozwala-
jące na utrzymanie zdrowia”20. Pierwsze definicje odnoszone wprost do pro-
mocji zdrowia wypracowane zostały w latach 70. ubiegłego wieku. Były one 
sprzężone z ruchem, ideą „nowego zdrowia publicznego”. W rezultacie, nie-
kiedy „promocję zdrowia” określa się jako „nowe zdrowie publiczne”21. W piś-
miennictwie z zakresu nauk medycznych wyodrębnia się dwa tradycyjne ujęcia 
definicyjne pojęcia „promocja zdrowia”: 
• pierwsze – pochodzące z 1974 r. – wywodzące się z raportu kanadyjskiego 

polityka i uczonego M. Lalonde’a (kontynuowane teoretycznie i praktycz-
nie w Stanach Zjednoczonych) oraz 

• drugie – z roku 1986 – odnoszące się do postanowień zawartych w Karcie 
Ottawskiej, będącej rezultatem I Międzynarodowej Konferencji na temat 
promocji zdrowia 22. 
Według postanowień raportu M. Lalonde’a, „promocja zdrowia to strategia 

ukierunkowana na informowanie, wpływanie i wspieranie zarówno jednostek, 
jak i organizacji, aby mogły mieć większe poczucie bezpieczeństwa i być bar-
                                                 
18  Podobnie M. Dercz, Samorząd terytorialny w systemie ochrony zdrowia, Warszawa 2005, s. 12. 
19  Podaję za G. Szpor, Ochrona zdrowia, [w:] Z. Niewiadomski (red.), Prawo administracyjne. 

Część materialna, Warszawa 2004, s. 168. 
20  Szerzej J. Leowski, Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne. Ochrona zdrowia w gospodar-

ce rynkowej, Gdańsk 2004, s. 14–18. 
21  L. W. Green, J. Raeburn, Contemporary developments in health promotion: definitions and 

challenges, [w:] N. Bracht (red.), Health promotion at the community level. Thousand Oaks, 
Sage 1990, za: J. B. Karski, Postępy promocji zdrowia. Przegląd międzynarodowy, Warsza-
wa 2007, s. 40. 

22 Do takiego podziału nawiązuje w swoim opracowaniu m.in. A. Gniazdowski, Promocja 
zdrowia, [w:] J. A. Indulski, Z. Jethon, T. Dawydziak (red.), Zdrowie publiczne. Wybrane 
zagadnienia, Łódź 2000, s. 335. 
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dziej aktywnymi w sprawach dotyczących zdrowia fizycznego i psychicz-
nego”23. W okresie między opublikowaniem raportu M. Lalonde’a a opracowa-
niem w 1986 r. Karty Ottawskiej podejmowano próby precyzyjniejszego zde-
finiowania zakresu tego pojęcia. Departament Zdrowia Edukacji i Opieki Spo-
łecznej USA określił „promocję zdrowia” – jako „połączenie edukacji zdrowot-
nej i odpowiednich programów organizacyjnych, politycznych i ekonomicz-
nych w celu wsparcia zmian w zachowaniach i zmian środowiskowych, które 
będą miały wpływ na poprawę zdrowia”24. Rok wcześniej (1985 r.) C. L. Perry 
i R. Jessor termin ten związali z „podejmowaniem wysiłków w celu uzyskania 
poprawy zdrowia i samopoczucia w obszarze wszystkich czterech domen zdro-
wia (fizycznej, społecznej, psychologicznej i osobniczej)”25.  

Nowy kierunek w definiowaniu „promocji zdrowia” zapoczątkowała wska-
zana już Karta Ottawska. W świetle jej postanowień „promocję zdrowia” utoż-
samiono z „procesem umożliwiającym ludziom zwiększenie kontroli nad            
i w celu poprawy ich zdrowia”26. Taką koncepcję rozumienia tego pojęcia przy-
jęto w teorii i praktyce, przede wszystkim w krajach europejskich, w Kanadzie 
oraz Australii. Karta Ottawska wyznaczyła także kierunki (obszary działania), 
w zakresie których powinny być realizowane generalne cele promocji zdrowia. 
Do tych działań (w sferze promocji zdrowia) zaliczała ona m.in.: „[...] budo-
wanie chroniącej zdrowie polityki społecznej państwa (w której powinno się 
uwzględnić: politykę finansową państwa, system podatkowy, emerytalny czy 
ubezpieczeń społecznych); kreowanie środowiska wspierającego zdrowie (np. 
środowisko przyrodnicze, pracy, wypoczynku); wzmacnianie działań społecz-
nych; zmienianie funkcjonowania służby zdrowia”27. Warto dodać, że działania 
te zostały później potwierdzone i doprecyzowane m.in. w Deklaracji z Dżakarty 
oraz w programie polityki zdrowotnej Światowej Organizacji Zdrowia Regionu 
Europejskiego „Zdrowie 21” – Zdrowie dla wszystkich w XXI wieku. W doku-
mentach tych stwierdzono, „że zarówno jednostka, jak i grupa społeczna po-

                                                 
23  Zob. M. Lalonde, A new perspective on the health of Canadians: a working document, Otta-

wa 1974, Canada Information – oprac. cyt. za: J. B. Karski, Postępy promocji..., s. 196. 
24  L. W. Green, National policy in the promotion of health, International Journal of Health 

Education 1979, No 22, s. 161–168. 
25  C. L. Perry, R. Jessor, The concept of health promotion and the prevention of adolescent 

drug abuse, Health Education Quarterly 1985, No 12 (2), s. 169–184. 
26  Ottawa charter for health promotion. An International Conference on Health Promotion and 

Protection, 17–21 November, Ottawa, Ontario 1986, Health Promotion 1986, No 1 (4),       
s. iiii–v. 

27  Ibidem. 
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winna sobie radzić z wyzwaniami swojego środowiska w istniejącym stanie lub 
w wyniku dokonywania odpowiednich zmian”28. 

Początkowo „promocja zdrowia” była sprowadzana do systemu działań, 
zbioru czynności ukierunkowanych na zmianę stylu życia społeczeństwa celem 
umacniania, rozwijania zasobów zdrowotnych. Wiązano ją przede wszystkim    
z czynnościami o charakterze ochronnym. Aktualnie – na co zwraca uwagę     
V. Koprowicz – „dyskusja tocząca się wokół rozumienia promocji zdrowia – 
dotyczy głównie zakresu i obszarów aktywności, które mają być objęte pro-
mocją, oraz metod ich wdrażania i oceniania działań mających na celu poprawę 
stanu zdrowia, a nie samego jej rozumienia”29. Ponadto „promocja zdrowia” 
jest także traktowana jako proces społeczny o charakterze edukacyjnym, zmie-
rzający do poprawy stanu zdrowia w wymiarze społecznym30. Trzeba też zazna-
czyć, że niekiedy błędnie utożsamia się „promocję zdrowia” z nauką31. Nie 
znajduje także uzasadnienia zamienne traktowanie pojęć: „promocja zdrowia”    
i „edukacja zdrowotna”, to drugie bowiem odnosi się do procesu polegającego 
na wyposażaniu określonych osób lub grup osób w podstawowe umiejętności    
i wiedzę dotyczącą istoty zdrowia32. Promocja zdrowia wykracza poza ten ob-
szar, obejmując swoim zasięgiem procesy tworzenia środowisk sprzyjających 
zdrowiu, działalność informacyjną, a także kształcenie organizatorów i promo-
torów zdrowia33. 

Termin „promocja zdrowia” występuje w aktach prawa europejskiego          
i w unormowaniach krajowych. Problematyka ochrony zdrowia, a przede wszyst-
kim zagadnienia „zdrowia publicznego” należą do sfery zainteresowań Unii 
Europejskiej, co znajduje swój wyraz już w unormowaniach jej prawa pierwot-
nego – głównie w traktatach34 (np. w traktacie z Lizbony zmieniającym Traktat 

                                                 
28  The Jakarta declaration on the health promotion into 21th. Century. Jakarta, WHO 1997; 

Zdrowie 21 – Zdrowie dla wszystkich w XXI wieku, Zdrowie Publiczne 1999, suplement do 
nr 1. 

29  V. Koprowicz, Promocja zdrowia – kształtowanie przyszłości, Warszawa 2008, s. 103–104. 
30  Ibidem, s. 105. 
31  Zob. H. Kuński, Promowanie zdrowia. Podręcznik dla studentów wychowania fizycznego      

i zdrowotnego, Wyd. 2, Łódź 2000, s. 5. Bez wątpienia promocja zdrowia odnosi się do ta-
kich nauk, jak np. medycyna, polityka społeczna, niemniej jednak nie jest ona dyscypliną 
naukową. 

32 Podobnie T. Szewczyk, Specyficzne cechy edukacji zdrowotnej, [w:] D. Głowacka (red.), 
Promocja zdrowia. Konteksty społeczno-kulturowe, Poznań 2000, s. 184 i n. 

33  Szerzej V. Koprowicz, Promocja zdrowia..., s. 106 i n. 
34  Zob. J. B. Karski, Promocja zdrowia w Unii Europejskiej, Zdrowie i Zarządzanie 2001, nr 6, 

s. 7–12 oraz R. Adamek, Promocja zdrowia w Unii Europejskiej, [w:] T. Maksymiuk,         
J. Skrzypczak (red.), Polska polityka zdrowotna, a akcesja Rzeczypospolitej do UE, Poznań 
2006, s. 286–295. W przywołanych opracowaniach wskazuje się, że zgodnie z postano-
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o UE i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską35). Ścisła zależność istnie-
jąca między zdrowiem publicznym i promocją zdrowia sprawia, że kwestie pro-
mocji są obecne w aktach prawnych UE. Pojęcie „promocja zdrowia” (health 
promotion) pojawia się przeważnie w aktach prawa pochodnego, m.in. w: de-
cyzjach, rozporządzeniach. Na przykład w pkt 18 preambuły decyzji z 2007 r. 
ustanawiającej drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia na 
lata 2008–201336 napisano, że „ważne są sprawdzone rozwiązania, ponieważ 
promocja zdrowia oraz działania zapobiegawcze powinny być mierzone pod 
kątem wydajności i skuteczności, a nie w kontekście czysto ekonomicznym 
[...]”37. Do kwestii promocji zdrowia nawiązuje także pochodzący z 2008 r. 
strategiczny dokument WE: „Razem na rzecz zdrowia” – dotyczący polityki 
zdrowotnej w latach 2008–201338. 

W obowiązujących obecnie unormowaniach krajowych pojęcie „promocja 
zdrowia” występuje zarówno w aktach rangi ustawowej, jak i podustawowej. 
Godną odnotowania jest jego definicja legalna zawarta w art. 18d ust. 1 pkt 2 
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej39. Zgodnie z tym przepisem, „promocja 
zdrowia” oznacza działania umożliwiające poszczególnym osobom i społecz-
ności zwiększanie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez 
to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i in-
dywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu. Zasadniczo przyjmuje się, że 
definicja ta ma charakter ogólny. W doktrynie prawa administracyjnego pod-
kreśla się, że także inne akty prawne zawierają pewne wskazówki co do rozu-
mienia tego pojęcia40. Pomocne przy jego precyzowaniu mogą być m.in. prze-
pisy ustaw: 
• o służbie medycyny pracy41, która w art. 6 ust. 1 pkt 6d stanowi o zada-

niach tej służby z zakresu inicjowania działań pracodawców na rzecz ochro-
ny zdrowia pracowników udzielania pomocy w ich realizacji, a w szcze-
gólności w zakresie wdrażania programów promocji zdrowia (art. 7 ust. 2 

                                                                                                                     
wieniami Traktatu z Maastricht i Traktatu z Amsterdamu ochrona zdrowia stanowi integral-
ną część polityki Wspólnoty. 

35  Traktat z 17 grudnia 2007 r., Dz.U. UE. C., Nr 07, poz. 306. 
36  Decyzja Nr 1350/2007/WE PE i Rady z 23 października 2007 r., Dz.U. UE. L., Nr 301. 
37  “Best practice is important because health promotion and prevention should be measured on 

the basis of efficiency and effectiveness, and not purely in economic terms [...]”. 
38  Szerzej o tym dokumencie K. Kuszewski, Nowe spojrzenie na zdrowie publiczne po integra-

cji z UE, Zamość 2009, s. 6 i n. 
39  Ustawa z 20 sierpnia 1991 r.,  tekst jedn. Dz.U. z 2007 r.,  Nr 14, poz. 89 ze zm.;  zob. też    

M. Dercz, T. Rek, Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Komentarz, Wyd. 2, Warszawa 
2010, s. 120. 

40  Zob. np. M. Dercz, Samorząd terytorialny…, s. 31. 
41  Ustawa z 27 czerwca 1997 r., tekst jedn. Dz.U. z 2004 r., Nr 125, poz. 1317 ze zm. 
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pkt 2 – inicjatywę w realizacji tych programów nazywa się inicjatywą pro-
zdrowotną); 

• o przeciwdziałaniu narkomanii42, która w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 odnosi się 
do działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegaw-
czej, obejmującej m.in.: promocję zdrowia psychicznego, promocję zdro-
wego stylu życia. 
Zwykle „promocja zdrowia” jest łączona z wykonywaniem zawodów me-

dycznych, m.in.: lekarza (ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty43), pie-
lęgniarki (ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej44). Termin „promocja 
zdrowia” odnajdujemy także w dokumentach rządowych, w postaci Narodo-
wych Programów Zdrowia (aktualnie jest nim Narodowy Program Zdrowia na 
lata 2007–2015)45. 

Mając na uwadze regulacje prawne odnoszące się do kwestii związanych   
z promowaniem postaw prozdrowotnych, M. Dercz i H. Izdebski wiążą pojęcie 
„promocja zdrowia” z „różnego rodzaju inicjatywami i działaniami podejmo-
wanymi także przez podmioty nienależące do systemu organów i instytucji 
ochrony zdrowia, które są ukierunkowane na propagowanie zdrowego stylu 
życia, budzenie troski o środowisko i indywidualne czynniki sprzyjające zdro-
wiu i, co zostało podkreślone w Europejskiej Karcie Społecznej, rozwijanie in-
dywidualnej odpowiedzialności za własne zdrowie”46. W sposób generalny 
„promocję zdrowia” określa R. Kubiak, wskazując, że „sprowadza się ona do 
działalności edukacyjnej, informacyjnej i prewencyjnej w zakresie kształtowa-
nia postaw prozdrowotnych”47. Ostatnia z przywołanych definicji będzie stano-
wiła punkt odniesienia w dalszej części artykułu dotyczącej działalności Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej w obszarze promocji zdrowia.  

Na zakończenie rozważań odnoszących się do pojęcia „promocja zdrowia” 
warto dodać, że węższym od niego jest pojęcie „promocja zdrowia psy-

                                                 
42  Ustawa z 29 lipca 2005 r., Dz.U., Nr 179, poz. 1485 ze zm. 
43  Ustawa z 5 grudnia 1996 r., tekst jedn. Dz.U. z 2008 r., Nr 136, poz. 857 ze zm. – w świetle 

art. 2 ust. 3 tej ustawy za wykonywanie zawodu lekarza uważa się także m.in.: prowadzenie 
przez lekarza prac badawczych w dziedzinie nauk medycznych lub promocji zdrowia. 

44  Ustawa z 5 lipca 1996 r., tekst jedn. Dz.U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1217 ze zm. 
45  Uchwała 90/2007 Rady Ministrów 15 maja 2007 r. w sprawie Narodowego Programu Zdro-

wia na lata 2007–2015 – tekst ze strony internetowej http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_ 
struktura/docs/zal_urm_npz_90_15052007p.pdf; zobacz też R. Halik, K. Kuszewski, Naro-
dowy Program Zdrowia 2007–2015 jako narzędzie kształtujące politykę zdrowotną Polski, 
[w:] M. J. Wysocki, D. Cianciara (red.), Potencjał promocji zdrowia w Polsce. Krajowe 
oraz regionalne polityki i plany zdrowotne, Warszawa 2007, s. 19–24. 

46  M. Dercz, H. Izdebski, Organizacja ochrony zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej w świetle 
obowiązującego ustawodawstwa, Warszawa, Poznań 2001, s. 23. 

47  R. Kubiak, Prawo..., s. 22. 
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chicznego”, które znajdujemy w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego48. 
Precyzuje je § 2 rozporządzenia w sprawie sposobu organizowania i prowa-
dzenia działalności w dziedzinie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania 
zaburzeniom psychicznym49. W literaturze „promocję zdrowia psychicznego” 
łączy się – co do zasady – z utrzymywaniem, wzmacnianiem i rozwijaniem 
właściwych psychologicznych umiejętności człowieka50.  
 
 

Ogólna charakterystyka działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
 

Zasadnicze znaczenie w obszarze działalności Państwowej Inspekcji Sani-
tarnej ma zdrowie publiczne. Na mocy art. 1 ustawy o PIS – Inspekcja ta jest 
powołana m.in. do wykonywania zadań z zakresu zdrowia publicznego,         
w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: 
• higieny środowiska,  
• higieny pracy w zakładach pracy, 
• higieny radiacyjnej, 
• higieny procesów nauczania i wychowania, 
• higieny wypoczynku i rekreacji, 
• higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku, 
• higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, 

sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne 
w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkod-
liwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, 
w tym chorób zakaźnych i zawodowych.  
Pojęcie „zdrowie publiczne” nie zostało zdefiniowane w ustawie o PIS. 

Dlatego też przy wyznaczaniu jego treści trzeba się odnieść do uściśleń zapro-
ponowanych w literaturze przede wszystkim z zakresu nauk medycznych, a tak-
że wynikających z aktów prawnych. Najstarsza definicja – o której już wspom-
niano – autorstwa C. E. A. Winslowa, łączy zdrowie publiczne m.in. ze stano-

                                                 
48  Ustawa z 19 sierpnia 1994 r., Dz.U., Nr 111, poz. 535 ze zm. Stosownie do przywołanego 

rozporządzenia, działania służące takiej promocji polegają w szczególności na: rozwijaniu  
w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych człowiekowi do samorozwoju i samo-
realizacji, radzenia sobie ze stresem i wymaganiami środowiska oraz zwiększania kontroli 
nad swoim zdrowiem psychicznym; zob. też J. Duda, Komentarz do ustawy o ochronie 
zdrowia psychicznego, Warszawa 2009, s. 28. 

49  Rozporządzenie Rady Ministrów z 20 sierpnia 1996 r., Dz.U., Nr 112, poz. 537. 
50  S. Dąbrowski, J. Pietrzykowski, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz, War-

szawa 1997, s. 46. 
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wiącą przedmiot tego opracowania promocją zdrowia. Powiązanie ze sobą tych 
dwóch pojęć występuje również w innych sformułowaniach „zdrowia publicz-
nego”, a także „nowego zdrowia publicznego”. Stosownie do postanowień za-
wartych w pochodzącym z 1976 r. raporcie Komisji Fundacji Milbank, „zdro-
wie publiczne jest zorganizowanym wysiłkiem społeczeństwa na rzecz ochro-
ny, promowania i przywracania zdrowia ludziom”51. Z kolei według T. H. Tul-
chinskyego i T. A. Varavikovej, „nowe zdrowie publiczne” sprowadza się do 
„całościowego podejścia do ochrony oraz promowania zdrowia jednostki i spo-
łeczeństwa, opartego na wyważonym działaniu służb sanitarnych, środowisko-
wych, promocji zdrowia, oraz ukierunkowanych na społeczeństwo działań za-
pobiegawczych skoordynowanych z szeroką gamą świadczeń leczniczych, re-
habilitacyjnych oraz związanych z długoterminową opieką medyczną”52. Na 
uwagę zasługuje definicja legalna „zdrowia publicznego”, zawarta w art. 2 pkt 
35 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u lu-
dzi53, zgodnie z którą oznacza ono stan zdrowotny całego społeczeństwa lub je-
go części, określany na podstawie wskaźników epidemiologicznych i demogra-
ficznych. W rozumieniu nauk prawnych – „zdrowie publiczne” jest pojmowane 
jako wartość, która uwzględnia społeczny kontekst funkcjonowania jednostki54. 

Stosownie do art. 2 ustawy o PIS, Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje 
zadania z zakresu zdrowia publicznego poprzez podejmowanie różnego rodzaju 
działań, do których zalicza się: 
• sprawowanie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego; 
• sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego; 
• działalność zapobiegawczą i przeciwepidemiczną w zakresie chorób zakaź-

nych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska oraz 
• działalność oświatowo-zdrowotną. 

Ustawodawca w art. 3, 4, 5 i 6 ustawy o PIS określa – głównie w formie 
katalogu otwartego (wyjątek stanowią postanowienia dotyczące działalności 
zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych 
chorób powodowanych warunkami środowiska, gdzie wyliczenie przyjmuje po-
stać katalogu zamkniętego) – jakie czynności podejmowane są przez tę Ins-

                                                 
51  H. Kirschner, Zdrowie publiczne – ewolucja pojęć i praktyka, [w:] J. Nosko (red.), Zdrowie 

publiczne w zmieniającej się Europie i w Polsce, Łódź 2004, s. 107. 
52  Zob. T. H. Tulchinsky, T. A. Varavikova, The new public health, Academic Press, New York 

2000, za: M. J. Wysocki, M. Miller, Nowe zdrowie publiczne w perspektywie ostatnich      
30 lat, [w:] J. Nosko (red.), Zdrowie publiczne…, s. 150–151. 

53  Ustawa z 5 grudnia 2008 r., tekst jedn. Dz.U. Nr 234, poz. 1570 ze zm. 
54  Szerzej A. Surówka, [Hasło:] Zdrowie publiczne, [w:] W. Skrzydło, S. Grabowski, R. Gra-

bowska (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, Warsza-
wa 2009, s. 746. 
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pekcję w obszarze wyżej wskazanych sfer jej aktywności. W świetle przywoła-
nych artykułów rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprowadza się w szcze-
gólności do: „uzgadniania”, „uczestniczenia”, „kontrolowania”, „dokonywania 
analiz, ocen”, „wydawania zarządzeń, decyzji”. Przywołane przykłady potwier-
dzają, że korzysta ona z różnych form prawnych działania55. Mogą nimi być 
zarówno formy władcze (m.in. wyrażające się w wydawanych przez Inspekcję 
nakazach, zakazach przyjmujących postać decyzji administracyjnej), jak rów-
nież niewładcze (czynności materialno-techniczne, działalność społeczno-orga-
nizatorska).  

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest przede wszystkim instytucją sprawu-
jącą nadzór i kontrolę. Nie oznacza to jednak, że jest ona instytucją monofun-
kcyjną56 skoncentrowaną tylko na czynnościach nadzorczo-kontrolnych. W ob-
szarze jej aktywności niezwykle ważne miejsce zajmują też inne działania, 
m.in. promocyjne. Promocja zdrowia, która mieści się w pojęciu „ochrony 
zdrowia”, a także służy zdrowiu jednostki i zdrowiu publicznemu, może być 
traktowana – chociaż przepisy ustawy o PIS nie odnoszą się do niej wprost – 
jako jedno z zadań wykonywanych przez tę instytucję.  
 
 

Typologia i prezentacja działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
w sferze promocji zdrowia 

 
Z aktywnością Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie promocji zdro-

wia mamy do czynienia głównie w obszarze działalności oświatowo-zdro-
wotnej, chociaż w pewnym stopniu może być ona także obecna w innych sfe-
rach jej działań. W takich przypadkach ma ona zasadniczo charakter uzupeł-
niający, wspierający. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej mogą realizować 
promocję zdrowia m.in. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego czy działal-
ności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i in-
nych chorób powodowanych warunkami środowiska. Przepisy ustawy o PIS 
odnoszące się do przywołanych powyżej obszarów aktywności tej Inspekcji 
(art. 4 i 5 ustawy o PIS) nie wiążą działań wykonywanych w ich zakresie z pro-
mocją zdrowia. Niemniej jednak w praktyce Państwowa Inspekcja Sanitarna 
czynności podejmowane w ich ramach często wzmacnia dodatkowo działania-
mi promocyjnymi. Na przykład: promocja zdrowia może stanowić cenne uzu-

                                                 
55  Szerzej S. Poździoch, Prawo zdrowia publicznego. Zarys problematyki, Kraków 2004, s. 509–

513 oraz 519–524. 
56  Podobnie J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2007, s. 196. 
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pełnienie kontroli dokonywanych przez tę Inspekcję – w obszarze bieżącego 
nadzoru sanitarnego – m.in. w placówkach nauczania, wychowania, zakładach 
opieki zdrowotnej, zakładach pracy związanych z przestrzeganiem zakazu pa-
lenia tytoniu57 w obiektach na terenie całego kraju. Organy (też pracownicy) tej 
Inspekcji zachęcają do prozdrowotnych zachowań, m.in. poprzez rozdawanie 
ulotek, broszur informacyjnych; wywieszanie plakatów o tematyce antyniko-
tynowej. Z podobną sytuacją spotykamy się także w odniesieniu do działań wy-
nikających z art. 5 pkt 3 ustawy o PIS – dotyczących ustalania zakresów i ter-
minów szczepień ochronnych oraz sprawowania nadzoru w tym zakresie. Ins-
pekcja ta może podjąć aktywność promocyjną, wyrażającą się w niewładczej 
prawnej formie działania, jaką jest działalność społeczno-organizatorska. Od-
wołując się do niej, Państwowa Inspekcja Sanitarna propaguje szczepienia, 
zachęca do poddawania się szczepieniom. W ten sposób – na co zwraca uwagę 
M. Janik – „działalność społeczno-organizatorska tej Inspekcji wspiera działa-
nia aktu normatywnego”58 – rozporządzenia w sprawie wykazu obowiązko-
wych szczepień ochronnych59 wydanego przez Ministra Zdrowia. 

Promocja zdrowia – co było już sygnalizowane – odgrywa znaczącą rolę    
w zakresie działalności oświatowo-zdrowotnej prowadzonej przez Państwową 
Inspekcję Sanitarną. W myśl art. 6 pkt 1-4 ustawy o PIS, Inspekcja ta inicjuje, 
organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo-zdrowot-
ną, w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych,         
a w szczególności:  
• inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania 

społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania 
zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz 
umiejętności udzielania pierwszej pomocy; 

• pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia; 
• udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania nega-

tywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biolo-
gicznych na zdrowie ludzi;  

                                                 
57 Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu           

i wyrobów tytoniowych, Dz.U. z 1996 r., Nr 10, poz. 55 ze zm. – art. 5 ust. 1 uwzględniają-
cy zmiany wprowadzone ustawą z 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia 
przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej, Dz.U., Nr 81, poz. 529. 

58  M. Janik, Specyfika promocji zdrowia w działaniach Państwowej Inspekcji Sanitarnej, [w:] 
J. Boć, A. Chajbowicz (red.), Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, 
Wrocław 2009, s. 716. 

59  Rozporządzenie z 19 grudnia 2002 r., Dz.U., Nr 237, poz. 2018 ze zm.  
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• ocenia działalność oświatowo-zdrowotną prowadzoną przez szkoły i inne 

placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły wyższe oraz środki masowego 
przekazywania, zakłady opieki zdrowotnej, inne zakłady, instytucje i orga-
nizacje oraz udziela im pomocy w prowadzeniu tej działalności. 
Przywołane wyliczenie ma charakter otwarty, co oznacza, że w zakresie 

działalności oświatowo-zdrowotnej mogą być podejmowane również inne 
czynności, niewymienione w cytowanym artykule ustawy.  

W zastosowanym w art. 6 ustawy o PIS zwrocie: „działalność oświatowo-   
-zdrowotna” przymiotnik „oświatowa” oznacza, że dotyczy ona „edukacji, 
oświaty, jest związana z upowszechnianiem wiedzy na temat – w tym przy-
padku – „zdrowia”60. Inaczej rzecz ujmując, działalność ta wiąże się przede 
wszystkim z „edukacją zdrowotną”, która jest niezbędnym elementem promocji 
zdrowia. Ponadto cel tej aktywności, jakim jest „ukształtowanie odpowiednich 
postaw i zachowań zdrowotnych”, także odpowiada celom, którym ma służyć 
promocja zdrowia. Ustawodawca w art. 6 ustawy o PIS stanowi m.in. o: „za-
znajamianiu społeczeństwa”, „popularyzowaniu zasad higieny i racjonalnego 
żywienia”, „pobudzaniu aktywności”, „udzielaniu porad/informacji”, „zapobie-
ganiu chorobom”, „eliminowaniu negatywnego wpływu”. Przywołane powyżej 
zwroty potwierdzają, że czynności podejmowane w ramach aktywności oświa-
towo-zdrowotnej łączą się z działaniami: edukacyjnymi, informacyjnymi i pre-
wencyjnymi, składającymi się na promocję zdrowia. 

Warto też zwrócić uwagę na pojęcie „oświata zdrowotna” funkcjonujące   
w literaturze, a także w aktach prawnych (np. w rozporządzeniu w sprawie 
kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno- 
-epidemiologicznej61). Jest ono używane na określenie „dziedziny praktyki sta-
wiającej sobie za cel uczenie ludzi o zdrowiu i chorobie, a więc uczenie, co 
można zrobić, aby utrzymać «dobre zdrowie», poprawić je i zapobiec choro-
bie”62. Zasadniczo „oświatę zdrowotną” traktuje się jako jedno z podstawowych 
narzędzi promocji zdrowia63. 

Ścisły związek działalności oświatowo-zdrowotnej z promocją zdrowia 
może również potwierdzać sformułowanie zawarte w rozporządzeniu z lipca 
2002 r. w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sa-

                                                 
60   Podobnie E. Sobol (red.), Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1994, s. 585. 
61  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 marca 2010 r., Dz.U., Nr 48, poz. 283; w załączniku 

do tego aktu jest mowa o starszym instruktorze ds. oświaty zdrowotnej oraz instruktorze ds. 
oświaty zdrowotnej.  

62  D. Cianciara, Metody stosowane w oświacie zdrowotnej i promocji zdrowia, [w:] M. Miller, 
A. Gębska-Kuczerowska (red.), Wybrane zagadnienia promocji zdrowia, Warszawa 2002,  
s. 41. 

63  Ibidem, s. 42. 
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nitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagro-
dzenia oraz wysokości tego dodatku64. W § 2 pkt 4 przywołanego aktu prawo-
dawca stanowi o „wizytacjach związanych z nadzorowaniem i monitorowaniem 
przebiegu programów i działań oświatowo-zdrowotnych w zakresie promocji 
zdrowia”. Niekiedy działalność oświatowo-zdrowotna jest wręcz utożsamiana   
z promocją zdrowia. Na przykład w ocenie stanu sanitarnego kraju za rok 2008 
jest mowa o wykonywaniu przez jednostki organizacyjne tej Inspekcji zadań 
wynikających z ustawy o PIS, poprzez „sprawowanie zapobiegawczego i bie-
żącego nadzoru sanitarnego, prowadzenie działalności zapobiegawczej i prze-
ciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych, a także działalność w zakresie 
promocji zdrowia”65.  

W praktyce Państwowa Inspekcja Sanitarna – w obszarze działalności 
oświatowo-zdrowotnej – prowadzi działania ukierunkowane na promocję zdro-
wego stylu życia, a także profilaktykę chorób zakaźnych i niezakaźnych. W os-
tatnim czasie (w latach 2008–2010) koncentrowano się wokół kwestii promocji, 
w szczególności: zbilansowanej diety, aktywności fizycznej; unikania nałogów 
(głównie edukacja antynikotynowa); umiejętności korzystania z badań profilak-
tycznych66. Promocja zdrowia realizowana przez Państwową Inspekcję Sanitar-
ną w zakresie określonym w art. 6 ustawy o PIS odbywa się z wykorzystaniem 
niewładczych form działania67. Dla niniejszego opracowania niezwykle przy-
datny jest podział działań niewładczych zaproponowany w doktrynie prawa ad-
ministracyjnego przez T. Kutę. Autor ten wyróżnił działania: 
• jednostronne – nieskierowane bezpośrednio na nawiązanie stosunków 

współpracy między administracją a obywatelami i ich organizacjami; 
przyjmujące zasadniczo postać jednorazowych apeli adresowanych do sze-
rokich rzeszy ludności w celu zachęcenia ich do danego działania bądź in-
nego zachowania się; 

• dwustronne – których celem jest nawiązanie współpracy (współdziałanie) 
między administracją a obywatelami i ich organizacjami; składające się      
z dwóch faz: pierwszej – przygotowawczej (składanie swoistej „oferty”) 

                                                 
64  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 5 lipca 2002 r., Dz.U., Nr 108, poz. 957 ze zm.  
65  Wstęp oceny sanitarnej kraju, s. 2; ocena znajduje się na stronie internetowej – http://www. 

pis.gov.pl/userfiles/file/stan_sanitarny_2008.pdf.  
66  Szerzej o obszarach działania PIS w zakresie działalności oświatowo-zdrowotnej – strona in-

ternetowa – http//www.gis.gov.pl/userfiles/file/Stan%20sanitarny%20kraju%20w%202009 
%20roku.pdf.  

67  Zob. E. Olejniczak-Szałowska, Prawne formy działania administracji publicznej, [w:] M. Stahl 
(red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Wyd. 4, 
Warszawa 2009, s. 435 i n.  
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zachęcającej do podjęcia współpracy, oraz drugiej – w której współpraca 
jest urzeczywistniana68. 
W promocji zdrowia znaczące miejsce w sferze aktywności oświatowo-     

-zdrowotnej zajmują działania nazwane przez T. Kutę dwustronnymi niewład-
czymi. Inaczej rzecz ujmując, są to działania podejmowane przez Państwową 
Inspekcję Sanitarną we współpracy z innymi podmiotami publicznymi i nie-
publicznymi. Wyodrębnia się w nich dwie fazy: przygotowawczą oraz faktycz-
nej realizacji współpracy. W fazie pierwszej Inspekcja inicjuje i wytycza kie-
runki przedsięwzięć o charakterze prozdrowotnym (art. 6 pkt 1 ustawy o PIS), 
pobudza także aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia (art. 
6 pkt 2 ustawy o PIS). Na tym etapie formułowana jest pewnego rodzaju „ofer-
ta” – kierowana do nieokreślonego adresata – zachęcająca do podjęcia współ-
pracy z Państwową Inspekcją Sanitarną. Należy zaznaczyć, że PIS powinna 
określić termin, w którym oczekuje inicjatywy podjęcia współpracy, a także 
sprecyzować formę tej inicjatywy69. W fazie drugiej aktywność PIS jest skie-
rowana do tych podmiotów, które wyraziły chęć współdziałania z nią w wyko-
nywaniu danych działań promocyjnych – w uściślonym terminie i wskazanej 
formie. Współpraca jest – co do zasady – prowadzona w ramach długofalowych 
programów (akcji), zwłaszcza o charakterze edukacyjnym. Programy mogą 
mieć wymiar ogólnokrajowy (np. program: „Czyste powietrze wokół nas” – po-
pularyzujący modę na niepalenie wśród dzieci i młodzieży), jak i lokalny70 (np. 
program: „Grunt to zdrowie” – dotyczący profilaktyki chorób nowotworowych, 
realizowany województwie łódzkim, czy „Radosny uśmiech, radosna przy-
szłość” – dotyczący profilaktyki próchnicy zainicjowany i realizowany przez 
wojewódzką stację sanitarno-epidemiologiczną w Kielcach, województwo 
świętokrzyskie71).  

Państwowa Inspekcja Sanitarna, realizując cele promocji zdrowia, wspiera 
podmioty z nią współpracujące, m.in. poprzez działalność poradniczą, informa-
cyjną (art. 6 pkt 3 ustawy o PIS). W tym obszarze odwołuje się ona do zróżni-
                                                 
68  Szerzej T. Kuta, Pojecie działań niewładczych w administracji na przykładzie administracji 

rolnictwa, Prace Towarzystwa Naukowego, Seria A, Wrocław 1963, s. 100. Warto wspom-
nieć, że podobnego podziału, z tym, że w odniesieniu do działań faktycznych, dokonał       
A. Błaś (działania faktyczne: jednostronne i dwustronne) – A. Błaś, Formy działań faktycz-
nych w stosowaniu prawa, [w:] J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2007,          
s. 342–350. 

69  Podobnie A. Błaś, Inne formy działań faktycznych, [w:] J. Boć (red.), Prawo administracyjne, 
s. 346. 

70  Zob. E. Łata, Struktura i organizacja promocji zdrowia w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
[w:] Promocja zdrowia w polityce zdrowotnej i społecznej państwa. Konferencja krajowa. 
Streszczenie, Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2005, s. 34–35. 

71  Ibidem. 
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cowanych form, w szczególności: szkoleń, narad, wykładów, prelekcji, infor-
macji zamieszczanych w środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, 
internet), badań profilaktycznych, punktów informacyjnych, porad specjalistów, 
konkursów, imprez masowych. W przypadku organizowanych przez PIS kon-
kursów czy festiwali (np. Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu) stosowa-
ne są wyróżnienia i nagrody, które dodatkowo motywują do uczestnictwa w te-
go typu akcjach.  

Przykładem działań promocyjnych wykonywanych przez Państwową Ins-
pekcję Sanitarną wspólnie z innymi podmiotami jest program „Trzymaj formę”, 
który ma edukować w zakresie promocji zasad zbilansowanej diety i aktyw-
ności fizycznej wśród młodzieży szkolnej72. Jest on realizowany na poziomie 
ogólnokrajowym (w kolejnych edycjach) przez Głównego Inspektora Sanitar-
nego i Polską Federację Producentów Żywności, natomiast na szczeblach: wo-
jewódzkim i powiatowym – w ramach szerokiej współpracy środowiskowej 
m.in. z urzędami marszałkowskimi, urzędami miasta, zakładami opieki zdro-
wotnej, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami kulturalno-   
-oświatowymi i organizacjami, np. oddziałami PCK. Czynny udział w wykony-
waniu tego programu biorą uczniowie i nauczyciele gimnazjów oraz ostatnich 
klas (V i VI) szkół podstawowych, a także rodzice uczniów, do których jest on 
przede wszystkim adresowany. W realizacji programu zastosowana jest forma 
projektu. Przy wykorzystaniu tej konstrukcji uczestnikom pozostawia się dużą 
swobodę wyboru metody jego wdrożenia: mogą przygotowywać własne sposo-
by propagowania zasad zdrowego stylu życia (m.in. w szkole, w rodzinie). 
Aktywność Państwowej Inspekcji Sanitarnej ma w tym przypadku charakter 
wspierający i sprowadza się zasadniczo do dostarczania szkołom pakietów ma-
teriałów edukacyjnych (np. broszur, plakatów) oraz np. uruchomienia strony 
internetowej z ćwiczeniami interaktywnymi związanymi z tym programem.  

Państwowa Inspekcja Sanitarna, promując zdrowie, zwykle posługuje się 
działaniami niewładczymi – współpracuje w tym zakresie z innymi podmiota-
mi. Niekiedy korzysta także z działań określanych przez T. Kutę jako jedno-
stronne, takie jak apele czy odezwy nastawione najczęściej na jednorazową 
reakcję jednostek, do których są one kierowane. Zazwyczaj działania przyjmują 
formę: 

                                                 
72  Informacje dotyczące założeń tego programu zostały zawarte m.in. w ocenie stanu sanitar-

nego kraju np. z lat 2008 (ibidem, s. 156 i n.) i 2009 (s. 2 i n.) zawartych w dokumentach    
w wersji pdf znajdujących się na następujących stronach internetowych: http://www.pis. 
gov.pl/userfiles/file/stan_sanitarny_2008.pdf oraz http://www.gis.gov.pl/userfiles/file/Stan 
%20sanitarny%20kraju%20w%202009%20roku.pdf.  
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• kampanii społecznych (np. „Światowy dzień bez tytoniu” – przekaz kiero-

wany do ogółu społeczeństwa, w tym przypadku ze szczególnym uwzględ-
nieniem studentów) związanych z działaniami edukacyjnymi, np. możli-
wością wykonania badań profilaktyczno-diagnostycznych, 

• jak również kampanii medialnych73 z wykorzystaniem spotów telewizyj-
nych (np. „Papierosy pożerają Cię żywcem” – przekaz nawołujący do zer-
wania z nałogiem palenia tytoniu i zaprzestania palenia w obecności dzie-
ci). 
Aktywność Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikająca z art. 6 pkt 4 usta-

wy o PIS sprowadza się m.in. do oceny działalności oświatowo-zdrowotnej pro-
wadzonej przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły wyż-
sze oraz środki masowego przekazywania, zakłady opieki zdrowotnej, inne 
zakłady, instytucje i organizacje. Zazwyczaj oceny te znajdują odzwierciedlenie 
w sporządzanych ocenach stanu sanitarnego kraju – w wymiarze ogólnokra-
jowym i lokalnym, to jest dotyczących poszczególnych województw czy po-
wiatów. Zawierają one m.in. wyliczenia programów (akcji) przeprowadzanych 
w zakresie działalności oświatowo-zdrowotnej, dane statystyczne, m.in. doty-
czące liczby oraz kategorii uczestników tych działań, form wykorzystywanych 
w realizacji aktywności prozdrowotnej. Oceny te, mimo braku charakteru wią-
żącego, mogą wpływać na poprawę skuteczności tych działań. Zachęcają rów-
nież różnorodne podmioty, które nie uczestniczyły w działaniach promocyj-
nych, do czynnego zaangażowania się w nowe bądź kontynuowane w kolejnych 
edycjach programy (akcje) promujące zdrowie. 

Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie promocji zdrowia 
jest równolegle uzupełniana innymi formami aktywności tej Inspekcji, zmierza-
jącymi do ochrony zdrowia człowieka i zdrowia publicznego. Warto się tu po-
służyć jednym z przykładów takiej działalności, który ostatnio wzbudził zasad-
nie powszechną uwagę. Chodzi mianowicie o działania Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej skierowane przeciwko osobom produkującymi i wprowadzającym do 
obrotu substancje potocznie nazywanych „dopalaczami”, czy też „produktami 
kolekcjonerskimi”. Inspekcja ta, na mocy art. 27 ust. 1 i 2 oraz 31a ustawy        
o PIS, wydawała decyzje administracyjne74, na podstawie których wycofano      
z obrotu (wskazane w nich) wyroby mogące mieć wpływ na bezpośrednie za-
grożenie życia lub zdrowia ludzi, a także zamknięto obiekty służące do ich pro-
dukcji oraz obrotu hurtowego i detalicznego. Podważana przez niektórych for-

                                                 
73  Zob. B. Balcerzak, Państwowa Inspekcja Sanitarna – w stronę nowego zdrowia publiczne-

go?, Zdrowie Publiczne 2002, nr 112 (2), s. 219. 
74  Kopia takiej decyzji znajduje się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego 

w zakładce aktualności – http://www.gis.gov.pl/?news=229.  
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ma tych decyzji i przyjmowana w nich podstawa prawna, przy równoczesnym 
dostrzeżeniu konieczności zmodyfikowania oraz wzbogacenia obowiązujących 
unormowań prawnych umożliwiających skuteczną walkę z „dopalaczami”, 
zadecydowały o opracowaniu, a następnie uchwaleniu w trybie pilnym ustawy 
o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej75. Przywołana powyżej nowelizacja m.in. rozszerza upraw-
nienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej (do ustawy o PIS dodano nowy        
art. 27c76). Problem produkcji i wprowadzania do obrotu niebezpiecznych dla 
życia i zdrowia „produktów kolekcjonerskich” nie jest bezpośrednio związany  
z promocją zdrowia. Niemniej jednak odwoływanie się wyłącznie do środków 
w postaci nakazów lub zakazów (decyzji administracyjnych) wydawanych 
przez Państwową Inspekcję Sanitarną nie przyniesie pożądanych rezultatów, 
jeżeli nie zostanie jednocześnie podjęta, w szczególności przez tę Inspekcję, 
aktywność promująca zdrowy styl życia, wolny m.in. od tego rodzaju środków. 
Zagrożenia wynikające z używania tzw. „dopalaczy”, czy też – jak określa je 
znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii – „środków zastęp-
czych”, powinna stać się przedmiotem rozbudowanych działań, przede wszyst-
kim edukacyjnych i informacyjnych skierowanych i realizowanych we współ-
pracy ze społeczeństwem, a zwłaszcza z młodzieżą i dziećmi. Pomocne mogą 
okazać się także kampanie medialne, które w zakresie innych spraw są z powo-
dzeniem wykorzystywane przez Państwową Inspekcję Sanitarną.  

 
 

Podsumowanie 
 

Zdaniem J. Leowskiego, „wiedza o zdrowiu musi docierać do społeczeń-
stwa zanim stanie się ono pacjentem”77. Autor ten podkreśla także, że w zakre-
sie zdrowia naturalnym „nauczycielem” powinno być państwo, które „poprzez 
swoje struktury organizacyjne dysponuje pełnymi możliwościami przekazu 
wiedzy, jak i kształtowaniu warunków zdrowotnych pozwalających społeczeń-
stwu na wykorzystanie nabywanej wiedzy”78. Kreowaniu właściwych postaw     
                                                 
75  Ustawa z 8 października 2010 r., Dz.U., Nr 213, poz. 1396. 
76  Zgodnie z ust. 1 tego artykułu, w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że produkt stwarza 

zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, właściwy państwowy inspektor sanitarny wstrzy-
muje w drodze decyzji jego wytwarzanie lub wprowadzanie do obrotu lub nakazuje wyco-
fanie produktu z obrotu na czas niezbędny do przeprowadzenia oceny i badań jego bezpie-
czeństwa, nie dłuższy jednak niż 18 miesięcy. 

77  J. Leowski, Rola i miejsce promocji zdrowia w systemie ochrony zdrowia, [w:] M. Miller,  
A. Gębska-Kuczerowska (red.), Wybrane zagadnienia…, s. 26. 

78  Loc. cit. 
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i zachowań prozdrowotnych zarówno jednostki, jak i całego społeczeństwa 
służy odpowiednio prowadzona działalność promocyjna.  

Promocja zdrowia nie ogranicza się jedynie do aktywności edukacyjnej; 
składa się na nią także działalność informacyjna i prewencyjna. Realizują ją 
zróżnicowane podmioty, dlatego też za błędne należy uznać utożsamianie jej je-
dynie z działaniami służb medycznych. Jedną z instytucji aktywnie współucze-
stniczącą w promocji zdrowia jest Państwowa Inspekcja Sanitarna. Szczególne 
miejsce w tym zakresie przypisuje się prowadzonej przez nią działalności 
oświatowo-zdrowotnej. Jest to działalność specyficzna, sama w sobie o charak-
terze niewładczym. Cechą charakterystyczną aktywności Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej w obszarze promowania zdrowia jest przyjęta przez nią swoista 
strategia uczestnictwa i partnerstwa79. Inspekcja ta – co do zasady – współdziała 
w tym zakresie m.in. ze społeczeństwem, różnymi instytucjami i organizacjami. 
Wspomniana współpraca przyjmuje głównie formę programów (akcji) urzeczy-
wistnianych w wymiarach krajowym i lokalnym. Wspólne promowanie zdro-
wia przyczynia się do zwiększenia świadomości prozdrowotnej społeczeństwa, 
tym samym w szczególności do zmniejszenia liczby osób w grupie ryzyka, 
które są narażone np. na choroby implikujące długotrwały proces leczenia. 
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HEALTH PROMOTION IN THE ACTIVITIES CARRIED OUT 

BY THE STATE SANITARY INSPECTION 
 

(S u m m a r y) 
 
The aim of this article is to present the activities of the State Sanitary Inspection in the 

scope of health promotion. The organization, tasks and the field of the activities of the State 
Sanitary Inspection bodies are set out in the Act on State Sanitary Inspection of 14th March 
1985. The State Sanitary Inspection is on assignment to carries out public health policy. The 
organizational units of this institution pursue the public health tasks taking preventive and 
current sanitary supervision, conducting preventive and anti-epidemiological activity with 
respect to infections diseases as well as conducting the educational and healthy activity. The 
issues concerning the health promotion play a crucial role in the educational and healthy 
activity of this Inspection. The health promotion might be also undertaken by the State 
Sanitary Inspection in the field of e.g. current or preventive sanitary supervision. However, 
in this sphere the health promotion has only an additional and supporting character. Within 
the educational and healthy activity, the State Sanitary Inspection promotes health by using 
non-imperious legal forms of public administration activity80. The division of non-imperious 
legal forms into: bilateral and unilateral one’s which was presented in a doctrine by T. Kuta 
has application in the activity of the State Sanitary Inspection relating to issues of the health 
promotion. The bilateral non-imperious forms are connected with collaboration among the 
State Sanitary Inspection and public and non-public entities. This collaboration is usually 
carried out as a nationwide or local long-term programmes or actions. However, the 
unilateral non-imperious forms of the State Sanitary Inspection are completed in the form of 
appeals and manifestos aimed at the single-reaction (e.g. social or media campaigns).  

                                                 
80 More about legal forms of public administration activity – M. Możdżeń-Marcinkowski, 

Introduction to Polish Administrative Law, Warsaw 2009, p. 119–132. 
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