
 
 

UCHWAŁA NR 3/111/22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 26 stycznia 2022 r.  
 
w sprawie przyjęcia projektu „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-
pomorskim na lata 2022-2025” i skierowania go do konsultacji 
 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469 oraz                
z 2022 r. poz. 24), w zw. z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) uchwala się, co następuje: 
 

§1. Przyjmuje się projekt „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-
pomorskim na lata 2022-2025”, zwanego dalej Programem, który stanowi załącznik nr 1  
do niniejszej uchwały. 

 
§2. Projekt Programu przekazuje się do konsultacji z jednostkami samorządu 

terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz Komisją Wspólną Rządu  
i Samorządu Terytorialnego. 

 
§3.1. Konsultacje będą prowadzone w terminie od dnia 28 stycznia 2022 r. do dnia 3 marca 

2022 r. w formie przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków zgłaszanych na adres 
Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej Curie 73 oraz pocztą elektroniczną 
na adres sz.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl. 

 
2. Jednostki samorządu terytorialnego, partnerzy gospodarczy i społeczni, w tym organizacje 
pozarządowe zgłaszają swoje uwagi na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały.  
 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. 
 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



UZASADNIENIE 
 
 

1. Przedmiot regulacji: 
Przedmiotem regulacji jest przyjęcie projektu „Wojewódzkiego programu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii  
w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2022-2025” i skierowanie go do konsultacji. 
 

2. Omówienie podstawy prawnej: 
Art. 4 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn.zm.) stanowi,  
że samorząd województwa realizuje zadania, o których mowa w art. 1 i art. 2, w postaci 
wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii, który stanowi część strategii wojewódzkiej w zakresie 
polityki społecznej i który uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, określone 
w Narodowym Programie Zdrowia (…). Elementem wojewódzkiego programu mogą być 
również zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym. Zgodnie  
z art. 2 Zarząd województwa odpowiada za koordynację, przygotowanie i realizację 
programu, o którym mowa w ust. 1, udziela pomocy merytorycznej instytucjom i osobom 
fizycznym, które realizują zadania objęte tym programem, oraz współdziała z innymi 
organami administracji publicznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałania narkomanii. 
 
Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1057) stanowi, iż projekt strategii rozwoju województwa podlega 
konsultacjom w szczególności z: jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru tego 
województwa i ich związkami, partnerami społecznymi i gospodarczymi, właściwym 
dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie oraz z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 
 
 

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa: 
Projekt Programu zostanie skierowany do konsultacji zgodnie z art. 6 ustawy z dnia  
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057). 
 

4. Uzasadnienie merytoryczne: 
 
W dniu 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy 
o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta znowelizowała  m.in. 
ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi oraz ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  
i wprowadziła konieczność uchwalenia jednego wspólnego „wojewódzkiego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii” 
zamiast dotychczasowych dwóch oddzielnych programów dotyczących alkoholizmu  
i narkomanii. 
Zgodnie  z art. 21 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym 
oraz niektórych innych ustaw( Dz. U. poz. 2469) uchwalony przed dniem 1 stycznia 2022 
r. wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
wojewódzki program przeciwdziałania narkomanii zachowują moc do dnia uchwalenia 
wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2022 r. 



W związku z powyższym obowiązujące obecnie programy wojewódzkie przyjęte uchwałą 
nr XXXVI/524/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 
2021 r. (Wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  
w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025) oraz uchwałą XXXVI/523/21 
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2021 r. (Wojewódzki 
przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025) 
tracą moc z dniem 31 marca 2022 r. Wobec powyższego istnieje potrzeba opracowania 
nowej wspólnej koncepcji dla rozwiązywania problemów uzależnień.  
Projekt „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim  
na lata 2022-2025” obejmuje podstawy prawne, charakterystykę problemów alkoholowych, 
narkomanii z uwzględnieniem specyfiki województwa kujawsko-pomorskiego, cele  
i planowane działania przewidywane do realizacji w latach 2022-2025, plan finansowy oraz 
zasady realizacji programu. Projekt Programu uwzględnia cele operacyjne Narodowego 
Programu Zdrowia na lata 2021-2025 przyjętego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
30 marca 2021 r.  
 
Przedmiotowy Program jest zgodny z Mapą potrzeb zdrowotnych na okres od 1 stycznia 
2022 r. do 31 grudnia 2026 r. (Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. 
w sprawie mapy potrzeb zdrowotnych, DZ. URZ. Min. Zdr. 2021.69). W załączniku  
2 w poz. 3.6  ww. dokumentu wskazano potrzebę pojęcia działań mających na celu 
realizację programów profilaktycznych dotyczących pozostałych czynników ryzyka 
mających wpływ na DALLY i zgony (m.in. dotyczących uzależnień od alkoholu).  
W niniejszym załączniku w poz. 7.7 wskazuje się również na potrzebę zwiększenia 
poziomu zabezpieczenia w zakresie leczenia uzależnień i zapobiegania intoksykacjom 
nowymi substancjami psychoaktywnymi. 
 
Za pośrednictwem Programu realizowane będą założenia „Strategii Polityki Społecznej 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030”. 

 
5. Ocena skutków regulacji: 

Niniejsza uchwała nie powoduje skutków finansowych dla budżetu województwa. 
 


