
UCHWAŁA NR XLIII/574/22 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 
z dnia 21 marca 2022 r. 

 
w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-
pomorskim na lata 2022-2025” 

 
Na podstawie 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 i 2469 oraz  
z 2022 r. poz. 24 i 218), uchwala się, co następuje: 

 
§1.  Przyjmuje się „Wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na 
lata 2022-2025”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 
 

§3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.1 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
1 Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Nr XXXVI/523/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia  
27 września 2021 r. w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w województwie 
kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025” i uchwałą Nr XXXVI/524/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 27 września 2021 r. w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025” , które to uchwały tracą moc z dniem wejścia  
w życie niniejszej uchwały, 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).  



UZASADNIENIE 

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

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 poźn. 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. Wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii uchwala sejmik województwa. Elementem 
wojewódzkiego programu mogą być również zadania związane z przeciwdziałaniem 
uzależnieniom behawioralnym. 

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa: 
Nie dotyczy. 

4. Uzasadnienie merytoryczne: 
 Ustawa z dnia z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 2469) 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. Art. 21 powyższej 
ustawy stanowi, że 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 uchwałą Nr 3/111/22 Zarządu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2022 r. przyjęto projekt „Wojewódzkiego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 
w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2022-2025” i skierowano go do konsultacji 
z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi, 
dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie oraz Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Konsultacje trwały 
od 28 stycznia 2022 r. do 3 marca 2022 r. W konsultacjach udział wziął 1 podmiot, który 
zgłosił 6 uwag, z czego 3 zostały uwzględnione, 2 nieuwzględnione i 1 uwzględniona 
częściowo. Uwagi nieuwzględnione dotyczyły: uaktualnienia danych dotyczących wypadków 
drogowych za 2021 r. oraz  wskaźnika dotyczącego wysokości środków finansowych 
przeznaczonych na rozwój placówek leczenia uzależnień oraz uzupełnienia katalogu 
świadczeń dostępnych dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. 
Uwzględniono uwagi dotyczące danych  na temat spożycia alkoholu, używania nielegalnych 
substancji psychoaktywnych oraz dróg transmisji wirusa HIV. Komisja Wspólna Rządu 



i Samorządu Terytorialnego oraz Dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej 
w Bydgoszczy, Gdańsku, Poznaniu i Warszawie nie zgłosili uwag do projektu programu.  
 Po zakończeniu konsultacji przygotowano sprawozdanie z przebiegu i wyników 
konsultacji projektu „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na 
lata 2022-2025”, które podane zostało do publicznej wiadomości na stronie internetowej. 
 „Wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2022-2025” 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 podjęcia 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. 
5. Ocena skutków regulacji: 
 Na realizację „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim” 
w latach 2022-2025 planuje się przeznaczyć z budżetu województwa środki w wysokości 
3.480.000 zł. 

 
  

 

 
 
 


