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Uchwała Nr 524/XLI /22  

Sejmiku Województwa Pomorskiego  

z  dnia 28 marca 2022 r .  

w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030.  

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu 

publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2469), art. 4 ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst 

jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2469, Dz. U. z 2022 r. poz. 

218 i 24), art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst 

jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2469), art. 14 ust. 1, art. 41 

ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2022 

r. poz. 547) oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst 

jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, zm.1), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030, w brzmieniu jak 

w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Postanawia się podać do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie 

internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w tym 

w Biuletynie Informacji Publicznej, informację o przyjęciu przez Sejmik Województwa 

Pomorskiego Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030.  

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Pomorskiego. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

                                            
1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1296, 1981  

i 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 1 i 66. 



 

BRP.                .2021 

 

Uzasadnienie 

Obowiązek opracowania wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wynika z art. 21 ustawy  

z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych 

innych ustaw. Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na lata 2021-2030 oraz Wojewódzki Program Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2021-2030, przyjęte Uchwałą Nr 394/XXXIII/21 Sejmiku 

Województwa Pomorskiego z dnia 31 maja 2021 r., 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. i są finansowane na dotychczasowych zasadach. 

Projekt Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030 został 

opracowany na podstawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na lata 2021-2030 oraz Wojewódzkiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2030, przy współpracy z Pomorską Radą 

Ekspertów do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom, powołaną Uchwałą  

Nr 35/14/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2019 roku, 

zmienioną Uchwałą Nr 259/233/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 

listopada 2021 roku. 

Podstawą opracowania Programu są zadania określone w:                     

1) art.1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości                                           

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który stanowi, iż jednostki samorządu 

terytorialnego zobowiązane są do podejmowania działań zmierzających   

do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich 

spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę 

obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz 

trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw 

nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji 

społecznych i zakładów pracy; zgodnie z art. 4 ust. 1 powyższej ustawy samorząd 

województwa realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi                         

w postaci wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, stanowiącego część strategii 

wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej, uwzględniającego 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, 

2) art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o  przeciwdziałaniu narkomanii, który 

stanowi, iż cele operacyjne dotyczące przeciwdziałania narkomanii, określone  

w Narodowym Programie Zdrowia, są realizowane w ramach programu, o którym 

mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

https://sip.lex.pl/#/document/16791032?unitId=art(4)ust(1)&cm=DOCUMENT
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Zgodnie z uchwałą nr 187/331/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 

marca 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 

2022-2030 oraz skierowania projektu Programu do konsultacji społecznych,  

po przyjęciu Programu przez Sejmik Województwa Pomorskiego w brzmieniu jak  

w załączniku do niniejszej uchwały, Program zostanie ogłoszony jako dokument 

przyjęty do realizacji.  

Treść projektu Programu została poddana 10-dniowym konsultacjom społecznym 

przy współpracy z mieszkańcami regionu, podmiotami wymienionymi w art. 12 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa oraz podmiotami 

działającymi w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Nie wpłynęła żadna uwaga 

do projektu Programu. Uzyskał on pozytywną opinię Wojewódzkiej Społecznej Rady 

ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Pomorskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego. 

Program jest dokumentem o charakterze operacyjno–wdrożeniowym dla zapisów 

Strategii Polityki Społecznej 2030, spójnym z Narodowym Programem Zdrowia 2021-

2025. Opracowanie Programu poprzedzone zostało diagnozą problemów i potrzeb                   

w zakresie profilaktyki uzależnień, problemów wynikających z używania środków 

psychoaktywnych i przemocy w rodzinie. Dlatego też dokument ten w planowanych 

działaniach kompleksowo odpowiada na zdiagnozowane potrzeby.  

Środki na realizację Programu ujmowane są corocznie w budżecie województwa 

pomorskiego, dział 851, rozdz. 85153 i 85154. 

 

 


