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                                                UCHWAŁA  Nr   XXVI /715 / 17                                                   
 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
 

Z DNIA  30 STYCZNIA  2017 ROKU 
 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015 – 2019 
 
 
 
Na podstawie art. 9 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 224 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 
następuje:  
 

§ 1 
 
W Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego 
na lata 2015 – 2019, stanowiącym załącznik do uchwały Nr II/19/14 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie: uchwalenia Wojewódzkiego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-
-2019, zmianie ulegają następujące zapisy: 
1.we Wstępie do ww. Programu dodaje się zdanie o treści: „Cel operacyjny Narodowego 
Programu Zdrowia na lata 2016-2020 obejmuje m.in. profilaktykę i rozwiązywanie 
problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.”  
2. w punkcie 1. Podstawy prawne rozwiązywania problemów związanych z narkotykami i 
narkomanią dodaje się  „ Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 – 2020.”; 
3. w punkcie „3.1 Profilaktyka problemów związanych z używaniem narkotyków” zmienia się: 
a) treść celu ogólnego, który otrzymuje brzmienie: „edukacja zdrowotna - zwiększenie 
poziomu wiedzy na temat epidemiologii i problemów związanych z narkomanią w 
województwie oraz zmniejszenie popytu na narkotyki”; 
b) w celu szczegółowym  „podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów 
związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawiska” 
zmienia się: 
 - treść tiretu 3 i nadaje się nową treść: 

 „- uaktualnienie i publikowanie danych dotyczących używania środków 
psychoaktywnych,  epidemiologii i upowszechnianie informacji nt. działania placówek 
profilaktycznych, interwencyjnych, pomocowych i placówek leczenia dla osób 
zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od środków odurzających, substancji 
psychotropowych i NSP oraz ich rodzin”; 

- treść tiretu 4 i nadaje się nową treść: 
„- udział w kampaniach edukacyjnych nt. problematyki narkomanii (m.in. 
organizowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Ministerstwo 
Zdrowia np. z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Narkomanii) oraz 
inicjowanie i prowadzenie społecznych kampanii wojewódzkich, adresowanych do 
różnych grup docelowych, w szczególności dzieci, młodzieży i rodziców na temat 
zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych 
i NSP, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie 
może prowadzić do uzależnienia.” ; 

c) w celu szczegółowym: „wspieranie rozwoju programów profilaktyki uniwersalnej” zmienia 
się: 
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- treść tiretu 1 i nadaje się nową treść: 
„- upowszechnianie i wdrażanie oraz wsparcie rozwoju programów profilaktycznych na 
wszystkich poziomach edukacji, w szczególności programów, które uzyskały 
rekomendację Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodka 
Rozwoju Edukacji lub Ministerstwa Edukacji Narodowej lub Instytutu Psychiatrii i 
Neurologii; 

- treść tiretu 2 i nadaje się nową treść: 
„- upowszechnianie i wdrażanie oraz wsparcie rozwoju programów profilaktyki narkomanii 
adresowanych do rodziców”; 

4. w punkcie „3.2 Leczenie, rehabilitacja, reintegracja społeczna i ograniczenie szkód 
zdrowotnych: 
a)  usunięty zostaje cel szczegółowy „zapewnienie dostępności leczenia substytucyjnego, dla 
co najmniej 25% populacji osób uzależnionych od opiatów” wraz z wymienionymi w nim 
zadaniami; 
b) zmienia się treść celu szczegółowego: „zmniejszenie marginalizacji społecznej wśród osób 
używających narkotyków szkodliwie oraz osób uzależnionych” i nadaje się nową treść: 
„zmniejszenie marginalizacji społecznej wśród osób używających narkotyków szkodliwie oraz 
osób uzależnionych w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu”; 
5. w punkcie „3.3 Badanie i monitoring”: 
a) w celu szczegółowym: „monitorowanie epidemiologiczne problemu narkotyków i 
narkomanii na terenie województwa”  zmienia się treść tiretu  2 i nadaje się nową treść: 
„prowadzenie i inicjowanie badań ankietowych w populacji generalnej oraz wśród młodzieży 
szkolnej dotyczących problemów narkotyków i narkomanii, przeprowadzane, co najmniej co 
cztery lata według metodologii EMCDDA”; 
b) w celu szczegółowym: „monitorowanie postaw społecznych na temat problemu 
narkotyków i narkomanii na terenie województwa” zmienia się treść zadania i nadaje się 
nową treść: „badania ankietowe w populacji generalnej oraz wśród młodzieży szkolnej, 
przeprowadzane, co najmniej co cztery lata według metodologii EMCDDA.” 
 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego  
 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie   

do Uchwały  Nr   XXVI/715 / 17 

Sejmiku  Województwa Wielkopolskiego 

z dnia     30 stycznia    2017 roku 

 
 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015 – 2019 

 
 

 
Do zadań samorządu województwa należą sprawy określone w przepisach ustawy z dnia 29 
lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. 
Zgodnie z art. 9 ust. 1 wspomnianej wyżej ustawy określone zadania są realizowane w 
postaci wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii, który stanowi część 
wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej. 
Z związku z podjęciem w dniu 4 sierpnia 2016r. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, zawierającego w swej treści Krajowy 
Program Przeciwdziałania Narkomanii, uzasadnionym jest uchwalenie zmian w Wojewódzkim 
Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015 – 
2019, celem aktualizacji zapisów ww. Programu. 
 
 
 
 
 
 
 


