
 

Uchwała Nr 3237/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
 z dnia 11 lutego 2021 r.  

 

w sprawie: uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2021 roku wynikających z Wojewódzkiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na 

lata 2018 – 2022 

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U.  

z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.), Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Uchwala się harmonogram realizacji zadań w 2021 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018 – 

2022, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentowi Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr 3237/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
 z dnia 11 lutego  2021 r. 

 
 

w sprawie: uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2021 roku wynikających z Wojewódzkiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na 

lata 2018 – 2022 

 

 

Zadania wynikające z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 

26 października 1982 r. nałożone na Samorząd Województwa, realizowane są w postaci Wojewódzkiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na 

lata 2018 – 2022. Finansowanie zadań wynikających z cyt. Programu odbywa się na mocy rocznego 

harmonogramu, przyjmowanego uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 

 

Ze środków pozyskiwanych przez samorząd województwa za wydawanie zezwoleń na sprzedaż 

hurtową napojów alkoholowych można finansować wyłącznie zadania ujęte w harmonogramie realizacji 

zadań na dany rok, stąd podjęcie niniejszej uchwały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego jest 

zasadne. 

 

Paulina Stochniałek 

  Członek Zarządu 
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                  Załącznik do Uchwały nr 3237/2021 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 11 lutego 2021 r.   
   
 
 

Harmonogram realizacji zadań w 2021 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego 

na lata 2018 – 2022 
 
 
 

W roku 2021 na realizację zadań wynikających z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018 – 2022” 
zaplanowano środki pozyskiwane za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych 
w wysokości 11.000.000 zł: 
 
 
 

A) dział 851 rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 8.343.483 zł 
w podanym niżej układzie: 

 
 
 
Obszar I.  Promocja zdrowia 

Priorytet 1: Edukacja zdrowotna 

Cel szczegółowy 1: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii 
edukacyjnych, dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu 
dla konsumentów i ich otoczenia 

Działanie 2: Realizacja i wspieranie działań, w tym kampanii informacyjno-edukacyjnych 
mających na celu zwiększenie świadomości na temat szkód wynikających 
z picia alkoholu 

 
1. Materiały promocyjne i papiernicze zawierające treści profilaktyczne i edukacyjne z zakresu 

profilaktyki uzależnień - druk kalendarzy na rok 2021 (§ 4300 – 53.315 zł) 

2.  Przeprowadzenie postępowania konkursowego na prowadzenie działań informacyjno-
edukacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości na temat szkód wynikających z picia 
alkoholu przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z 11 września 2015 r. o zdrowiu 
publicznym (§ 2320 –  100.000 zł, § 2810 – 280.000 zł, § 2820 –  280.000 zł, § 2830 –  300.000 
zł) –  960.000 zł 

3. Realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat spożycia alkoholu przez kobiety w ciąży.  

 

 
 

Priorytet 2: Szkolenie kadr 

Cel szczegółowy 1: Kształcenie personelu medycznego w zakresie umiejętności rozpoznawania 
wzorów picia i podejmowania interwencji wobec pacjentów pijących alkohol 
ryzykownie i szkodliwie (wczesne rozpoznanie i krótka interwencja) 

Działanie 1: 

 

Doskonalenie zawodowe pracowników lecznictwa odwykowego 
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Cel szczegółowy 3: 

 

 

Działanie 1: 
 

 

 

  

  

Rozwijanie systemu kształcenia, doskonalenia zawodowego i 
odpowiedzialności zawodowej specjalistów psychoterapii uzależnień i 
instruktorów terapii uzależnień 

  

Wspieranie programów konsultacyjno–superwizyjnych placówek 
lecznictwa odwykowego 

 
 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego 
przez jednostkę samorządu terytorialnego z przeznaczeniem (§ 2560) dla: 

 
a) Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach –  130.000 zł 

 szkolenia, konferencje, konsultacje i superwizje dla placówek lecznictwa odwykowego w 
województwie oraz zakup i przekazanie materiałów edukacyjnych kadrze w placówkach 
lecznictwa odwykowego, umożliwiających samodzielne dokształcanie się (pkt 1 
preliminarza kosztów działania WOTUW) –  115.000 zł 

 dofinansowanie szkoleń pracowników lecznictwa odwykowego z terenu województwa 
wielkopolskiego (pkt 2 preliminarza kosztów działania WOTUW) –  15.000 zł 

 

 

Priorytet 2: Szkolenie kadr 

Cel szczegółowy 2: Podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu, 
w tym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Działanie 2: Organizacja i wsparcie merytoryczne szkoleń, konferencji, seminariów z zakresu 
rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych 

Działanie 3: Działania mające na celu poprawę kompetencji i poziomu wiedzy wśród 
lekarzy, lekarzy rodzinnych, studentów medycyny, a także innych osób 
zaangażowanych w naprawę szkód zdrowotnych związanych z chorobą 
alkoholową 

 

1. Organizowanie szkoleń i konferencji (wynajem sali, wyżywienie, pobyt, dojazd, zakup książek, 
materiałów dydaktycznych dla uczestników szkoleń) w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów uzależnień dla liderów wybranych grup zawodowych (§ 4300 – 50.000 zł, § 4170 – 
30.000 zł) – 80.000 zł 

2. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 
publicznego – „Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 
alkoholowym” (§ 2360) – 400.000 zł 

3. Szkolenia z tematyki przeciwdziałania uzależnieniom dla pracowników wydziału (§ 4700) –  
10.000 zł 

4. Delegacje służbowe krajowe pracowników departamentu (§ 4410) –  10.000 zł  
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Obszar II.  Profilaktyka 

Priorytet 1-3: Profilaktyka uniwersalna, selektywna, wskazująca 

Cele szczegółowe:  
 1.1  
 2.1  
 3.1 

Poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie 
programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach Systemu 
rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego 
z obszaru profilaktyki uniwersalnej, selektywnej bądź wskazującej 

 2.2 Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, 
socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 

Działania: 
 1.1.1 
 2.1.2 
 3.1.2 

Upowszechnianie programów  profilaktycznych realizowanych w  środowisku   
szkolnym i rodzinnym z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej, 
w tym w grupach podwyższonego ryzyka oraz wspieranie i realizacja 
programów dla osób współuzależnionych i DDA, z uwzględnieniem aktywności 
kulturalnej i sportowej 

 

 2.2.2 Wspieranie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, połączonego 
z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin 
z problemem alkoholowym, stanowiących alternatywę wobec używania 
napojów alkoholowych 

 
1. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 
publicznego (§ 2360) – 1.400.000 zł   

a) „Realizacja programów profilaktycznych (z obszaru profilaktyki uniwersalnej, selektywnej 
lub wskazującej) z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym, 
ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia 
psychicznego, w powiązaniu z konstruktywnym wykorzystaniem czasu wolnego” – 400.000 zł, 

b) „Organizacja wypoczynku wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączonego z 
oddziaływaniem socjoterapeutycznym,  w  ramach  profilaktyki  selektywnej  dla  dzieci  i  
młodzieży z rodzin z problemem uzależnień” – 1.000.000 zł, 

2. Dofinansowanie działań profilaktycznych z zakresu uzależnień dla wychowanek Wielkopolskiego 
Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych (d. Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego) w Cerekwicy Nowej m.in. w formie wyjazdów i wycieczek połączonych  
z realizacją programu profilaktycznego z zakresu uzależnień (§ 4300) - 20.000 zł 

 

 
Obszar III.  Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, 

społeczna i zawodowa 

Cel szczegółowy 1: Zwiększanie dostępności i podnoszenie jakości specjalistycznych świadczeń 
w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu 

Działanie 1: Zwiększenie jakości oraz dostępności pomocy terapeutycznej dla osób 
uzależnionych od alkoholu w tym rozszerzenie oferty programów 
terapeutycznych 

 
 

1. Realizacja przedsięwzięcia w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Programy wsparcia 
dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin”, 
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zgodnie z Wieloletnim Programem Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na lata 2019 - 2023 – (§ 2360) - 20.000 zł; 

  
 

Cel szczegółowy 1: Zwiększanie dostępności i podnoszenie jakości specjalistycznych świadczeń 
w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu 

Działanie 3: Wspieranie działalności pozaleczniczej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii 
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia 

 
1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego z przeznaczeniem (§ 2560) dla: 
 

a) Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach – 55.500 zł 

 koszty prowadzenia Biura WOTUW (pkt 4 preliminarza kosztów działania WOTUW) –  5.500 
zł 

 zatrudnienie pracowników obsługujących Biuro WOTUW  (pkt 3 preliminarza kosztów 
działania WOTUW) – 50.000 zł 

 

 
Cel szczegółowy 1: Zwiększanie dostępności i podnoszenie jakości specjalistycznych świadczeń 

w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu 

Działanie 5: Wspieranie finansowe placówek lecznictwa odwykowego, w tym tych dla 
których Sejmik Województwa Wielkopolskiego nie jest organem założycielskim, 
poprzez finansowanie konkretnych programów zmierzających do poprawy 
jakości świadczonych usług, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów 
placówek lecznictwa odwykowego oraz udziału innych placówek opieki 
zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu, 
w tym m.in. poprzez dofinansowanie remontów pomieszczeń, inwestycji, 
zakupów inwestycyjnych, zakupu sprzętów i wyposażenia 

 

1. Dotacje przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych w stacjonarnych placówkach lecznictwa odwykowego oraz na 
dostosowanie ich do potrzeb terapii, w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej  (§ 6220, § 
6230) – 1.252.000 zł: 

a) Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie (§ 6220): 
 Adaptacja budynku oddziału Willa IV na Oddział Leczenia Uzależnień – 852.000 zł 

b) Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o. w Sokołówce (§ 6230): 

 Rozbudowa i przebudowa budynku po hostelu dla uzależnionych od alkoholu na potrzeby 
Oddziału Leczenia Uzależnień WZOP sp. z o.o. w Sokołówce wraz z pierwszym 
wyposażeniem – 400.000 zł. 

 

2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania 
jednoroczne (inwestycyjne) majątkowe (§ 6220) – 148.000 zł: 

  Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie (§ 6220):  

 - na modernizację węzłów sanitarnych na oddziałach alkoholowych – 148.000 zł 
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Cel szczegółowy 9: Zwiększanie dostępności pomocy dla dzieci z FASD oraz ich opiekunów 

Działanie 1: Tworzenie nowych i wspieranie istniejących miejsc wsparcia środowiskowego 
dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, a także ośrodków oferujących 
diagnostykę, terapię i rehabilitację dzieciom z FAS/FASD oraz ich rodzinom 

 
1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) 

 
a) Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum 

Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – I etap 
Cel: Prowadzenie działalności skierowanej do dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych 
oraz prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętych FAS i ich rodzin - diagnoza 
i rehabilitacja –  3.685.607 zł 

 
MONITORING Monitorowanie stanu problemów alkoholowych na terenie 

województwa wielkopolskiego i w wybranych gminach 

Działanie 1:  Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych dotyczących problemów 
alkoholowych, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 
1. Przeprowadzenie badań dotyczących używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych 

przez dorosłych mieszkańców Wielkopolski - (§ 4300) – 37.800 zł. 
 
 
  Inne działania 

 
§ 4210 – 22.376 zł, § 4300 – 58.885 zł. 

 81.261 zł 
 

 
B) dział 852 rozdział 85202 domy pomocy społecznej w wysokości 2.656.517 zł w podanym 

niżej układzie: 
 

1. Wydatki związane z działalnością Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci 
i Młodzieży w Rogoźnie, ul. Wielka Poznańska 89 (§ 3020, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 
4170, § 4210, § 4220, § 4260, § 4270, § 4280, § 4300, § 4360, § 4410, § 4430, § 4440, § 4480, 
§ 4520, § 4610, § 4700) – 2.656.517 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


