Z A R Z Ą D Z E N I E N R 51 / 2 0 2 2
Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 09.08.2022 r.
w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2022-2024 zadań z zakresu
ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów
Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej
Na podstawie § 1 ust. 4 załącznika nr 2 do Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2022 r. w
sprawie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 11). zarządza
się, co następuje:

§1
Działając z upoważnienia Ministra Zdrowia z dnia 04.01.2022 r. Dyrektor Krajowego Centrum
Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłasza konkurs wniosków, z terminem składania wniosków do
23.08.2022 r., na realizację w latach 2022 - 2024 poniższych zadań z zakresu zdrowia publicznego na
podstawie art. 88 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 888, z późn. zm.) w zw. z art. 2 w zw. z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu
publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608, z późn. zm.), finansowanych ze środków Funduszu
Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia:

OBSZAR NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA NA LATA 2021-2025 W RAMACH CELU
OPERACYJNEGO NR 2 PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Zadanie NPZ - Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom
Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana
zgodnie z wynikami badań naukowych (w tym epidemiologicznych) oraz dobrą praktyką w dziedzinie
przeciwdziałania uzależnieniom (2.1.1).
Nr Nazwa zadania i jego opis

1.

Kwota
dofinansowania
w 2022 r.

Wsparcie realizacji systemowych
działań
profilaktycznych
w 100.000 zł
społeczności lokalnej.

Kwota
dofinansowania
w 2023 r.

Kwota
dofinansowania
w 2024 r.

200.000 zł

200.000 zł

Monitorowanie i badania problematyki związanej z sytuacją epidemiologiczną w zakresie używania
wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych i elektronicznych papierosów,
używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP, spożywania
alkoholu (z uwzględnieniem monitorowania poziomu i struktury spożycia oraz dostępności alkoholu)
(2.1.2).

Nr Nazwa zadania i jego opis

2.

Kwota
dofinansowania
w 2022 r.

Badanie dobrostanu osób, w tym
w szczególności matek i dzieci 40.000 zł
przebywających na terenie Polski
na skutek działań wojennych w
Ukrainie.

Kwota
dofinansowania
w 2023 r.

Kwota
dofinansowania
w 2024 r.

160.000 zł

-

-

Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości specjalistycznej pomocy dla osób doznających
przemocy w rodzinie (2.1.6).
Nr Nazwa zadania i jego opis

3.

4.

5.

Kwota
dofinansowania
w 2022 r.

Badanie postaw przedstawicieli
ochrony zdrowia wobec zjawiska 45.000 zł
przemocy w rodzinie oraz ich
kompetencji w zakresie kontaktu
z pacjentem i podejmowania
interwencji
w
sytuacji
podejrzenia przemocy domowej.
Szkolenie
dla
kuratorów
sądowych wydziałów karnych w 180.000 zł
zakresie
problemów
alkoholowych i przemocy.
Interdyscyplinarne szkolenie dla
osób pracujących w obszarze 126.310,64 zł
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie.

Kwota
dofinansowania
w 2023 r.

Kwota
dofinansowania
w 2024 r.

105.000 zł

-

-

-

-

-

-

§2
Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji powyższych zadań
wynosi:
1) w 2022 roku - 491.310,64 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziesięć
złotych i sześćdziesiąt cztery grosze);
2) w 2023 roku - 465.000,- (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
3) w 2024 roku - 200.000,- (słownie: dwieście tysięcy złotych).

§3
Ogłoszenie o konkursie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, zawierające szczegółowe
warunki konkursu, zostanie ogłoszone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Centrum

Przeciwdziałania Uzależnieniom zwanego dalej „Centrum” oraz na stronie Centrum w zakładce
Aktualności, z tym że do czasu utworzenia BIP Centrum i strony internetowej Centrum, informacja
będzie zamieszczona na dotychczasowych stronach BIP Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania
Narkomanii https://bip.kbpn.pl/ oraz w siedzibie Krajowego Centrum w Warszawie przy ul. Dereniowej
52/54.
§4
Niniejszym powołuję Komisje Konkursowe, mające na celu ocenę przedłożonych wniosków, w składzie:
ZADANIE NR 1
1) Bartosz Kehl – przewodniczący Komisji;
2) Robert Frączek – wiceprzewodniczący Komisji.
3) Magdalena Borkowska – członek Komisji;
4) Anna Borucka – członek Komisji;
5) Katarzyna Telakowska-Kruk – członek Komisji;
6) Sylwia Opasińska - członek Komisji;
7) Małgorzata Kowalska-Kalmus – członek Komisji;
ZADANIE NR 2
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Artur Malczewski – przewodniczący Komisji;
Michał Kidawa – wiceprzwodniczący Komisji;
Małgorzata Dalmata – członek Komisji;
Marta Zin-Sędek – członek Komisji;
Łukasz Jędruszak – członek Komisji;
Marta Zin-Sędek – członek Komisji;
Katarzyna Telakowska – Kruk - członek Komisji;
Marta Płońska - członek Komisji.

ZADANIE NR 3
1) Katarzyna Michalska – przewodnicząca Komisji;
2) Iwona Matysiak – wiceprzewodnicząca Komisji;
3) Marta Zin-Sędek – członek Komisji;
4) Katarzyna Telakowska-Kruk – członek Komisji;
5) Marta Płońska – członek Komisji.
ZADANIE NR 4
1) Katarzyna Michalska – przewodnicząca Komisji;
2) Iwona Matysiak – wiceprzewodnicząca Komisji;
3) Jolanta Terlikowska – członek Komisji;
4) Katarzyna Telakowska-Kruk – członek Komisji;
5) Małgorzata Kowalska-Kalmus – członek Komisji.
ZADANIE NR 5
1) Iwona Matysiak – przewodnicząca Komisji;
2) Katarzyna Michalska – wiceprzewodnicząca Komisji;
3) Jolanta Terlikowska – członek Komisji;

4) Katarzyna Telakowska-Kruk – członek Komisji;
5) Małgorzata Kowalska-Kalmus – członek Komisji.
§5
Zadaniem Komisji Konkursowych jest ocena i wybór wniosków na realizację w latach 2022-2024 zadań
z zakresu zdrowia publicznego dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów
Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia.

§6
Komisje Konkursowe prowadzą postępowanie konkursowe w oparciu o Regulamin postępowania
Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Regulamin dostępny jest
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Centrum oraz na stronie internetowej
obsługującej Centrum w zakładce Aktualności, z tym że do czasu utworzenia BIP Centrum i strony
internetowej Centrum, informacja będzie zamieszczona na dotychczasowych stronach BIP Krajowego
Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii https://bip.kbpn.pl/ oraz w siedzibie Centrum w
Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54.

§7
Komisja Konkursowa sporządza protokół z postępowania konkursowego oraz zestawienie wniosków
proponowanych do realizacji, które następnie przedstawia Dyrektorowi Centrum celem zatwierdzenia.
Dyrektor Krajowego Centrum po zatwierdzeniu listy wniosków przedkłada je Ministrowi Zdrowia celem
ostatecznej akceptacji.

§8
Załączniki do niniejszego Zarządzenia stanowią:
1) załącznik nr 1 – Ogłoszenie o konkursie na realizację w latach 2022-2024 zadań z zakresu ZDROWIA
PUBLICZNEGO dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
2) załącznik nr 2 – Regulamin postępowania Komisji Konkursowej Krajowego Centrum Przeciwdziałania
Uzależnieniom;
3) załącznik nr 3 – Karta Oceny Wniosku;
4) załącznik nr 4 – Wzór Wniosku wraz załącznikami 1-4 do wniosku.

§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Elektronicznie
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Piotr Stefan podpisany
Stefan Jabłoński
Jabłoński Data: 2022.08.09
15:06:51 +02'00'

