
   - Projekt - 

UCHWAŁA NR …………. 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ……………………2021 r. 

 

 

w sprawie uchwalenia  „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2021  

(kontynuacja WPPiRPA na lata 2014 - 2020)” 

 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa   

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 4 Ustawy z dnia 26 października           

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2277 z późn. zm.)  

 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala co następuje: 

 

 

§ 1 
 

1. Uchwala się „Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na rok 2021 (kontynuacja WPPiRPA na lata 2014 – 2020)”, zwany w dalszej treści 

uchwały „Programem”, nadając mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

2. „Program” stanowi część strategii Województwa Podkarpackiego w zakresie polityki 

społecznej. 

3. Zadania wynikające z „Programu”, będą realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Rzeszowie. 

 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.  

 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) 

organy jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań 

zmierzających do ograniczania 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. Zadania 

w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie 

polityki społecznej. 

Na mocy art.4 ust. 1 ww. ustawy samorząd województwa realizuje zadania, o których 

mowa powyżej, w postaci wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych stanowiącego część strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej, 

uwzględniającego cele operacyjne dotyczące przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, 

określone w Narodowym Programie Zdrowia. 

Zgodnie z zapisami art. 4 ust. 2 ww. ustawy  Zarząd województwa odpowiada  

za koordynację przygotowania i realizację programu. 

W związku z wygaśnięciem w 2020 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1492) i jednoczesnym brakiem nowego Rozporządzenia Rady Ministrów 

w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na kolejne lata oraz wygaśnięciem z dniem  

31 grudnia 2020 roku Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na lata 2014 - 2020, konieczne jest uchwalenie nowego programu. 

Od lipca 2020 r. trwają ponadto prace legislacyjne dotyczące uchwalenia Ustawy 

o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, która ma wnosić 

zmiany m.in. w zakresie zadań realizowanych przez JST w tematyce profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 

2014 – 2020 zakładał realizację określonych w nim celów w formie pracy ciągłej przez cały 

okres obowiązywania Programu. 

W związku z powyższym Zespół Roboczy, w skład którego wchodzą przedstawiciele 

kluczowych instytucji i organizacji zaangażowanych w profilaktykę i przeciwdziałanie 

uzależnieniom na terenie Województwa Podkarpackiego (powołany Uchwałą Nr 124/2897/20 

Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020r.) rekomenduje 

kontynuację realizacji w 2021r. WPPiRPA na lata 2014 – 2020. 

Mając na uwadze powyższe podjęto decyzję o przyjęciu Wojewódzkiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021, który stanowi 

kontynuację Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na lata 2014 – 2020, zakładając jednocześnie, że niezwłocznie po uchwaleniu 

zmian legislacyjnych kontynuowane będą prace nad opracowaniem nowego Programu. 

 
 
 
 
Sporządziła: Ewa Zatorska 
tel. 177470613; e-mail: e.zatorska@rops.rzeszow.pl 


