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Do konsultacji przekazano Projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz
niektórych innych ustaw.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw ma na celu
utworzenie jednego podmiotu, który będzie prowadził działalność w zakresie proﬁlaktyki i rozwiązywania
problemów związanych z uzależnieniami. Podmiotem tym ma być Krajowe Centrum Przeciwdziałania
Uzależnieniom, zwane dalej „Centrum”.
Powstanie Centrum zagwarantuje skoncentrowanie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w
kierunku proﬁlaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami w jednej jednostce
organizacyjnej, jako państwowej jednostce budżetowej, utworzonej przez ministra właściwego do spraw
zdrowia.
Centrum powstanie przez włączenie do Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
działającego na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r.
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poz. 852, z późn. zm.) Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej na
podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277).
Istotą proponowanego rozwiązania jest wprowadzenie takiego systemu, który zwiększy efektywność
działań realizowanych obecnie łączone podmioty, powierzając jednej jednostce organizacyjnej – Centrum –
zagadnień związanych z szeroko rozumianym zdrowiem publicznym w zakresie proﬁlaktyki i rozwiązywania
problemów związanych z uzależnieniami. Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń i analiz, takie
rozwiązanie wydaje się najbardziej optymalne w polskich realiach. Pozwoli ono na poprawę obecnie
funkcjonującego w Rzeczypospolitej Polskiej rozwiązania organizacyjnego, polegającego na współpracy
jednostek podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Aby zapewnić
wysoki poziom zdrowia populacji, niezbędne jest skoordynowanie sposobu i zakresu realizowanej polityki
publicznej ukierunkowanej na promowanie zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom. Pozwoli to również na
pewną racjonalizację obciążeń administracyjnych i efektywności prowadzonych kampanii i inicjatyw, przy
znacznie wydajniejszym wykorzystaniu środków budżetowych przeznaczonych na pracę działających
obecnie podmiotów Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura do
Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
Powołana Rada do spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom kontynuować będzie działania Rady do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii, w której obszarach zainteresowania już obecnie pojawiają się elementy
wychodzące poza „silosowe” traktowanie problematyki uzależnień jak na przykład monitorowanie zjawiska
narkotyków i narkomanii z uwzględnieniem odniesień do problematyki alkoholowej i uzależnień
behawioralnych, prowadzenie pojazdów pod wpływem substancji psychoaktywnych czy problematyka
używania leków jako środków uderzających i prekursorów do produkcji narkotyków. Działania Rady
przyczynią się do większej widocznością problematyki uzależnień w polityce poprawy zdrowia i
bezpieczeństwa publicznego oraz lepszej koordynacji prac organów administracji publicznej (rządowej i
samorządowej).
W skład Rady będą wchodzili przedstawiciele organów i podmiotów, które obecnie są reprezentowane w
Radzie do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
Pracownik Centrum bez zgody odpowiednio ministra właściwego do spraw zdrowia albo Dyrektora Centrum
nie będzie mógł wykonywać dodatkowych zajęć zarobkowych, w tym podejmować dodatkowego
zatrudnienia. Wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych, w tym podejmowanie dodatkowego
zatrudnienia nie może pozostawać w sprzeczności z ich obowiązkami lub wywoływać podejrzenia o ich
stronniczość lub interesowność.
Proponuje się również zmiany w zakresie ustanawiania wojewódzkich i gminnych programów w obszarze
proﬁlaktyki uzależnień. Istotnym źródłem polityki scalenia działań w zakresie proﬁlaktyki i rozwiązywania
problemów związanych z uzależnieniami w jednej jednostce organizacyjnej są także działania
podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego, zwłaszcza na poziomie gminnym, które wskazują
na coraz powszechniejsze przyjmowanie przez nie wspólnych strategii realizowanych w ramach gminnych
programów.
Ponadto w projekcie uwzględnione zostały zmiany w zakresie systemu prowadzenia szkoleń w dziedzinie
uzależnienia i uzyskiwania tytułu specjalisty polegające na włączeniu ich do systemu szkoleń określonego
w ustawie z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie
w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1169).
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