
Komunikat  

Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom 

z dnia 16 lutego 2022 roku 

w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia w dziedzinie uzależnień 

 

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, na mocy art. 8q ust. 3 

ustawy z dnia 11 września 2005 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1956) w zw. z 

art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2469), informuje, że łączna kwota dofinansowania 

szkolenia w dziedzinie uzależnień w roku 2022 obejmująca realizację superwizji klinicznych 

rozpoczętych w 2022 roku i kontynuowanych w 2023 roku wynosi 413 500 zł. 

Kwota dofinansowania przypadająca na jednego uczestnika szkolenia w dziedzinie 

uzależnień dla osób realizujących szkolenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. z 2019, poz. 

766) wynosi 2000 zł. Maksymalna liczba osób objętych tą kwotą dofinansowania wynosi 156 

osób. Wnioski o przyznanie dofinansowania powinny zostać złożone do Krajowego Centrum 

Przeciwdziałania Uzależnieniom do dnia 7 marca 2022 roku. 

Kwota dofinansowania przypadająca na jednego uczestnika szkolenia w dziedzinie 

uzależnień dla osób realizujących szkolenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu 

funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne 

i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz 

sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami 

społecznymi  (Dz. U. z 2012, poz.734) w zw. z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 

15 grudnia 2018 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę 

nad uzależnionymi od alkoholu (Dz. U. z 2021, poz. 1862) wynosi 1750 zł. Maksymalna liczba 

osób objętych tą kwotą dofinansowania wynosi 58 osób. Wnioski o przyznanie dofinansowania 

powinny zostać złożone do Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom do dnia 14 

marca 2022 roku 
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