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Z A R Z Ą D Z E N I E  N R  6 9 / 2 0 2 2  

Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom 

z dnia 21 października 2022 r.  

zmieniające zarządzenie nr 67/2022 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania 

Uzależnieniom z  dnia 13 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie 

wniosków na realizację w latach 2023-2024 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 

Wprowadza się zmianę w treści § 4, zadanie 20, zarządzenia nr 67/2022 z dnia 13 

października 2022 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2023-

2024 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanego ze środków Funduszu 

Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz 

powołania Komisji Konkursowej, 

 nadając mu brzmienie: 

„§ 1. Niniejszym powołuję Komisję Konkursową, mającą na celu ocenę przedłożonych 

wniosków, w składzie: 

Zadanie 20 

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych w zakresie profilaktyki FASD 

Jolanta Terlikowska – przewodnicząca komisji 

Iwona Matysiak – wiceprzewodnicząca komisji  

Katarzyna Michalska – członek komisji 

Marta Płońska – członek komisji 

Małgorzata Kowalska-Kalmus - członek komisji 

Magdalena Borkowska- członek komisji”. 
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§2 

Wprowadza się zmianę w treści § 8 pkt. 1 zarządzenia nr 67/2022 z dnia 13  października 

2022 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2023-2024 zadań 

z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanego ze środków Funduszu 

Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz 

powołania Komisji Konkursowej, w zakresie: 

1. akapitu dotyczącego terminu składania ofert (str. 4 Ogłoszenia), który otrzymuje 

brzmienie: 

„Wnioski należy składać w terminie do dnia 14.11.2022 roku do siedziby Krajowego 

Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa, za 

pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r., poz. 896, z 

późn. zm.), tj. Poczty Polskiej S.A. (oddanie wniosku w terminie do dnia 18.10.2022 r. 

w polskiej placówce pocztowej równoznaczne jest ze złożeniem wniosku do siedziby 

Centrum) lub bezpośrednio w siedzibie Centrum w godzinach pracy Centrum, tj. 

pomiędzy godziną 8.00 a 16.00, przy czym Centrum pracuje w dni powszednie 

tygodnia, tj. od poniedziałku do piątku”. 

2. punktu 1 (str. 6 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU wniosków na realizację w 

latach 2023-2025 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanych ze 

środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych), który otrzymuje 

brzmienie: 

„1. Wnioski o udzielenie dofinansowania na realizację zadań należy składać w terminie 

do dnia 14.11.2022 roku do siedziby Krajowego Centrum Przeciwdziałania 

Uzależnieniom, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa (zwanego dalej: Centrum), za 

pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r., poz. 896, z 

późn. zm ), tj. Poczty Polskiej S.A. (oddanie wniosku w ww. terminie w polskiej 

placówce pocztowej równoznaczne jest ze złożeniem wniosku do siedziby Centrum) 

lub bezpośrednio w siedzibie Centrum w godzinach pracy Centrum, tj. pomiędzy 

godziną 8.00 a 16.00 (Centrum pracuje w dni powszednie, tj. od poniedziałku do 

piątku)”. 

§3 
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1. Wprowadza się zmianę w treści § 8  pkt. 4 zarządzenia nr 67/2022 z dnia 13 

października 2022 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 

2023-2024 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanego ze środków 

Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji 

Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej, w zakresie wzoru wniosku 

poprzez wprowadzenie nowego wzoru wniosku. 

2.  Załącznik do niniejszego Zarządzenia stanowi Wzór Wniosku z dnia 21 października 

2022 r.  

§4 

Pozostałe postanowienia pozostają bez zmian. 

 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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