
 

 

 

 

Komunikat z dnia 8 listopada 2022 r. 
Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom  

z dnia 8 listopada 2022 r. w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej  
w  Zarządzeniu nr 73/2022 oraz w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 72/2022 

 
 

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom niniejszym dokonuje sprostowania 

oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie kwoty w 2023 r. na dofinansowanie zadania nr 7 „Programy 

terapii kierowane do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i 

bliskich”.  

I. W Zarządzeniu nr 73/2022 Dyrektora Centrum z dnia 31 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, § 1 w tabeli informacyjnej w następującym zakresie:  

zamiast: 

Nr 
zadania Nazwa zadania konkursowego  

Kwota na zadanie w zł. 
2023 2024 

Zadanie 2.5.4. NPZ: Zwiększanie liczby programów terapeutycznych skierowanych do użytkowników 
przetworów konopi i osób uzależnionych od nich. 

7. 
Programy terapii kierowane do osób używających 
szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin 
i bliskich 

2 000 000 000 2 000 000 

 

powinno być  

Nr 
zadania Nazwa zadania konkursowego  

Kwota na zadanie w zł. 
2023 2024 

Zadanie 2.5.4. NPZ: Zwiększanie liczby programów terapeutycznych skierowanych do użytkowników 
przetworów konopi i osób uzależnionych od nich. 

7. 
Programy terapii kierowane do osób używających 
szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin 
i bliskich 

2 000 000 2 000 000 

 

 



 

 

 

 

II. W załączniku nr. 1 do Zarządzenia nr 73/2022 Dyrektora Centrum z dnia 31 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, tj. Ogłoszenie, w tabeli informacyjnej w następującym 

zakresie:  

zamiast: 

Nr 
zadania Nazwa zadania konkursowego  

Kwota na zadanie w zł. 
2023 2024 

Zadanie 2.5.4. NPZ: Zwiększanie liczby programów terapeutycznych skierowanych do użytkowników 
przetworów konopi i osób uzależnionych od nich. 

7. 
Programy terapii kierowane do osób używających 
szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin 
i bliskich 

2 000 000 000 2 000 000 

 

powinno być  

Nr 
zadania Nazwa zadania konkursowego  

Kwota na zadanie w zł. 
2023 2024 

Zadanie 2.5.4. NPZ: Zwiększanie liczby programów terapeutycznych skierowanych do użytkowników 
przetworów konopi i osób uzależnionych od nich. 

7. 
Programy terapii kierowane do osób używających 
szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin 
i bliskich 

2 000 000 2 000 000 

 

  

 

 


