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Wstęp 

 

 

Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się w myśl ustawy z dnia 29 lipca  

2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 852 z późn. zm.1), przez 

odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej  

i zdrowotnej. Zadania określone ustawą realizowane są przez organy administracji rządowej  

i jednostek samorządu terytorialnego, inne podmioty zaangażowane w przeciwdziałanie 

narkomanii oraz rodziny osób uzależnionych.  

Zgodnie z ww. ustawą, organ wykonawczy samorządu województwa opracowuje 

projekt Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, biorąc pod uwagę cele 

operacyjne dotyczące przeciwdziałania narkomanii. Wojewódzki Program stanowi część 

strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej.  

Ponadto organ wykonawczy samorządu województwa sporządza raport  

z wykonania w danym roku Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

i efektów jego realizacji, który przedkłada sejmikowi województwa.  

W związku z powyższym, opracowano Raport z realizacji „Programu 

przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2019-2021” w 2019 roku.  

Niniejszy Raport stanowi syntezę części statystycznej oraz informacji na temat 

zrealizowanych w 2019 roku zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Przedmiotowa 

informacja przedstawia wymiar problemu używania substancji psychoaktywnych  

w kontekście czynów popełnionych przeciwko ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, 

wydatków poniesionych na realizację świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka 

psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz epidemiologii zakażeń wirusem HIV  

w województwie podlaskim. Część Raportu zawierająca informację o zrealizowanych w 2019 

roku działaniach z obszaru przeciwdziałania narkomanii, wskazuje merytoryczne 

zaangażowanie podmiotów w wielostopniową profilaktykę (uniwersalną, selektywną, 

wskazującą).  

  Niniejszą informację wieńczy podsumowanie zawartych zagadnień oraz rekomendacje 

będące ich wynikiem, a także zestawienie placówek udzielających pomocy osobom  

z problemem narkotykowym w województwie podlaskim. 

 

 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1818. 



Raport z realizacji „Programu przeciwdziałania narkomanii 
w województwie podlaskim na lata 2019-2021” w 2019 roku 

S t r o n a  | 3 

Problem narkomanii w województwie podlaskim – ujęcie statystyczne 

1. Ograniczanie podaży - walka z nielegalnym rynkiem narkotykowym 

 

1.1 Działania operacyjne podlaskiej Policji2 

W 2019 r. na terenie województwa podlaskiego ogółem stwierdzono 1302 

przestępstwa przeciwko ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Wśród czynów karalnych, 92 

popełniły osoby nieletnie (liczba nieletnich sprawców czynów karalnych – 63). 

 

Wykres 1. Przestępstwa popełnione przeciwko ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii 

na terenie województwa podlaskiego w latach 2015-2019: 
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Źródło: System analityczny KSIP 

 

Tabela 1. Zabezpieczenia narkotyków i środków zastępczych w 2019 roku 

 

 
Substancja  Ilość (w g) 

Amfetamina  15887,0 

Marihuana 136581,1 

NSP 5529,0 

RAZEM 274678,8 

 

 

 

                                                 
2 Źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku 
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1.2 Działania operacyjne Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Izby 

Administracji Skarbowej w Białymstoku3 

 

W zasięgu terytorialnym Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w 2019 roku 

ujawniono (poprzez zabezpieczenie) następujące zdarzenia z udziałem substancji 

psychoaktywnych: 

 03.01.2019 r. – Placówka Straży Granicznej w Kuźnicy, 6,89 g amfetaminy  

o szacunkowej wartości 206,70 zł. 

  26.03.2019 r. – Wydział Operacyjno-Śledczy, 0,50 g marihuany o szacunkowej 

wartości 25 zł. 

 12.08.2019 r. – Placówka Straży Granicznej w Bobrownikach, 5 sztuk konopi indyjskiej 

o szacunkowej wartości 3 300 zł. 

 22.08.2019 r. – Placówka Straży Granicznej w Bobrownikach, 12 sztuk konopi 

indyjskiej o szacunkowej wartości 7 920 zł. 

 28.09.2019 r. – Placówka Straży Granicznej w Kuźnicy, 81,161 kg haszyszu  

o szacunkowej wartości 4 058 072 zł. 

 14.11.2019 r. – Placówka Straży Granicznej w Sejnach, 0,6 g marihuany o szacunkowej 

wartości 24 zł. 

 14.11.2019 r. – Placówka Straży Granicznej w Sejnach, 2,05 g marihuany  

o szacunkowej wartości 82 zł. 

 

W 2019 roku, funkcjonariusze Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego  

w Białymstoku nie ujawnili substancji psychoaktywnych pochodzących z przemytu przez pas 

graniczny województwa podlaskiego, jednakże w przesyłkach pocztowych i kurierskich, 

samochodach i pomieszczeniach, dokonano ujawnień narkotyków, środków odurzających 

oraz farmaceutyków, w tym m.in. marihuana, konopie indyjskie, amfetamina, sterydy, leki 

opioidowe. 

 

 

 

                                                 
3 Źródło: Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku, Izba Administracji Skarbowej  w Białymstoku. 
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1.3 Nadzór nad przestrzeganiem zakazu wytwarzania lub wprowadzania do obrotu 

środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych w województwie 

podlaskim – działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

  

Na terenie województwa podlaskiego, w chwili obecnej nie funkcjonują sklepy 

stacjonarne zajmujące się handlem dopalaczami. Jednakże w ramach nadzoru nad 

przestrzeganiem ustawowego zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków 

zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych Podlaski Państwowy Wojewódzki 

Inspektor Sanitarny w Białymstoku przeprowadził w 2019 roku na terenie województwa 

podlaskiego 10 doraźnych kontroli (kontrole obejmowały obiekty mające w ofercie e-

papierosy, sklepy spożywczo-monopolowe i spożywczo-przemysłowe). Podejmowane 

działania obejmowały prowadzenie postępowań dotyczących naruszenia art. 44 b ust. 14 

ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii przez osoby fizyczne, na podstawie spraw 

przekazywanych przez Policję, Prokuraturę oraz Krajową Administrację Skarbową.  

W ramach postępowań administracyjno-egzekucyjnych prowadzonych przez 

Państwową Inspekcję Sanitarną organy I instancji wydały łącznie 44 decyzje. Nałożono kary 

pieniężne na kwotę 130 000 zł (z czego wyegzekwowano 13 000 zł). Podlaski Państwowy 

Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku, na mocy art. 34 ust. 3 ustawy  

o przeciwdziałaniu narkomanii, występował z wnioskiem do Sądu Rejonowego  

w Białymstoku o zniszczenie i przepadek środków zastępczych, substancji psychoaktywnych 

lub nowych substancji psychoaktywnych. Na 13 złożonych wniosków otrzymano 13 

postanowień sądu umożliwiających zniszczenie substancji zabezpieczonych w toku 

postępowań. 

W ramach współpracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej z placówkami służby zdrowia 

województwa podlaskiego, w 2019 roku na terenie województwa podlaskiego odnotowano 39 

przypadków (54 przypadki w 2018 r.) podejrzeń zatruć środkami zastępczymi. Odnotowano 

1 przypadek śmiertelny zatrucia „dopalaczami”. 

 

 

 

 

                                                 
4 Zakaz wytwarzania, przywozu i wprowadzania do obrotu na terytorium RP środków zastępczych, nowych 

substancji psychoaktywnych 
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2. Leczenie i rehabilitacja 

Wydatki Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 

poniesione w 2019 roku na realizację świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka 

psychiatryczna i leczenie uzależnień w następujących zakresach świadczeń5: 

 

NAZWA ZAKRESU ŚWIADCZEŃ 

 

KOSZT (W ZŁ) 

ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA 

DOROSŁYCH 

10 303,74 

LECZENIE UZALEŻNIEŃ 116 290,27  

ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEZNIENIA I WSPÓŁUZALEZNIENIA 

OD ALKOHOLU 

35 805,99  

ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI 

PSYCHOAKTYWNYCH INNYCH NIŻ ALKOHOL 

321 089,57 

ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 28 930,62 

ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD 

ALKOHOLU 

51 759,78 

ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD 

SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH 

217 582,36 

RAZEM 781 762,33 

 

3. Epidemiologia zakażeń wirusem HIV oraz zachorowań na AIDS w województwie 

podlaskim 

 Jedną ze zdrowotnych konsekwencji używania narkotyków, w szczególności drogą 

dożylną, jest rozprzestrzenianie się chorób przenoszonych przez krew, wśród nich HIV/AIDS 

i wirusowego zapalenia wątroby. Zakażenia krwiopochodne w grupie osób używających 

narkotyków iniekcyjnie nabywane są zazwyczaj w konsekwencji używania wspólnego sprzętu 

(strzykawek, igieł, pojemników do mieszania i przygotowania narkotyku). Poza zakażeniami 

związanymi z korzystaniem ze wspólnego sprzętu do wstrzyknięć, do zakażeń HIV i HBV 

                                                 
5 Źródło: Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ 



Raport z realizacji „Programu przeciwdziałania narkomanii 
w województwie podlaskim na lata 2019-2021” w 2019 roku 

S t r o n a  | 7 

dochodzi również podczas kontaktów seksualnych zarówno między osobami używającymi 

narkotyków iniekcyjnie, jak i między nimi a ich partnerami seksualnymi lub klientami.  

 Poniższe wykresy przedstawiają sytuację epidemiologiczną zakażeń wirusem HIV  

(Wykres 2) oraz zachorowań na AIDS (Wykres 3) w województwie podlaskim w latach 2015-

2019.  

 

Wykres 2. Liczba nowych zakażeń wirusem HIV w latach 2015-2019 w województwie 

podlaskim6 
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Jak wynika z danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

w Białymstoku, w 2019 roku w województwie podlaskim odnotowano 27 nowych zakażeń 

wirusem HIV oraz 6 zachorowań na AIDS. Liczba nowych zakażeń od dwóch lat pozostaje na 

stałym poziomie, natomiast liczba zachorowań, w stosunku do poprzedniego roku wzrosła 

dwukrotnie. 

 

Wykres 3. Liczba zachorowań na AIDS w latach 2014-2018 w województwie podlaskim7 
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6 Źródło: Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Białymstoku 
7 Źródło: Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Białymstoku 
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Realizacja zadań wynikających z „Programu przeciwdziałania 

narkomanii w województwie podlaskim na lata 2019-2021” w 2019 roku  

1. Przedsięwzięcia szkoleniowe 

1.1 W terminie listopad – grudzień przeprowadzono szkolenia w zakresie skutecznych 

metod pracy z młodzieżą eksperymentującą lub uzależnioną od środków 

psychoaktywnych i NSP. Szkoleniami objęto 6 grup uczestników (policjanci wydziałów 

ds. nieletnich, dzielnicowi, lekarze i pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 

pedagodzy oraz nauczyciele podlaskich szkół podstawowych) – łącznie 74 osoby. 

Zakres merytoryczny szkoleń: 

 Charakterystyka zjawiska środków psychoaktywnych i Nowych Substancji 

Psychoaktywnych w Polsce. 

 Przyczyny, mechanizmy, skutki zażywania środków psychoaktywnych i NSP przez 

młodzież, 

 Formy pomocy młodzieży zażywającej środki psychoaktywne i NSP oraz ich rodzinie, 

 Rozpoznanie symptomów używania substancji psychoaktywnych przez dzieci, 

 Metody interwencji skierowanej do młodzieży eksperymentującej z narkotykami i ich  

rodziców. 

Koszt – 9 600,00 zł. 

Cel strategiczny II: Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu 

przeciwdziałania narkomanii.  

Cel operacyjny: Podnoszenie kwalifikacji oraz rozwój umiejętności zawodowych osób 

zaangażowanych w przeciwdziałanie narkomanii. 

Działanie: Szkolenie grup zawodowych, w szczególności takich jak: lekarze psychiatrzy, 

lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położne podstawowej opieki 

zdrowotnej, specjaliści terapii uzależnień i psycholodzy w zakresie tematyki uzależnień od 

środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP oraz skutecznych interwencji  

i programów profilaktycznych i leczniczych. 

 

2. Kampanie edukacyjne 

 

2.1 W dniu 5 listopada przeprowadzono finał etapu powiatowego, natomiast 2 grudnia 

przeprowadzono finał etapu wojewódzkiego „Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy  

o HIV/AIDS”. Przedsięwzięcie (rozgrywki powiatowe i wojewódzkie) zostało 
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zrealizowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno–Epidemiologiczną w Białymstoku  

w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku, Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Polskim Towarzystwem 

Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Białymstoku, Urzędem Miejskim  

w Białymstoku oraz Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku. Misję 

Olimpiady stanowiło poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zapobiegania zakażeniom 

HIV, chorobom przenoszonym drogą płciową oraz kształtowanie pozytywnych postaw 

wobec ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS. W etapie wojewódzkim uczestniczyło 

42 uczniów z 24 podlaskich szkół ponadgimnazjalnych. Wyłoniono 3 finalisytów 

Olimpiady. 

Koszt – 1 365,00  zł. 

Cel strategiczny I: Ograniczanie stosowania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych (NSP). 

Cel operacyjny: Działania informacyjne i edukacyjne. 

Działanie: Prowadzenie działań edukacyjnych, w tym kampanii społecznych, adresowanych 

do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców na temat 

zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i 

NSP, a także pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może 

prowadzić do uzależnienia. 

 

3. Programy profilaktyczne 

 

3.1 „FreD goes net” – Program Wczesnej Interwencji wobec Młodych Użytkowników 

Narkotyków.  

„FreD goes net” to międzynarodowy projekt mający na celu adaptację  

i rozpowszechnienie w Europie opracowanego w Niemczech programu profilaktyki 

selektywnej, opartego o metodę krótkiej interwencji profilaktycznej i skierowanego do 

młodych osób używających narkotyków. Osoby zakwalifikowane do programu biorą 

udział w zajęciach grupowych prowadzonych metodą wywiadu motywującego. Celem 

zajęć jest pobudzenie uczestników do refleksji, podniesienie poziomu ich wiedzy na 

temat używania narkotyków, zachęcenie do oceny ryzyka i odpowiedzialności, zmiana 

nastawienia i zachowania związanego z używaniem narkotyków oraz poznanie oferty 

lokalnego systemu pomocowego. W terminie czerwiec-wrzesień zrealizowano program  
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w sześciu zrekrutowanych grupach. Uczestnikami 8-godzinnych zajęć była młodzież  

w wieku 13-20 lat. Do udziału w programie zgłoszono 52 osoby, zakwalifikowano 47 

osób, potwierdzenie ukończenia programu otrzymało 45 osób. Rozmowy (kwalifikacyjne 

i podsumowujące) z beneficjentami programu oraz zajęcia przeprowadzili certyfikowani 

trenerzy „FreD”. 

Koszt – 16 521,07 zł. 

Cel strategiczny III: Profilaktyka. 

Cel operacyjny: Rozwój profilaktyki uniwersalnej, selektywnej, wskazującej.  

Działanie: Wspieranie realizacji programów wczesnej interwencji i profilaktyki selektywnej, 

adresowanych do środowisk zagrożonych, w szczególności dzieci i młodzieży ze środowisk 

zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją, wykluczeniem społecznym oraz osób 

używających środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP w sposób 

okazjonalny. 

 

Wysokość środków wydatkowanych z budżetu województwa podlaskiego na 

realizację w 2019 roku zadań z obszaru przeciwdziałania narkomanii: 27 486,07 zł. 
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Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie 

Miasta Suwałk, Łomży i Białegostoku w 2019 roku  

I. Działania zrealizowane przy wsparciu środków finansowych pochodzących z budżetu 

Miasta Suwałki8:  

1. W ramach funkcjonowania Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Suwałkach 

sfinansowano: 

 zajęcia profilaktyczne pn.: „Bliżej siebie – dalej od używek”, których cel stanowiło 

poszerzenie wiedzy na temat substancji uzależniających oraz zagrożeń wynikających  

z ich zażywania, rozwój uniwersalnych umiejętności psychospołecznych, pomocnych 

w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi oraz wzmocnienie poczucia 

własnej wartości. Zajęcia przeprowadzono w klasach IV-VI szkół podstawowych  

nr: 2, 4, 6, 9 w Suwałkach. Łącznie w programie wzięło udział 289 uczniów. 

 indywidualne zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 

Celem zajęć było m.in. korygowanie zaburzonych funkcji, a w efekcie – ułatwienie 

dziecku opanowania umiejętności szkolnych, rozwinięcie koncentracji uwagi, 

wzmocnienie poczucia własnej wartości, redukcja napięcia i lęku, związanych  

z przezywaniem trudnych sytuacji. W 32 spotkaniach, przeprowadzonych w siedzibie 

Poradni, uczestniczyło czworo dzieci w wieku szkolnym. 

Koszt: 4 998,00 zł. 

2. W Przedszkolu Samorządowym nr 7 w Suwałkach sfinansowano realizację programu 

profilaktycznego pn.: „Przedszkole bez nałogów”. Cel projektu ukierunkowano na 

podniesienie poziomu wiedzy wśród dzieci i ich rodziców na temat konsekwencji  

i zagrożeń wynikających z zażywania legalnych substancji uzależniających oraz 

przeciwdziałanie negatywnym skutkom związanym z ich używaniem. W projekcie 

wzięło udział 80 dzieci w wieku 4-6 lat oraz ich rodzice. 

Koszt: 15 000,00 zł. 

3. Dofinansowano opracowanie koncepcji, scenariusza oraz produkcję, wraz z podkładem 

muzycznym, 30-sekundowego spotu informacyjno-edukacyjnego na temat ryzyka szkód 

wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych. Spot został przedstawiony 

mieszkańcom Suwałk podczas kampanii profilaktycznej. 

Koszt: 4 999,98 zł. 

                                                 
8 Źródło: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
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4. Sfinansowano realizację kampanii informacyjno-edukacyjnej wraz z projekcją 

profilaktycznego filmu pn. „Mój piękny syn”, skierowanej do uczniów szkół 

podstawowych od klasy VII wzwyż, ich rodziców, pedagogów, nauczycieli, kuratorów, 

pracowników socjalnych oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców Suwałk.  

W przedsięwzięciu wzięło udział ok. 600 osób.  

Koszt: 5 060,00 zł. 

5. Dofinansowano realizację spektaklu profilaktycznego pt. „Drzazgi” suwalskim szkołom 

nr: 5, 6, 7, 11, Zespołowi Szkół nr 4 oraz Suwalskiemu Ośrodkowi Szkolno-

Wychowawczemu nr 1. W projekcie profilaktycznym wzięli udział nauczyciele, 

pedagodzy, psychologowie oraz ponad 900 uczniów. 

Koszt: 7 216,00 zł. 

6. Sfinansowano zakup nagród uczniom Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach za udział  

w ogólnoszkolnej akcji profilaktycznej pn. „Kultura kontra narkotyki”. Celem akcji 

było przeciwdziałanie inicjacji zachowań ryzykownych poprzez dostarczenie uczniom 

rzetelnej informacji o szkodliwości substancji psychoaktywnych, wzmocnienie 

czynników chroniących i redukcję czynników ryzyka. W ramach akcji odbył się 

konkurs sprawdzający znajomość podstawowych zasad dobrego wychowania.  

W przedsięwzięciu wzięło udział ponad 200 uczniów klas IV-VI. 

Koszt: 760,00 zł. 

7. Zakupiono i przekazano Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych 

SP SP ZOZ w Suwałkach 580 testów przeznaczonych do wstępnej diagnozy pacjentów 

uzależnionych lub używających substancji psychoaktywnych. Ponadto doładowano 

jednostki badawcze w formie elektronicznej do testu psychologicznego Minnesocki 

Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości – 2 MMPI, służącego diagnozie zaburzeń 

psychicznych w ramach pracy Poradni. 

Koszt: 9 908,21 zł. 

W 2019 roku na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii,  

z budżetu Miasta Suwałki, wydatkowano ogólną kwotę 47 942,19 zł. 

 

II. Zadania zrealizowane przy wsparciu środków finansowych pochodzących z budżetu 

Miasta Łomży9: 

1. W ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, Urząd Miasta  

                                                 
9 Źródło: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Łomży 
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w Łomży ogłosił otwarty konkurs ofert, w wyniku którego udzielono dotacji w kwocie 

20 000,00 zł Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinom ,,Nadzieja'' w Łomży, na realizację 

programu profilaktycznego. W ramach programu przeprowadzono cykliczne spotkania 

młodzieży zaangażowanej w wolontariat, w celu realizacji spotu filmowego 

poruszającego zagadnienia substancji psychoaktywnych. Podczas nagrań audycji, 

młodzież dzieliła się doświadczeniami oraz obserwacjami związanymi z uzależnieniem 

a także wyraziła swoje zdanie na temat szkodliwości używek. Do produkcji spotu 

zaangażowano brązowego medalistę igrzysk olimpijskich Wojciecha Nowickiego jako 

wzoru do naśladowania przez młodzież. W filmie wzięli udział również ratownicy 

medyczni, którzy opowiedzieli o udzielaniu pierwszej pomocy osobom będącym pod 

wpływem substancji psychoaktywnych.  

Wolontariusze Stowarzyszenia przeprowadzili 53 spotkania z dziećmi i młodzieżą  

w placówkach oświatowych, podczas których poruszano tematykę profilaktyki 

uzależnień oraz pierwszej pomocy przedmedycznej osobom będącym pod wpływem 

używek. W spotkaniach uczestniczyło 1500 osób w wieku 16-18 lat. Ponadto 

zrealizowano 10 spotkań o charakterze terapeutycznym, przeprowadzonych przez 

psychologa. 

Kolejny element realizacji zadania stanowił, zorganizowany w dniach 23 czerwca –  

1 lipca, wyjazd integracyjny dla 10 osób, na którym przeprowadzono program 

profilaktyki uniwersalnej.  

W ramach programu przeprowadzono również zajęcia rekreacyjno – sportowe,  

z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz historii, w których uczestniczyło 60 

osób w wieku 12-16 lat. W efekcie tych działań pozyskano kolejnych 10 wolontariuszy 

pracy profilaktycznej. 

2. W ramach realizacji Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2019 rok, w łomżyńskich 

przedszkolach, szkołach i innych miejskich placówkach oświatowych zrealizowano 

programy z zakresu profilaktyki uzależnień, uwzględniające  problem narkomanii. Na 

ten cel z budżetu Miasta Łomży wydatkowano kwotę w wysokości 320 919,00 zł.  

 

W 2019 roku na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym 

przeciwdziałania narkomanii, z budżetu Miasta Łomży, wydatkowano ogólną kwotę  

340 919,00 zł. 
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III. Zadania zrealizowane przy wsparciu środków finansowych pochodzących z budżetu 

Miasta Białegostoku10:  

L.p. Nazwa 

przedsięwzięcia 

Zakres merytoryczny zadania Termin, 

miejsce 

realizacji 

Grupa docelowa Wydatkowana 

kwota  

1. Wspieranie usług 

profilaktyczno – 

terapeutycznych  

w zakresie pomocy 

uzależnionym, ich 

rodzinom  

i osobom 

zagrożonym 

uzależnieniem, 

prowadzonych  

w punktach 

konsultacyjnych  

i poradniach 

uzależnień 

 Zajęcia profilaktyczne 

skierowane do młodzieży. 

 Zajęcia psychoedukacyjne 

skierowane do młodzieży. 

 Programy edukacyjno – 

korekcyjne. 

 Warsztaty rozwoju 

umiejętności 

psychospołecznych. 

 Zajęcia i warsztaty 

skierowane do rodziców 

dzieci i młodzieży. 

 Zajęcia informacyjno – 

edukacyjne związane z 

profilaktyką HIV/AIDS. 

 Poradnictwo i działania 

informacyjno-edukacyjne. 

 Diagnostyka uzależnień. 

 Terapia indywidualna. 

 Terapia grupowa. 

 Psychoterapia 

indywidualna. 

 Konsultacje indywidualne. 

 Konsultacje rodzinne. 

 Warsztaty rozwoju 

osobistego. 

 Interwencja kryzysowa. 

 Warsztaty rozwoju 

kompetencji rodzicielskich. 

01.01-

31.12.2019 

Miasto 

Białystok 

Mieszkańcy 

Białegostoku 

 

830 000,00 zł 

2. Wspieranie usług 

rehabilitacyjnych 

w zakresie 

przeciwdziałania 

narkomanii 

realizowanych  

w placówkach 

stacjonarnych i 

ośrodkach 

dziennego pobytu 

 Prowadzenie ośrodka 

dziennego dla młodzieży 

uzależnionej. 

 Działania informacyjne 

dotyczące uzależnienia od 

narkotyków skierowane 

do osób uzależnionych i 

ich rodzin. 

 Działania wspierające 

osoby uzależnione od 

narkotyków. 

 Działania wspierające 

członków rodzin osób 

uzależnionych. 

 Działania o charakterze 

profilaktycznym w 

zakresie promowania 

postaw abstynenckich. 

01.01-31.12. 

2019 

Miasto 

Białystok 

Mieszkańcy 

Białegostoku 

 

90 000,00 zł 

                                                 
10 Źródło: Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku 
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3. Podniesienie 

standardu 

realizacji 

programów 

redukcji szkód 

zdrowotnych  

i społecznych oraz 

zwiększenie oferty 

działań 

zmierzających  

do aktywizacji 

zawodowej  

i społecznej wśród 

osób 

uzależnionych od  

środków 

psychoaktywnych 

i NSP 

Prowadzenie działań  

w wymiarze min. 4 godz. 

dziennie pięć dni w 

tygodniu. 

Zadania realizowane 

poprzez: 

- poradnictwo zawodowe  

i społeczne, 

- motywowanie do zmiany 

i do leczenia, 

- interwencja kryzysowa, 

wsparcie w sytuacji 

kryzysu, 

- poradnictwo prawne, 

- edukacja i informacja  

o szkodliwości środków 

psychoaktywnych i NSP 

oraz dostępności do 

istniejących form pomocy, 

- streetworking, 

- prowadzenie Klubu 

Drop-in. 

01.01-

31.12.2019 

Miasto 

Białystok 

Mieszkańcy 

Białegostoku, 

 

230 000,00 zł 

4. Nie ma nudy z 

hulajnogą. 

Narkotyki, 

alkohol, papierosy 

– Na Co Mi TO? 

Pasja i hobby jako 

alternatywa sięgania po 

używki.  

06.05-

14.07.2019; 

28.10-

15.12.2019 

Miasto 

Białystok  

Mieszkańcy 

Białegostoku 

 

 

20 000,00 zł 

 

W 2019 roku na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii,  

z budżetu Miasta Białegostoku, wydatkowano ogólną kwotę 1 170 000,00 zł. 
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Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii przez 

podlaskie gminy w 2018 roku 

Coroczny monitoring realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 

poziomie lokalnym prowadzony jest w oparciu o art. 11, ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii, na podstawie ogólnopolskiego formularza sprawozdawczego. Analiza dotyczy 

następujących obszarów:  

1. Działania informacyjne i edukacyjne. 

2. Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania 

narkomanii. 

3. Profilaktyka. 

4. Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna. 

5. Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych i NSP oraz postaw społecznych i reakcji 

instytucjonalnych. 

6. Zadania własne gminy wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Formularz sprawozdawczy, opracowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii, corocznie przekazywany jest do podlaskich urzędów gmin. W 2018 roku, na 

podstawie analizy 118 ankiet, aktywność podlaskich gmin w wymienionych obszarach,  

w ujęciu ilościowym, przedstawia się następująco: 

 65% podlaskich samorządów gminnych realizowało działania informacyjne  

i edukacyjne na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, 

substancji psychotropowych i NSP (nowe substancje psychoaktywne), a także 

pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić 

do uzależnienia, 

 19% gmin realizowało zadania mające na celu rozwój kadr uczestniczących  

w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, 

 59% gmin realizowało zadania w zakresie profilaktyki, 

 20% samorządów gminnych wsparło realizację rekomendowanych programów 

profilaktycznych, 

 18% gmin wsparło zadania z w zakresie redukcji szkód, rehabilitacji i reintegracji 

społecznej,  
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 21% gmin realizowało działania mające na celu monitorowanie sytuacji 

epidemiologicznej w zakresie używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych i NSP oraz postaw społecznych i reakcji instytucjonalnych, 

 39% samorządów gminnych realizowało zadania własne gminy, o których mowa  

w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 

 

Z analizy sprawozdań wynika, iż większość sprawozdanych gmin w 2018 roku 

realizowało działania informacyjne i edukacyjne na temat zagrożeń wynikających z używania 

substancji psychoaktywnych. Adresatami wspieranych przedsięwzięć byli zarówno młodzi 

odbiorcy, jak i ich rodzice. Ponad połowa sprawozdanych samorządów realizowała działania 

profilaktyczne. Realizowane działania w głównej mierze dotyczyły profilaktyki uniwersalnej, 

skierowanej do ogółu społeczeństwa, skonstruowanej na poziomie wczesnego zapobiegania. 

W mniejszym stopniu gminy angażowały się w realizację programów z zakresu profilaktyki 

selektywnej i wskazującej, skierowanych do osób z tzw. grup ryzyka oraz osób problemowo 

używających substancje psychoaktywne. Niewielki odsetek sprawozdanych gmin wsparło 

finansowo realizację rekomendowanych, tj. potwierdzonych pod względem skuteczności, 

programów profilaktycznych. 

Prawie co piąty samorząd gminny dofinansował szkolenia mające na celu rozwój kadr 

uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, realizował zadania 

z obszaru redukcji szkód, rehabilitacji i reintegracji społecznej (w głównej mierze poprzez 

upowszechnianie informacji na temat placówek i programów pomocowych) oraz podejmował 

działania mające na celu monitorowanie sytuacji epidemiologicznej (głównie poprzez 

zbieranie i analizę danych statystycznych dotyczących problemu oraz reakcji instytucjonalnej 

na problem). Ponad 60% sprawozdanych samorządów gminnych nie realizowało w 2018 roku 

zadań własnych, określonych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. 
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Realizacja zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie 

profilaktyki używania środków zastępczych oraz nowych substancji 

psychoaktywnych w 2019 roku 

Działania szkoleniowe, edukacyjne i informacyjne podjęte przez Państwową Inspekcję 

Sanitarną województwa podlaskiego, w zakresie profilaktyki używania środków zastępczych 

oraz nowych substancji psychoaktywnych11: 

1. Upowszechniono materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące substancji 

psychoaktywnych, które przekazano m.in. uczniom szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych, pedagogom szkolnym, dyrektorom szkół, uczestnikom 

wypoczynku zimowego i letniego, ogółowi społeczeństwa (1100 obiorców). 

2. Przeprowadzono zajęcia edukacyjne w zakresie profilaktyki używania środków 

zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, skierowane do rodziców, 

nauczycieli, wychowawców, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, 

pedagogów szkolnych,  uczestników wypoczynku zimowego i letniego, personelu 

medycznego, studentów (5 550 odbiorców).  

3. Zorganizowano stoiska edukacyjno – profilaktyczne podczas akcji i imprez 

prozdrowotnych (800 odbiorców), 

4. Upowszechniono informacje profilaktyczne poprzez mass media (ogół społeczeństwa), 

5. Przeprowadzono szkolenia w zakresie profilaktyki używania środków zastępczych  

i nowych substancji psychoaktywnych, skierowane do WSSE i PSSE województwa 

podlaskiego, uczniów szkół średnich, przedstawiciele podmiotów leczniczych i służb 

mundurowych (326 odbiorców). 

Ogółem w 2019 roku działaniami informacyjnymi i edukacyjnymi w zakresie 

profilaktyki używania środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, 

prowadzonymi na terenie województwa podlaskiego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, 

zostało objętych ok. 30 000 osób. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Źródło: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku 
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Realizacja zadań podlaskiej Policji, Izby Administracji Skarbowej oraz 

Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w zakresie profilaktyki 

uzależnień w 2019 roku  

1. Działania profilaktyczne przeprowadzone na terenie województwa podlaskiego przez 

podlaską Policję12: 

 W 2019 r. Komendy Miejskie/Powiatowe Policji województwa podlaskiego 

kontynuowały realizację wojewódzkiego programu profilaktycznego „Mam wybór… 

wybieram rozsądek”, mającego na celu wzrost wiedzy w zakresie zagrożeń związanych  

z używaniem środków psychoaktywnych oraz zapobieganie i zwalczanie zjawiska 

demoralizacji w środowisku dzieci i młodzieży. W ramach programu, policjanci i prawnicy 

Policji przeprowadzili spotkania z dziećmi i młodzieżą na temat odpowiedzialności prawnej 

nieletnich oraz kadrą pedagogiczną i rodzicami na temat procedur postępowania w przypadku 

ujawnienia nieletniego będącego pod wpływem środków psychoaktywnych, bądź 

posiadających takie substancje.  

Ponadto, realizowano cykliczne działania „Stop demoralizacji – uwaga…”, mające na celu 

zapobieganie i zwalczanie demoralizacji oraz przestępczości wśród dzieci i młodzieży. 

Działania były prowadzone na terenie województwa, w rejonach szkół oraz placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, miejsc grupowania się małoletnich oraz miejsc, w których 

odbywają się imprezy o charakterze rekreacyjnym lub rozrywkowym z udziałem małoletnich. 

Główne zadania w trakcie działań to: 

 legitymowanie małoletnich (zwłaszcza w porze wieczorowo-nocnej) przebywających bez 

opieki rodziców lub opiekunów w miejscach i okolicznościach, w których mogą stać się 

ofiarami, bądź sprawcami przestępstwa lub wykroczenia, 

 ujawnianie nieletnich, którzy popełnili czyny zabronione, czyny karalne, zagrożonych 

demoralizacją oraz zaginionych i poszukiwanych, 

 w uzasadnionych przypadkach kontrola nieletnich sprawców czynów karalnych  

i zagrożonych demoralizacją w miejscu zamieszkania, 

 uzyskiwanie informacji mających na celu ujawnianie czynów popełnionych przez osoby 

nieletnie celem dalszego ich wykorzystania. 

Inne działania realizowane w ramach programu „Mam wybór… wybieram rozsądek”  

w 2019 r.: 

                                                 
12 Źródło: Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku  
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 8 listopada, w rejonie Starej Żwirowni w Ogrodniczkach Wydział Prewencji KWP  

w Białymstoku wraz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku 

zorganizował „IV Bieg Niepodległości”. Uczestniczyło w nim blisko 300 osób. Zawodnicy 

oczekujący na start, mieli możliwość obejrzenia inscenizacji dynamicznego zatrzymania 

pojazdu oraz obezwładnienia i zatrzymania niebezpiecznego przestępcy. 

 7 października odbyło się szkolenie funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych komend 

miejskich i powiatowych województwa podlaskiego poświęcone Realizacji przez Policję 

zadań w obszarze postępowania w sprawach nieletnich oraz profilaktyki w kontekście 

zażywania substancji psychoaktywnych. Wykład przeprowadził również policyjny 

psycholog, który omówił temat „Problematyka substancji psychoaktywnych”. W szkoleniu 

wzięły udział 34 osoby. 

 2 kwietnia oraz 4.grudnia dyrektor ETAP Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień dla 

Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku przeprowadziła szkolenie dla specjalistów ds. 

nieletnich województwa podlaskiego pn. „Skuteczne metody pracy z młodzieżą 

eksperymentującą lub uzależnioną od środków psychoaktywnych i NSP”. Przeszkolono 33 

osoby.  

 w listopadzie Komenda Miejska Policji w Suwałkach zorganizowała w Państwowej Szkole 

Muzycznej I i II Stopnia w Suwałkach debatę pod hasłem: „Dopalacze i inne środki 

psychoaktywne – aspekty prawne, medyczne i psychologiczne”. W ramach współpracy 

międzyinstytucjonalnej Ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Suwałkach 

omówił tematykę środków psychoaktywnych oraz ich negatywny wpływ na organizm 

człowieka. Przepisy prawne, regulujące problematykę wytwarzania i wprowadzania do 

obrotu środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych przestawił 

przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suwałkach, natomiast 

przedstawiciel Sekcji Psychologów KWP w Białymstoku omówił aspekty psychologiczne 

używania substancji psychoaktywnych. 

 Komenda Powiatowa Policji w Grajewie, we współpracy z Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Strażą Pożarną w Grajewie oraz Powiatową 

Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Grajewie, w ramach programu „Mam wybór… 

wybieram rozsądek”, zorganizowała trzy turnieje. Uczniowie klas VII i VIII ze Szkoły 

Podstawowej w Wierzbowie w dniu 11 listopada, uczniowie Szkoły Podstawowej  

w Białaszewie w dniu 15 października oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Danówku  

w dniu 21 października, wzięli udział w „Turnieju wiedzy o odpowiedzialności prawnej 
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nieletnich”. Uczestnicy odpowiedzieli m.in. na pytania dotyczące kto to jest nieletni, jakie 

zachowania świadczą o demoralizacji oraz zaprezentowali swoje umiejętności  

w udzielaniu pierwszej pomocy przy użyciu fantomu oraz wykazali się sprawnością 

fizyczną. 

 30 października Komenda Powiatowa Policji w Grajewie, we współpracy ze Starostwem  

w Grajewie, zorganizowała sympozjum pn. „Profilaktyka uzależnień wśród dzieci  

i młodzieży”. W sympozjum wzięli udział pedagodzy szkolni, dyrektorzy, kuratorzy 

sądowi oraz przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej powiatu grajewskiego. 

 21 maja, w Szkole Podstawowej w Szepietowie, odbył się IX Gminny Turniej Wiedzy  

o Bezpieczeństwie i Sprawności Fizycznej. Organizatorami konkursu była Szkoła 

Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie, Wydział Prewencji 

Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem oraz Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem konkursu było uświadomienie 

młodzieży na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami, przybliżenie dzieciom 

problematyki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, profilaktyki wiktymologicznej, 

promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji przez upowszechnianie wzorów  

i postaw prozdrowotnych, zaangażowanie młodzieży do działań profilaktycznych, 

zainspirowanie kreatywności uczniów w procesie zdobywania różnorodnych umiejętności 

życiowych, popularyzowanie zasad poszanowania i przestrzegania przepisów prawa oraz 

propagowanie zasady fair play podczas rywalizacji sportowej oraz w trakcie kibicowania. 

2. W zakresie przedsięwzięć szkoleniowych, edukacyjnych i informacyjnych, 

funkcjonariusze Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego, w ramach Projektu 

„Akademia Cła i Akcyzy”, uczestniczyli w spotkaniach edukacyjnych dzieci  

i młodzieży w obszarze zwalczania przestępczości narkotykowej oraz zagrożeń 

związanych z używaniem narkotyków i „dopalaczy”13. 

3. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, przeszkolono 4 funkcjonariuszy 

Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w zakresie rozpoznawania/zapobiegania 

przestępczości narkotykowej, jako multiplikatorów z uprawnieniami do 

przeprowadzania szkoleń oraz 14 funkcjonariuszy z zakresu 

rozpoznawania/zapobiegania przestępczości narkotykowej14. 

 

                                                 
13 Źródło: Izba Administracji Skarbowej  w Białymstoku 
14 Źródło: Podlaski Oddział Straży Granicznej 
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Wnioski i rekomendacje 

 W 2019 roku działania Samorządu Województwa Podlaskiego w zakresie 

przeciwdziałania narkomanii w głównej mierze dotyczyły edukacji różnych grup odbiorców – 

młodzieży (edukacja ukierunkowana na zapobieganie zachowaniom ryzykownym) oraz osób, 

które ze względu na wykonywane obowiązki zawodowe, stykają się z problemem 

eksperymentowania lub uzależnienia od środków psychoaktywnych i NSP (edukacja  

w zakresie rozpoznania i wczesnej reakcji na problem). Duży nacisk położono również na 

profilaktykę skierowaną wobec grup ryzyka – poprzez krótką i trafną interwencję 

oddziaływano na młodzież używającą substancji psychoaktywnych. Zrealizowane 

przedsięwzięcia zaangażowały podmioty, które w kompetentny sposób pozwoliły na 

kompleksową realizację zaplanowanych zadań.    

 Działania podlaskich samorządów gminnych w obszarze przeciwdziałania narkomanii,  

w większości opierały się o profilaktykę uniwersalną, skierowaną do ogółu społeczeństwa. 

Pozytywny trend stanowi wzrost odsetka gmin angażujących środki finansowe w realizację 

rekomendowanych programów profilaktycznych, zarówno na poziomie podstawowej, jak i 

ukierunkowanej na potrzeby grup ryzyka profilaktyki.  

 Podstawą realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień na wszystkich szczeblach 

samorządności jest prawidłowa i kompleksowa diagnoza problemu. Zarówno na poziomie 

wojewódzkim, jak i lokalnym, właściwe podejście do projektowania i realizowania 

profilaktyki zależy od znajomości skali oraz rodzaju zagrożeń, a także grup ryzyka.  

W związku z analizą danych statystycznych oraz opisem realizacji obszaru 

przeciwdziałania narkomanii, rekomenduje się kontynuację, a także podjęcie przedsięwzięć 

mających na celu poprawę skuteczności podejmowanych działań, tj.: 

1. Przeprowadzenie diagnozy problemu na poziomie wojewódzkim (np. rozpowszechnienie 

eksperymentalnego i okazjonalnego używania substancji psychoaktywnych wśród 

młodzieży), 

2. Analizę problemowego używania narkotyków w kontekście zdrowotnych i społecznych 

konsekwencji oraz inicjowanie i wspieranie działań z zakresu redukcji szkód. 

3. Oszacowanie liczby problemowych użytkowników narkotyków na poziomie 

wojewódzkim oraz edukowanie w kierunkach metod terapii i leczenia w tym leczenia 

substytucyjnego. 
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4. Popularyzację wiedzy dotyczącej środków zastępczych oraz nowych substancji 

psychoaktywnych oraz intensyfikację oddziaływań profilaktycznych w zróżnicowanych 

grupach odbiorców. 

5. Intensyfikację działań ograniczających dostępność narkotyków. 

6. Inspirowanie samorządów gminnych do wspierania rekomendowanych programów 

profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

7. Realizacja szkoleń oraz projektów edukacyjnych z zakresu problematyki HIV/AIDS 

(profilaktyka poekspozycyjna, podnoszenie świadomości z zakresu zachowań 

ryzykownych). 

 

 

Sporządziła: Anna Golubiewska-Dziadel, starszy inspektor w Regionalnym Ośrodku Polityki 

Społecznej w Białymstoku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport z realizacji „Programu przeciwdziałania narkomanii 
w województwie podlaskim na lata 2019-2021” w 2019 roku 

S t r o n a  | 24 

Załączniki  

I. Placówki Straży Granicznej i przejścia graniczne województwa podlaskiego15 

 

 
 

 

                                                 
15 Źródło: strona internetowa Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej 

(http://www.podlaski.strazgraniczna.pl/pod/placowki/11528,Placowki-i-przejscia.html)  

http://www.podlaski.strazgraniczna.pl/pod/placowki/11528,Placowki-i-przejscia.html
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II. Baza placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym  

w województwie podlaskim 

 

PLACÓWKI STACJONARNE 

 

Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji  

Choroszcz Zaczerlany 25 

tel.: 856526234 

Caritas Archidiecezji Białostockiej Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień 

„Metanoia”  

Czarna Białostocka, skr. poczt 45 

tel.: 857103241 

metanoia@caritas.pl 

 

ODDZIAŁY DETOKSYKACYJNE 

 

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny ZOZ im. Dr. Stanisława Deresza  

Choroszcz, ul. Plac Dr Z. Brodowicza 1 

tel.: 857191091 wew. 251 

 

PLACÓWKI AMBULATORYJNE 

 

NZOZ „Przychodnia Zdrowia Psychicznego - Poradnia Terapii Uzależnień  

i Współuzależnienia”  

Augustów, ul. Szpitalna  12a 

tel.: 876432816 

Stowarzyszenie „MONAR” Punkt Konsultacyjny 

Białystok, ul. Gen. Z. Berlinga  8 

tel.: 856516564 

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży 

i Dorosłych „ETAP”  

Białystok, ul. Włókiennicza  7 

tel.: 857445026 

tel.: 857445224 

etap@stowarzyszeniedroga.ayz.pl 

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOZ Poradnia Terapii 

Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych 

Suwałki, ul. Reja 67a 

tel.: 875626454 

tel.: 875626470 (rejestracja) 

 

PLACÓWKI DIAGNOZUJĄCE ZAKAŻENIE HIV 

 

Punkt Anonimowego i Bezpłatnego Testowania w kierunku HIV w Białymstoku przy 

Ośrodku Diagnostyczno-Badawczym Chorób Przenoszonych Drogą Płciową  

Białystok, ul. Gen. Józefa Bema 2, lok. 010, 011, poziom -1 (godziny otwarcia: poniedziałek, 

środa, 15.00-17.30). Więcej o Punkcie: www.faros.org.pl 

http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=207473&printProviewAction=show_details&doc=31117
http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=207473&printProviewAction=show_details&doc=31116
http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=207473&printProviewAction=show_details&doc=31116
http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=207473&printProviewAction=show_details&doc=31112
http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=207473&printProviewAction=show_details&doc=31108
http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=207473&printProviewAction=show_details&doc=31108
http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=207473&printProviewAction=show_details&doc=31107
http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=207473&printProviewAction=show_details&doc=31107
http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=207473&printProviewAction=show_details&doc=31125
http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=207473&printProviewAction=show_details&doc=31125
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Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Novalab 
Suwałki, ul. Młynarskiego 9 

tel.: 875671683  

laboratorium@novalab.com.pl 

Punkt Konsultacyjny przy Klinice Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu 

Medycznego w Białymstoku 

Białystok, ul. Żurawia  14, blok C 

tel.: 857409479 

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Zakład Diagnostyki 

Mikrobiologicznej  

Łomża, ul. Piłsudskiego  11 

tel.: 864733574 

tel.: 864733579 

SP Szpital Wojewódzki Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii  

Suwałki, ul. Szpitalna  60 

tel.: 875629330 

tel.: 875629342 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=207473&printProviewAction=show_details&doc=31126
http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=207473&printProviewAction=show_details&doc=31130
http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=207473&printProviewAction=show_details&doc=31130
http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=207473&printProviewAction=show_details&doc=31128

