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W nawiązaniu do pisma znak: VIII.816.4.2014.AM/MK z dnia 19 października 

2015 r. przesianego do Kancelarii Prezesa Rady M inistrów, a następnie zgodnie 

z kompetencjami do M inisterstwa Pracy i Polityki Społecznej w  sprawie całodobowego 

telefonu zaufania dla kobiet ofiar przemocy w rodzinie uprzejmie informuję, że Ministerstwo 

Pracy i Polityki Społecznej podtrzymuje stanowisko przekazane w korespondencji 

znak: D PS-X .5I32.34.2015.IM z dnia 12 sierpnia 2015 r.

Tak jak wskazano w poprzednim piśmie Rada Ministrów w dniu 29 kwietnia 2014 r. 

Uchwałą Nr 76 zatwierdziła Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 

2014-2020 i podjęła decyzję o zwiekszeniu finansowania zadań z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz o realizacji nowych zadań, w tym utworzeniu całodobowej infolinii 

od 2017 r.

Natomiast w latach 2014-2016 środki finansowe na realizację Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zostały zaplanowane wr takiej samej wysokości 

jak podczas realizacji poprzedniego Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie z 2006 r.

Podczas prac legislacyjnych nad Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie na lata 2014-2020. M inisterstwo Pracy i Polityki Społecznej podnosiło, 

aż do etapu prac na poziomie Rady Ministrów-, koniczność zwiększenia finansowania oraz



finansowanie nowych zadań począwszy od 2014 r. - nie spotkało się to jednak z akceptacją 

wszystkich Członków Rady Ministrów.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że M inisterstwo Pracy i Polityki 

Społecznej pomimo faktu, iż widzi zasadność i konieczność funkcjonowania 

ogólnopolskiego, całodobowego telefonu zaufania dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie 

i przemocą ze względu na płeć. nie ma możliwości przekazania dodatkowych środków 

finansowych na ten cel od 2016 r.

Zatem, do czasu uruchomienia dodatkowych środków finansowych ogólnopolski 

telefon zaufania prowadzony przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów' 

Alkoholowych powinien funkcjonować na dotychczasowych zasadach.

Na zakończenie pragnę podkreślić, że środki finansowe zgodnie z harmonogram 

Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy wr Rodzinie na lata 2014-2020, zostały 

zaplanowane w budżecie Ministra Zdrowia w wysokości 340 000.00 zł rocznie 

ale dopiero od 2017 r.

W związku z tym. wr 2016 r. M inister Zdrowia powinien zaplanować środki finansowe 

na realizację powyższego zadania od 2017 r.
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