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M INISTERSTW O
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Elżbieta Seredyn
Podsekretarz Stanu
D P S -X .5132.61.2015.1M

P an
Adam Bodnar
Rzecznik Prav Obywatelskich

W naw iązaniu do pism a znak: V III.816.4.2014.A M /M K z dnia 19 października
2015

r.

przesianego

do

Kancelarii

Prezesa

Rady

M inistrów ,

a

następnie

zgodnie

z kompetencjami do M inisterstw a Pracy i Polityki Społecznej w sprawie całodobowego
telefonu zaufania dla kobiet ofiar przem ocy w rodzinie uprzejm ie inform uję, że M inisterstwo
Pracy

i Polityki

Społecznej

podtrzym uje

stanow isko

przekazane

w

korespondencji

znak: D PS -X .5I32.34.2015.IM z dnia 12 sierpnia 2015 r.
Tak jak wskazano w poprzednim piśm ie Rada M inistrów w dniu 29 kw ietnia 2014 r.
Uchwałą N r 76 zatw ierdziła Krajowy Program Przeciw działania Przem ocy w Rodzinie na lata
2014-2020 i podjęła decyzję o zw iekszeniu finansow ania zadań z zakresu przeciw działania
przem ocy w rodzinie oraz o realizacji nowych zadań, w tym utw orzeniu całodobowej infolinii
od 2017 r.
N atom iast w latach 2014-2016 środki finansow e na realizację K rajow ego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zostały zaplanow ane wr takiej samej wysokości
jak podczas realizacji poprzedniego K rajow ego Program u Przeciw działania Przemocy
w Rodzinie z 2006 r.
Podczas prac legislacyjnych nad K rajowym Program em Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na lata 2014-2020. M inisterstwo Pracy i Polityki Społecznej podnosiło,
aż do etapu prac na poziom ie Rady Ministrów-, koniczność zw iększenia finansow ania oraz

finansowanie nowych zadań począwszy od 2014 r. - nie spotkało się to jednak z akceptacją
wszystkich Członków Rady M inistrów.
W związku z powyższym uprzejm ie inform uję, że M inisterstw o Pracy i Polityki
Społecznej

pom im o

faktu,

iż

w idzi

zasadność

i

konieczność

funkcjonow ania

ogólnopolskiego, całodobow ego telefonu zaufania dla osób dotkniętych przem ocą w rodzinie
i przem ocą ze w zględu na płeć. nie ma możliw ości przekazania dodatkow ych środków
finansowych na ten cel od 2016 r.
Zatem, do czasu uruchom ienia dodatkow ych środków finansow ych ogólnopolski
telefon

zaufania

prow adzony

przez

Państw ow ą

A gencję

Rozw iązyw ania

Problemów'

A lkoholowych powinien funkcjonow ać na dotychczasow ych zasadach.
N a zakończenie pragnę podkreślić, że środki finansowe zgodnie z harm onogram
Krajowego Program u Przeciw działania Przemocy wr Rodzinie na lata 2014-2020,

zostały

zaplanow ane

rocznie

w

budżecie

M inistra

Zdrow ia

w

wysokości

340 000.00

zł

ale dopiero od 2017 r.
W zw iązku z tym. wr 2016 r. M inister Zdrow ia pow inien zaplanow ać środki finansowe
na realizację powyższego zadania od 2017 r.

Elżbieta Seredyn

Do wiadomości:
Pan Jacek Cichocki
Minister - Członek Rady Ministrów
Szef Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów
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