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W nawiązaniu do pisma znak: XI.816.1.2015.MK z dnia 10 grudnia 

2015 r. przesłanego do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a następnie zgodnie 

z kompetencjami do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 

całodobowego telefonu zaufania dla kobiet -  ofiar przemocy ze względu na płeć i przemocy 

w rodzinie uprzejmie informuję, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

nie dysponuje środkami finansowymi na uruchomienie infolinii w 2016 r.

Jak wynika z załącznika Nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie zatwierdzonego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 

2014-2020 zwiększenie finansowania zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz o realizacja nowych zadań, w tym utworzenie całodobowej infolinii nastąpi 

w roku 2017 r. Środki finansowe na powyższy cel w wysokości 340 000,00 zł rocznie 

powinny zostać zaplanowane w budżecie Ministra Zdrowia.

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2016 (zarówno w wersji zatwierdzonej 

przez Radę Ministrów w dniu 29 września 2015 roku, jak i w wersji uaktualnionej, 

tj. przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 21 grudnia 2015 roku), plan wydatków 

na realizację w 2016 roku zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie wynosi 16.400 tys. zł, w tym:
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- 16.160 tys. zł - w części 85/02-32 -  Budżety wojewodów, w dziale 852, w rozdziale 85205, 

w paragrafie 2110 z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia 

dla ofiar przemocy w rodzinie oraz na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych 

dla sprawców przemocy w rodzinie,

- 240 tys. zł - w części 83 -  Rezerwy celowe, w poz. 28 z przeznaczeniem na uzupełnienie 

w trakcie roku budżetów wojewodów w dziale 852, w rozdziale 85205 z przeznaczeniem 

na dofinansowanie organizowania szkoleń.

W związku z faktem, iż, najwięcej działań mających na celu ochronę osób 

doznających przemocy odbywa się na szczeblu samorządu lokalnego, Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że osoby wymagające wsparcia mogą 

skorzystać z profesjonalnej pomocy specjalistów realizujących zadania w samorządach 

gminnych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie (Dz. U. z 2015 r„ poz. 1390).

Ponadto, tak jak Pan Rzecznik wskazuje w piśmie na terenie kraju funkcjonują 

4 infolinie ogólnopolskie oraz 467 infolinii lokalnych, (z czego aż 116 całodobowych, 

i 351 dostępnych w określonych godzinach funkcjonowania), które pozostają do dyspozycji 

dla osób chcących uzyskać pomoc oraz niezbędne informacje.

W związku z powyższym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zdaje 

sobie sprawę, iż istnieje zapotrzebowanie na dodatkową ogólnopolską infolinię, jednocześnie 

wyraża nadzieję, że mnogość rozwiązań systemowych w zakresie przeciwdziałania przemocy 

na terenie kraju umożliwi osobom potrzebującym uzyskanie właściwej dla nich pomocy.
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