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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Artura Dunina na 31 

posiedzeniu Senatu w dniu 8 października, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących 

informacji.

Na wstępie należy podkreślić, iż Ministerstwo Zdrowia ma na uwadze troskę o wysoką 

jakość i bezpieczeństwo udzielanego wsparcia dzieciom i młodzieży w kryzysie 

psychicznym. Doświadczenia z poprzednich lat, kiedy infolinia była prowadzona 

w ramach poprzedniej edycji Narodowego Programu Zdrowia wskazują, że z uwagi na 

znaczny koszt planowanego przedsięwzięcia niezbędne jest zadbanie o pełną 

przejrzystość i efektywność kosztową powierzanego zadania, w tym przejrzystość 

w aspektach finansowych.

Odnosząc się do pytań dotyczących przebiegu wyboru realizatora zadania z zakresu 

zdrowia publicznego pn. Centra wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz dla osób 
dorosłych w kryzysie psychicznym, Ministerstwo Zdrowia informuje, że unieważnienie 

konkursu w zakresie modułów I i II tj. na prowadzenie centrum wsparcia dla dzieci 

i młodzieży wynika z decyzji Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia związanego 

z wątpliwościami dotyczące dofinansowania numeru, który jest już zasilany z różnych 

mailto:kancelaria@mz.gov.pl


2

źródeł - w tym źródeł niepublicznych. Należy zauważyć, iż jeszcze na etapie składania 

wniosków, Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na pytania informowało o braku 

możliwości dofinansowania w ramach ww. konkursu już istniejącego numeru 

finansowanego z różnych źródeł. Również na etapie oceny ofert zwracało się do 

oferentów z prośbą o poprawienie wniosków.

Wobec powyższego, po analizie dotyczącej możliwości efektywnego i przejrzystego 

wydatkowania środków publicznych, Ministerstwo Zdrowia podjęło na podstawie 

odpowiedniej klauzuli regulaminu konkursu decyzję o unieważnieniu ww. części 

konkursu1.

Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia informuje, iż zdecydowano się na zmianę formy 

realizacji ww. zadania i zdecydowano się na współpracę w tym zakresie z Rzecznikiem 

Praw Dziecka. Dzięki tej współpracy możliwe jest rozwinięcie działań prowadzonych w 

ramach Dziecięcego Telefonu Zaufania - infolinii 800 12 12 12 oferującej wsparcie 

dzieciom i młodzieży. Numer działa przez całą dobę, a połączenie z nim jest bezpłatne. 

Młodzi ludzie, którzy od zwykłej rozmowy telefonicznej wolą komunikator, mogą 

skorzystać z czatu dostępnego na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka 

https://czat.brpd.gov.pl/. 

Kompetencje oraz ustawowe zadania Rzecznika Praw Dziecka uzasadniają realizacje 

tak istotnego z punktu widzenia zdrowia publicznego zadania przez ww. wskazaną 

instytucję. Telefon zaufania prowadzony przez Rzecznika Praw Dziecka od 2008 roku 

udziela wsparcia w sprawach dotyczących przemocy, problemów emocjonalnych, w 

relacjach rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych oraz wynikających z okresu dorastania. 

Zespół Dziecięcego Telefonu Zaufania prowadzi także edukację upowszechniającą 

prawa dziecka poprzez spotkania oraz zajęcia edukacyjne. Mając na uwadze funkcję 

Rzecznika jaką jest ochrona zdrowia dzieci i młodzieży oraz z racji posiadania 

najbardziej aktualnej wiedzy w niniejszym zakresie, działania Rzecznika będą mogły być 

dostosowane do bieżących potrzeb i problemów. Cel zadania polegający na poszerzeniu 

dostępności oferty pomocy telefonicznej i online dla dzieci i młodzieży zostanie 

skutecznie i efektywnie osiągnięty poprzez zwiększenie przepustowości linii 

prowadzonej przez Rzecznika Praw Dziecka.

Ponadto Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło realizację kampanii społecznej dotyczącej 

ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży pod nazwą Powiedz, co czujesz. 

1 OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO NPZ 
Cel Operacyjny nr 3, zadanie 4 - Strona 12 (Pozostałe informacje, punkt nr 3)
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Zdemaskuj emocje. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na problemy psychiczne 

dzieci i młodzieży, zmiana świadomości społecznej dotyczącej sposobu dbania o 

kondycję psychiczną, a także upowszechnienie wiedzy dotyczącej możliwości uzyskania 

wsparcia – m.in. w ramach infolinii 800 12 12 12, a także nowych ośrodków 

środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej.

Oprócz powyższego należy zauważyć, iż dzieci i młodzież mają możliwość korzystania 

ze świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych i środowiskowych bez 

skierowania (zarówno w ramach teleporady jak i w ramach wizyty w poradni). Dzięki 

wprowadzanej reformie systemu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w Polsce 

budowana jest obecnie sieć ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej 

i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, nazywane I stopniem referencyjnym. 

Umowy na realizację świadczeń w ramach I poziomu podpisało 327 ośrodków2. Ośrodki 

środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży 

I poziomu funkcjonują we wszystkich województwach. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. 

U. poz. 1285 z późn. zm.) pierwsza porada lub wizyta w ośrodku musi zostać udzielona 

w okresie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/

2 Lista placówek znajduje się na stronie: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-
swiadczeniach/ochrony-zdrowia-psychicznego-dzieci-i-mlodziezy
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