
Warszawa, dnia 14 listopada 2018 r.  

 

Protokół czwartego posiedzenia Senackiego Zespołu ds. Ochrony Konsumentów 

 

Dnia 14 listopada 2018 r. odbyło się posiedzenie Senackiego Zespołu ds. Ochrony 

Konsumentów, poświęcone aktywizacji społecznej i zawodowej w leczeniu uzależnień. Pan 

Marek Grzyb, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Podmiotów Leczenia 

Uzależnień poinformował uczestników posiedzenia, że 30 stycznia 2018 roku powstał 

związek, którym kieruje, a głównym celem OZPPLU jest zintegrowanie całego środowiska 

leczenia uzależnień. Związek dąży do zapewnienia pacjentom podwyższenia standardów 

świadczeń medycznych na podstawie właściwej wyceny tych świadczeń. Związek stara się 

też o zapewnienie pracownikom placówek leczniczych godnych warunków pracy i płacy. 

Prezes związku Marek Grzyb zaznaczył, że związek zabiega o dokonanie przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia ponownej wyceny świadczeń oraz powołanie konsultanta krajowego ds. 

leczenia uzależnień a także wojewódzkich konsultantów w tej dziedzinie.  

Stanisław Wolny, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gorzycach, 

wskazał na wieloletnie zaniedbania w leczeniu uzależnień. Nie przeprowadzono reformy  

w zakresie opieki psychologicznej i leczenia uzależnień, niedostateczne są też, jego zdaniem, 

środki finansowe przekazywane z NFZ na utrzymywanie oddziałów leczenia zespołów 

abstynenckich.  

Jadwiga Fudała, kierownik Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych 

Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, poinformowała uczestników 

posiedzenia, że leczenie osób uzależnionych od alkoholu odbywa się w 556 poradniach,  

114 Dziennych Oddziałach Terapii Uzależnień, w 98 Całodobowych Oddziałach Terapii 

Uzależnień i w 76 Oddziałach Leczenia Zespołów Abstynenckich. W 2016 roku z choroby 

alkoholowej leczyło się w tych oddziałach łącznie 338 tysięcy osób. Państwowa Agencja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opracowała standardy leczenia, zalecenia 

i rekomendacje dla placówek lecznictwa. Od 2010 roku agencja ta postuluje przeprowadzenie 

gruntownej nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości, co jednak do tej pory nie miało 

miejsca.  



Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu Apostolstwa 

Trzeźwości przy Komisji Episkopatu Polski zauważył, że świętując stulecie odzyskania 

niepodległości przez Polskę powinniśmy też zadbać o wolność wewnętrzną. Jest nią, zdaniem 

Księdza Biskupa, wolność od uzależnień. Polskość powinna zatem kojarzyć się z abstynencją, 

umiarem i cnotą trzeźwości. Ks. Biskup Bronakowski wskazał Litwę jako przykład kraju,  

w którym podjęto szereg działań zmierzających do ograniczenia spożywania alkoholu. 

Odbywa się to poprzez zmniejszanie liczby sklepów, w których można zakupić wyroby 

alkoholowe, a także ograniczenie czasu, w którym jest to możliwe. Alkohol nie jest na Litwie 

dostępny na stacjach benzynowych.  

Poseł Małgorzata Zwiercan, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. 

Rozwiązywania Problemów Uzależnień, uważa, że wysokość środków finansowych, którymi 

dysponują Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych jest wystarczająca, natomiast środki te są nieprawidłowo wykorzystywane 

albowiem zostały źle wycenione określone świadczenia. Pani poseł dociekała też, dlaczego 

zawód terapeuty nie został do tej pory uznany za zawód medyczny.  

Tomasz Białas reprezentujący Główny Inspektorat Sanitarny zwrócił uwagę zebranych 

na wzrastającą liczbę zatruć środkami psychotropowymi oraz na fakt, że odurzają się coraz 

starsze osoby, jak np. 57 letni mężczyzna, który niedawno zmarł po zażyciu takich substancji.  

Podsumowując posiedzenie przewodniczący Senackiego Zespołu ds. Ochrony 

Konsumentów, senator Ryszard Majer podkreślił wagę omawianych problemów, zachęcił też 

zebranych do dzielenia się swoimi uwagami z członkami zespołu. 

 

(BSS - P.B.) 


