
Interpelacja do Ministra Zdrowia Pana Konstantego Radziwiłła w sprawie „rekomendacji 

do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych” wydawanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

 

Szanowny Panie Ministrze!  

 

 Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na posiedzeniu w dniu  

7 października 2016 r. zapoznał się z informacją przedstawioną przez Państwową Agencję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dotyczącą działalności Gminnych Punktów 

Konsultacyjnych. Wydając co roku „rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych 

programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” PARPA wskazuje kierunki                       

i propozycje zadań finansowanych ze środków pochodzących z wydawanych przez gminy zezwoleń 

na sprzedaż alkoholu. 

 Uczestnicy posiedzenia, w tym dyrektorzy i kierownicy Wojewódzkich Ośrodków Terapii 

Uzależnień i Współuzależnienia, a także przedstawiciele Rady Superwizorów Psychoterapii 

Uzależnień poddali analizie przedstawione informacje. Gminne Punkty Konsultacyjne cechują się 

nieuregulowanymi standardami funkcjonowania i organizacją prawną oraz niepotwierdzoną 

efektywnością i skutecznością podejmowanych działań. W części z nich dochodzi również                           

do nadużyć, w postaci prowadzenia psychoterapii uzależnień, którą powinny realizować wyłącznie 

podmioty lecznicze. Mając na uwadze dbałość o wykorzystywanie przedmiotowych środków                        

w ramach zadania „zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu” zmiana rodzaju finansowanych działań z doraźnych, cząstkowych                       

na profesjonalne i kompleksowe jest koniecznością. 

Jednym z rozwiązań, proponowanych przez obecnych na posiedzeniu specjalistów                          

tej dziedziny, jest wstrzymanie rekomendowania gminom prowadzenia punktów konsultacyjnych 

dla osób uzależnionych i ich rodzin i odejście od tej formy wspierania osób z problemem. Słuszne 

jest natomiast podjęcie zdecydowanych działań sprzyjających wspieraniu przez gminy placówek 

leczenia uzależnienia od alkoholu, profesjonalnie realizujących powierzone im zadania. Sześcioro 

posłów, członków Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień, 

odpowiadając na zgłoszone postulaty wystosowało formalny Apel w imieniu  Zespołu do dyrektora 

Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nie został on jednak uwzględniony                

i nie spotkał się z dostatecznym zrozumieniem PARPA. 

 



W związku z powyższym, zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami: 

1. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje podjęcie działań służących zatrzymaniu rekomendowania 

gminom zadań o niepotwierdzonej skuteczności, służących zwiększaniu dostępności pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu? 

2. Czy Ministerstwo Zdrowia rozpatrywało możliwość wprowadzenia przepisów obligujących gminy              

do zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich 

rodzin? 

 

 

Z poważaniem  

Poseł Małgorzata Zwiercan 


