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W odpowiedzi na wystąpienie z dnia 23 stycznia 2017 roku, znak: ZSS.422.6.2017.AG, 

w sprawie kontroli nr P/16/070 dotyczącej przeciwdziałania e-uzależnieniu u dzieci 

i młodzieży, przeprowadzonej przez Najwyższą  Izbę  Kontroli (NIK), proszę  o przyjęcie 

następujących informacji. 

Realizacja zadań  z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym 

finansowana jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, 

utworzonego na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 

19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471). Zgodnie z art. 88 

ust. 3 ww. ustawy przychody Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych 

(FRPH) stanowią  3% środków z dopłat do gier objętych monopolem państwa. 

Dodatkowo, zakres zadań  finansowanych ze środków FRPH wynika 

z art. 88 ust. 4 pkt 1-5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

Natomiast warunki uzyskania dofinansowania realizacji zadań  są  określone 

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych 

warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań  z zakresu ochrony zdrowia, 

trybu składania wniosków oraz przekazywania środków Funduszu Rozwiązywania 

Problemów Hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 24). Dysponentem FRPH jest minister 

właściwy do spraw zdrowia, natomiast jego obsługa w zakresie uzależnień  

behawioralnych została powierzona, na podstawie upoważnienia, Dyrektorowi 

Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, jednostki podległej Ministrowi 

Zdrowia. 
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Przede wszystkim należy zauważyć, że podejmowane działania dotyczą  uzależnienia 

od hazardu oraz innych uzależnień  niestanowiących uzależnienia od substancji 

psychoaktywnych, co jest zgodne z zgodne z Międzynarodową  Klasyfikacją  Chorób 

i Problemów Zdrowotnych ICD-10, zawierającą  kod F.63.0 (patologiczny hazard) oraz 

F.63.8 (inne zaburzenia nawyków i popędów, kategorię  którą  należy stosować  w innych 

rodzajach stale powtarzającego się  niedostosowanego zachowania). Nie są  to odmiany 

innych, znanych zespołów psychopatologicznych i cechują  się  niezdolnością  
do powstrzymania się  od powtarzania nieprawidłowych zachowań. Impulsywne działanie 

jest poprzedzone stanem napięcia i uczuciem ulgi w czasie wykonywania czynności. 

Kontrola nr P/16/070 dotycząca przeciwdziałania e-uzależnieniu dzieci i młodzieży 

została przeprowadzona w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Ministerstwie Zdrowia, 

Krajowym Biurze do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, dziesięciu publicznych 

poradniach psychologiczno-pedagogicznych i dziecięciu szkołach podstawowych albo 

gimnazjach z terenu województw: łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, 

podkarpackiego i świętokrzyskiego oraz dziesięciu ośrodkach profilaktyki/terapii 

uzależnień  z terenu ww. wymienionych województw. Kontrolą  objęto okres od 1 stycznia 

2013 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych, tj. 11-111 kwartał  2016 r. 

w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Ministerstwie Zdrowia, KBPN i ośrodkach 

profilaktyki/terapii uzależnień. W szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych 

kontrola objęła lata szkolne 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016 również  do zakończenia 

czynności kontrolnych. W Informacji o wynikach ww. kontroli wskazano potrzebę: 

wypracowania przez Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia wspólnej strategii 

działań  pozwalających na skuteczne identyfikowania problemu nadużywania mediów 

elektronicznych przez dzieci i młodzież, a także rozwiązywania tego problemu, 

wypracowanie przez Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia mechanizmów 

pozwalających na monitorowanie skali zjawiska nadużywania przez dzieci i młodzież  
mediów elektronicznych, 

- zapewnienie przez Ministra Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia 

wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych dla poradni psychologiczno-

pedagogicznych w zakresie diagnozowania e-uzależnień. 

Zakres kontroli dotyczył  niezdefiniowanego pojęcia, swoim zakresem odnoszącym się  
do zagrożenia uzależnieniem od czynności wykonywanych przez internet, które poza 

nadmiernym korzystaniem z niego może obejmować  korzystanie z interaktywnych gier, 
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e-hazard, zakupy przez internet, utrzymywanie kontaktów przy pomocy portali 

społecznościowych oraz inne czynności, które mogą  wynikać  z rozwoju technologii. 

Jednak poruszając przedmiotową  problematykę, należy przede wszystkim mieć  

na uwadze, że mechanizm uzależnienia, a więc choroby, niezależnie od czynników 

wyzwalających, wiąże się  z pewnymi uniwersalnymi prawidłowościami, czynnikami 

ryzyka oraz czynnikami chroniącymi. Działania w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniom behawioralnym realizowane są  zgodnie z tym założeniem. Problem 

uzależnień  behawioralnych bądź  od substancji psychoaktywnych, powinien być  

rozpatrywany w sposób zintegrowany, co ma swoje odzwierciedlenie w rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia 

na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492), zwanym dalej „NPZ". Postrzeganie uzależnień  

behawioralnych, w kontekście poszczególnego czynnika wyzwalającego jak np. 

smartfon, tablet, smartwatch lub inne elektroniczne urządzenia, z pominięciem pewnego 

uniwersalnego mechanizmu zaburzenia zachowania nie znajduje uzasadnienia 

merytorycznego. 

Działania podejmowane przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, 

zwanego dalej „Krajowym Biurem", mają  wszechstronny charakter i obejmują  swoim 

zakresem zarówno przeprowadzenie badań  naukowych nad problematyką  uzależnień  

behawioralnych, profilaktykę, edukację, jak również  pomoc i wsparcie terapeutyczne 

osobom uzależnionym oraz ich bliskim. W celu zidentyfikowania zjawiska e-uzależnień, 

oprócz działań  finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów 

Hazardowych, Krajowe Biuro podejmowało inne działania uwzględniające powyższą  

tematykę. W 2013 r. na zlecenie Krajowego Biura zrealizowano badanie pn. „Młodzież  

2013", które obejmowało m.in. charakterystykę  zjawiska korzystania z Internetu przez 

młodzież. Wyniki tego badania wskazywały, że nieco ponad połowa młodych ludzi (52%) 

spędza dziennie 3 godziny lub więcej w Internecie. 

Dodatkowo uprzejmie informuję, że w dniu 17 stycznia 2017 r. Minister Zdrowia 

wystosował  pismo do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wdrożenia proponowanej 

strategii działań  pozwalających na identyfikowanie i przeciwdziałanie e-uzależnieniu 

u dzieci i młodzieży. Proponowana przez Ministra Zdrowia strategia uwzględnia poniższe 

działania i kierunki: 

1. Identyfikacja problemu poprzez przeprowadzenie badań  ogólnopolskich 

na reprezentatywnej próbie dzieci i młodzieży. 
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Opracowanie programu profilaktyki uniwersalnej w odniesieniu 

do poszczególnych grup wiekowych. 

Opracowanie narzędzi przesiewowych i diagnostycznych. 

Opracowanie programów wczesnej interwencji oraz programów w zakresie 

profilaktyki selektywnej i wskazującej. 

Działania informacyjno-edukacyjne adresowane do rodziców i pracowników 

oświaty. 

Monitorowanie zjawiska w określonych odstępach czasowych. 

Pragnę  zauważyć, że choć  Minister Zdrowia zarządza FRPH poprzez ogłaszanie 

naborów wniosków, to nie ma uprawnień  do prowadzenia działań  na terenie placówek 

oświatowych, natomiast Minister Edukacji Narodowej może w porozumieniu 

z upoważnionymi przez niego podmiotami opracować  wszelkie niezbędne narzędzia 

potrzebne do wdrażania strategii działań  pozwalających na skuteczne przeciwdziałanie 

zjawisku nadużywania mediów elektronicznych przez dzieci i młodzież  w wieku 

szkolnym. 

Mając na uwadze zalecenia NIK, pragnę  poinformować, że minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania wymieniony jest jako jeden z podmiotów odpowiedzialnych 

za realizację  zadań  określonych NPZ, między innymi w celu operacyjnym 3: Profilaktyka 

problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa: 

- Prowadzenie działań  na rzecz upowszechnienia wiedzy na temat zdrowia 

psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań  i stylu 

życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie 

w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji 

dzieci i młodzieży — w szczególności przez prowadzenie działań  informacyjno 

edukacyjnych (zadanie nr 1.3), 

- Prowadzenie aktywnej polityki wobec dzieci i młodzieży poprzez działania 

I programy, prowadzenie działań  mających na celu wszechstronny rozwój i rozwijanie 

konstruktywnych relacji międzyludzkich, wzmacnianie potencjału zdrowia psychicznego 

dzieci i młodzieży przez wsparcie pozytywnego i harmonijnego rozwoju, kształtowanie 

osobowości, umiejętności osobistych i społecznych, udzielanie wsparcia 

w rozwiązywaniu problemów i kryzysów rozwojowych, podnoszenie odporności 

psychicznej i poprawę  funkcjonowania emocjonalnego (zadanie nr 1.5), 
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- Prowadzenie działań  na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym 

zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku, 

w tym konsultacja działań  w ramach zespołu roboczego utworzonego przy Radzie 

do spraw Zdrowia Publicznego oraz finansowanie działań  badawczych, profilaktycznych 

I przyczyniających się  winnym sposób do realizacji zadania (zadanie nr 2.4), 

- Szkolenia dla różnych grup zawodowych (w tym nauczycieli, lekarzy, inspektorów 

sanitarnych, prokuratorów służb mundurowych, straży miejskich) dotyczące zagrożeń  

oraz konsekwencji rozwojowych i zdrowotnych u dzieci oglądających pornografię  

(zadanie nr 2.11), 

oraz w Zadaniach koordynacyjnych, ewaluacyjnych i badawczych, zadanie nr 15 - 

Rozwijanie i monitorowanie realizacji treści prozdrowotnych zawartych w podstawach 

programowych wychowania przedszkolnego i podstawach programowych kształcenia 

ogólnego różnych przedmiotów na wszystkich etapach edukacyjnych i okresowa ocena 

efektów tej edukacji. 

Należy zauważyć, że w ostatnio ogłoszonym konkursie z terminem składania wniosków 

do dnia 1 września 2016 roku, finansowanym ze środków FRPH, ogłoszono cztery 

zadania w obszarze objętym problemem będącym przedmiotem kontroli NIK: 

Opracowanie ogólnopolskiego programu edukacyjnego w zakresie 

e-uzależnień  i/lub hazardu adresowanego do dzieci i młodzieży oraz ich 

rodziców, który będzie wdrożony we wszystkich szkołach w Polsce. 

Opracowanie modułu szkoleniowego obejmującego wiedzę  z zakresu 

uzależnień  behawioralnych zagrażających dzieci i młodzieży oraz 

przeprowadzenie szkolenia adresowanego do pracowników oświaty 

(nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych). 

Opracowanie, wydanie i dystrybucja materiałów zawierających podstawowe 

informacje na temat uzależnień  behawioralnych, adresowanych 

do nauczycieli i pedagogów, uwzgledniających wnioski i rekomendacje 

wynikające z badań  zrealizowanych ze środków FRPH. 

Opracowanie metody wczesnej interwencji ukierunkowanej 

na rozpoznanie skali problemu e-uzależnień  u nastolatków oraz 

przeprowadzenie procedury wczesnej interwencji ukierunkowanej na zmianę  

zachowania. 
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Jednakże z uwagi na brak ofert lub brak ofert spełniających warunki konkursu, w wyniku 

procedur konkursowych nie udało się  wyłonić  realizatorów powyższych zadań. 

Uprzejmie informuję, że Minister Zdrowia zauważa problem objęty przedmiotową  

kontrolą  NIK i podejmuje kroki w zakresie przeciwdziałania e-uzależnieniu u dzieci 

i młodzieży w sposób kompleksowy, zgodnie z aktualną  wiedzą  z zakresu zaburzeń  

nawyków i popędów. 
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