
 
 

 

Warszawa, 30 stycznia 2023 r. 
 
 

 
Adam Niedzielski 
Minister zdrowia 
Ul. Miodowa 15 
00-952 Warszawa 
 

 
Szanowny Panie Ministrze, 
 
rok 2022 przyniósł niechlubny rekord liczby prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. 
Według danych przedstawionych przez Fundację GrowSpace, w ciągu minionych 12 miesięcy 
doszło do 2031 zamachów samobójczych osób poniżej 18 roku życia, a aż 150 spośród nich 
doprowadziło do śmierci. Wzrost liczby targnięć na własne życie osób niepełnoletnich wynosi 
150% w porównaniu do danych sprzed dwóch lat. Należy przy tym zaznaczyć, że okres 
statystyczny kończy się wraz ze styczniem, więc ta dramatyczna statystyka może jeszcze ulec 
pogorszeniu. Szczególnie źle wygląda sytuacja w województwie pomorskim. Na Pomorzu 
odnotowano największą liczbę zamachów samobójczych. Doszło tam do 17,68 prób 
samobójczych na 100 000 mieszkańców. Odnotowywany od 2020 roku wyraźny wzrost prób 
samobójczych wśród dzieci i młodzieży budzi uzasadnione pytania nie tylko o stan psychiatrii 
dziecięcej, ale całego systemu chroniącego zdrowie osób niepełnoletnich i wsparcia 
edukacyjnego. 
 

W związku z tym zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania: 
 

1. W ilu i w których województwach świadczona jest całodobowa opieka 
psychiatryczna dla dzieci i młodzieży? Jak dużo pacjentek i pacjentów skorzystało  
z niej w 2019, 2020, 2021 i 2022 roku? 

2. W jaki sposób Ministerstwo Zdrowia wspiera funkcjonowanie interwentów 
kryzysowych? Jakie środki zostały na nie przeznaczone w poszczególnych latach  
w okresie od 2019 roku? 

3. W jaki sposób Ministerstwo Zdrowia wspiera funkcjonowanie linii telefonicznych, 
telefonów zaufania lub numerów pomocowych finansowanych  
lub współfinansowanych przez Ministerstwo? Jakie środki zostały na nie 
przeznaczone w poszczególnych latach w okresie od 2019 roku i jakie działania 
podjęto w celu zwiększenia ich dostępności? 

4. W jaki sposób Ministerstwo Zdrowia ma zamiar przeciwdziałać rosnącej liczbie 
prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży? Czy Ministerstwo planuje 
wprowadzić stosowny program? Jeśli tak, to kiedy i jakie są jego założenia? Jeśli 
nie, to proszę o wskazanie i opisanie ewentualnych innych planowanych przez 
Ministerstwo działań w tym zakresie. 

5. Jakie działania we współpracy z innymi resortami ma zamiar podjąć Ministerstwo 
Zdrowia, aby skutecznie zapobiegać próbom samobójczym wśród osób 
niepełnoletnich? W jaki sposób Ministerstwo ma zamiar podjąć współpracę  
ze szkołami, by zapewnić odpowiednie wsparcie ze strony pedagożek i pedagogów,  



 
 

 

 
 
 
 
przeciwdziałać wszelkim przejawom dyskryminacji w środowisku szkolnym oraz 
przeprowadzić odpowiednie szkolenia dla kadr pedagogicznych? 

6. Jakie kroki podejmie Ministerstwo Zdrowia, by poprawić stan zdrowia 
psychicznego pomorskiej młodzieży, wśród której najczęściej dochodzi do prób 
samobójczych? 

7. Jakie konkretne działania podejmowane są aktualnie przez Ministerstwo Zdrowia, 
by zapewnić powszechny i szybki dostęp do opieki psychologicznej i psychiatrycznej 
dla młodzieży? W jaki sposób Ministerstwo ma zamiar poprawić obecną 
dostępność wyżej opisanego sektora opieki zdrowotnej? 

 
 
        Z poważaniem 
 
 
  Barbara Nowacka     Agnieszka Pomaska 


