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Ogłoszenie konkursu na realizację zadań ze
środków Funduszu Rozwiązywania
Problemów Hazardowych z zakresu Programu
Przeciwdziałania Uzależnieniom
Behawioralnym, określonych w Narodowym
Programie Zdrowia na lata 2016-2020, z
terminem składania wniosków do dnia 29
marca 2019 roku.
Danuta Muszyńska, 2019-03-07 14:53:32

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza
konkurs wniosków na realizację w latach 2019-2020 zadań ze środków
Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w
dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia w ramach Narodowego
Programu Zdrowia z zakresu PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM
BEHAWIORALNYM, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4
sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-
2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie
problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych,
uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, działając na
podstawie:

88 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009 
nr 201 r., poz. 1540 z późn. zm.);
5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2017 r. w sprawie
uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania
Problemów Hazardowych (Dz.U. 2017 r., poz. 2029 z późn. zm.);
13 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1916 z późn. zm.);
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz.U. nr 137  poz. 926 z późn. zm.)
upoważnienia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2017 r. w zakresie dokonywania
czynności określonych w ww. rozporządzeniu, w tym do zawierania, zmiany i
rozwiązywania w imieniu Ministra Zdrowia umów na realizację zadań określonych w
art. 88 ust. 4 pkt. 1-5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z
2016 r. poz. 471 z późn. zm.), o dofinansowanie realizacji zadań w ramach środków
Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych, monitorowania i weryfikacji ich
realizacji oraz przekazywania środków i ich rozliczania;

ogłasza konkurs wniosków na realizację w latach 2019-2020 zadań ze środków
Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji ministra
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właściwego do spraw zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia z zakresu
PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM,

określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie
Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2:
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji
psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

 

Zadanie 5.2.1 pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja szkoleń w zakresie
uzależnień behawioralnych ze szczególnym uwzględnieniem metod o udokumentowanej
skuteczności w profilaktyce i leczeniu uzależnień. 

Nr
zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

 2019 2020

1

Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących
wykorzystania skutecznych metod profilaktyki i terapii w
odniesieniu do uzależnień behawioralnych,
adresowanych do terapeutów uzależnień, lekarzy.

400 000 nie dotyczy

2

Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących
wykorzystania skutecznych metod profilaktyki w
odniesieniu do uzależnień behawioralnych,
adresowanych do realizatorów programów
profilaktycznych.

200 000 nie dotyczy

3

Przeprowadzenie projektów szkoleniowych na temat
skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu
do uzależnień behawioralnych adresowanych do
uczestników szkoleń certyfikowanych akredytowanych
przez KBPN i PARPA.

100 000 400 000

Zadanie 5.2.1 pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja projektów szkoleniowych
w zakresie problematyki uzależnień behawioralnych adresowanych do studentów kierunków
mających zastosowanie w obszarze zdrowia publicznego.

Nr
zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2019 2020

4

Realizacja projektów szkoleniowych w zakresie
problematyki uzależnień behawioralnych adresowanych
do studentów kierunków mających zastosowanie w
obszarze zdrowia publicznego.

150 750 250 000
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Zadanie 5.2.1 pkt 3 Narodowego Programu Zdrowia: Szkolenie przedstawicieli zawodów
mających kontakt z osobami uzależnionymi lub zagrożonymi uzależnieniami behawioralnymi
(m.in. osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, operatorzy gier losowych, pracownicy
socjalni, itp.)

Nr
zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2019 2020

5

Opracowanie modułu szkoleniowego obejmującego
wiedzę z zakresu uzależnień behawioralnych
zagrażających dzieci i młodzieży oraz przeprowadzenie
szkolenia adresowanego do pracowników oświaty
(nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych).

 75 000 75 000

Zadanie 5.2.1 pkt 4 Narodowego Programu Zdrowia: Prowadzenie innych działań
ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w
zakresie uzależnień behawioralnych, w tym m.in. wydanie publikacji, seminariów
przeprowadzenie konferencji.

Nr
zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2019 2020

6

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.

200 000 nie dotyczy

7

Wydanie publikacji dotyczących problematyki
uzależnień behawioralnych adresowanych do
realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów
uzależnień, lekarzy.

 171 200 300 000

Zadanie 5.2.2 pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Prowadzenie działalności
informacyjno-edukacyjnej dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych, w tym
m.in. prowadzenie kampanii społecznych, wydawanie materiałów informacyjno-
edukacyjnych.

Nr
zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2019 2020

Realizacja działań służących upowszechnianiu wiedzy z
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8
zakresu uzależnień behawioralnych, w tym opracowanie
i upowszechnianie materiałów informacyjno-
edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień
behawioralnych. 

 129 000 nie dotyczy

9
Upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń
wynikających z nałogów behawioralnych – cykl
artykułów w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

75 000 nie dotyczy

10

Organizacja cyklu regionalnych konferencji na temat
zagrożeń związanych z hazardem i innymi
uzależnieniami behawioralnymi uwzględniających
metody profilaktyki i sposoby rozwiązywania problemów
tym zakresie.

160 000 nie dotyczy

11

Przygotowanie i przeprowadzenie edukacyjnej kampanii
społecznej na temat zagrożeń związanych z e-
uzależnieniami adresowana do rodziców dzieci w wieku
przedszkolnym.

300 000 1 000 000

Zadanie 5.3.1.pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja działań służących
podniesieniu poziomu wiedzy społeczeństwa i zwiększeniu świadomości ryzyka związanegoz
uzależnieniami behawioralnymi, kształtowanie postaw prozdrowotnych, wzmacnianie
czynników chroniących i ograniczanie czynników ryzyka.

Nr
zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2019 2020

12

Opracowanie programu dla rodziców dzieci w wieku
przedszkolnym dotyczącego kształtowania prawidłowych
nawyków i zachowań ich dzieci w kontakcie z mediami
elektronicznymi.

70 100 80 000

13
Realizacja programów promocji zdrowia i profilaktyki w
miejscu pracy, w odniesieniu do uzależnień
behawioralnych.

50 000 nie dotyczy

Zadanie 5.3.2. Narodowego Programu Zdrowia: Poszerzanie i udoskonalanie oferty
programów wczesnej interwencji, profilaktyki selektywnej skierowanych do jednostek lub
grup narażonych na czynniki ryzyka.

Nr
zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2019 2020
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14 Realizacja działań w zakresie profilaktyki selektywnej
skierowanej do osób zagrożonych hazardem lub innymi
uzależnieniami behawioralnymi.

50 000 nie dotyczy

Zadanie 5.4. Narodowego Programu Zdrowia: Rehabilitacja, ograniczanie szkód
zdrowotnych, reintegracja społeczna - rozwiązywanie problemów wynikających z
uzależnień behawioralnych poprzez zapewnienie m.in. dostępu do zróżnicowanej oferty
oddziaływań pomocowych dla problemowych i patologicznych hazardzistów oraz osób z
innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskim i rodzinom.

Nr
zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2019 2020

15
Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów,
osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich
bliskich i rodzin.

 450 908 nie dotyczy

16

Program wzmacniania motywacji do ograniczenia
zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od
hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz
wsparcia ich bliskich i rodzin.

96 900 nie dotyczy

17
Opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-
edukacyjnych adresowanych do osób uzależnionych
behawioralnie i ich rodzin.

100 000 nie dotyczy

18
Kompleksowe centra pomocy dla osób uzależnionych od
hazardu oraz innych uzależnień behawioralnych.

200 000 400 000

Zadanie 5.5. Narodowego Programu Zdrowia: Badania naukowe, epidemiologiczne,
monitoring, ewaluacja - wspieranie badań naukowych dotyczących uzależnień
behawioralnych a także rozwiązywania problemów z tym związanych.

Nr
zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2019 2020

19

Przeprowadzenie badań naukowych służących
pogłębieniu wiedzy w zakresie uzależnień
behawioralnych, w tym hazardu problemowego i
patologicznego.

390 500 500 000

20

Przygotowanie zestawu narzędzi diagnostycznych
identyfikujących problem nadużywania mediów
elektronicznych przez dzieci i młodzież.

80 000 70 000



13/09/2022, 10:2503_2019 Ogłoszenie o konkursie w zakresie uzaleznień behawioralnych FRPH

Page 6 of 7https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=8613114&action=preview

21

Opracowanie metody wczesnej interwencji
ukierunkowanej na rozpoznanie skali problemu e-
uzależnień u nastolatków oraz przeprowadzenie
procedury wczesnej interwencji ukierunkowanej na
zmianę zachowania.

100 000 100 000

22

Analiza wykorzystania  zjawiska  „loot  boxów” w grach
typu „pay to win” przy uwzględnieniu polskich regulacji
prawnych dotyczących  gier hazardowych, próba
oszacowania jego potencjału uzależniającego oraz skali
zjawiska w Polsce.

100 000 100 000

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań
w ramach przedmiotowego ogłoszenia wynosi: 3 649 358,00 zł.

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (zwane dalej: Biurem) zastrzega sobie
możliwość zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadań objętych niniejszym konkursem.
Podane kwoty na realizację zadań merytorycznych mogą ulec zmianie w przypadku
stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub środki Funduszu
Rozwiązywania Problemów Hazardowych zostaną zmniejszone z przyczyn trudnych do
przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu wniosków przed upływem terminu na
złożenie wniosków oraz możliwość przedłużenia terminu złożenia wniosków i terminu
rozstrzygnięcia konkursu wniosków.

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zastrzega sobie prawo do anulowania
konkursu, w przypadku gdy nie zostanie złożony ani jeden wniosek o dofinansowanie, bądź
w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej, której Biuro nie mogło przewidzieć w
chwili ogłoszenia konkursu, a której wystąpienie czyni niemożliwym lub rażąco utrudnia
kontynuowanie procedury konkursowej lub stanowi zagrożenie dla interesu publicznego.

Biuro zastrzega, że w przypadku zadań dwuletnich, realizacja zadania w roku 2020 będzie
uzależniona od zapewnienia środków finansowych ze środków Funduszu Rozwiazywania
Problemów Hazardowych.

Wnioski powinny być dostarczone w terminie do dnia 29 marca 2019 r. do siedziby
Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dereniowa 52/54, 02-776
Warszawa, za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), tj.
Poczty Polskiej S.A. (oddanie wniosku w ww. terminie w polskiej placówce pocztowej
równoznaczne jest ze złożeniem wniosku do siedziby Biura) lub osobiście w godzinach
pracy Biura, tj. pomiędzy godziną 8.00 a 16.00, przy czym Biuro pracuje w dni powszednie
tygodnia, tj. od poniedziałku do piątku.

Oceny wniosków, pod względem formalno-prawnym i merytoryczno-finansowym, dokona
Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Biura. Ocena zostanie dokonana zgodnie z
kryteriami określonymi w „Szczegółowych warunkach konkursu na realizację zadań z

zakresu Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym określonych w

Narodowym Programie Zdrowie na lata 2016-2020”, które stanowią integralną część
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niniejszego ogłoszenia.

Regulamin postępowania Komisji Konkursowej jest dostępny na stronie internetowej Biura
www.kbpn.gov.pl i w siedzibie Biura w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54.

W pozostałych kwestiach nieuregulowanych wymienionym regulaminem zastosowanie mają
przepisy powszechnie obowiązujące.

 

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - Ogłoszenie wraz ze Szczegółowymi
Warunkami Konkursu
Załącznik nr 2 do Zarządzenia - Regulamin postepowania Komisji
Konkursowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Załącznik nr 3 do Zarządzenia - Karta Oceny Wniosku
Załącznik nr 4 do Zarządzenia - Wzór wniosku
Załącznik nr 1 do wniosku – Informacja na temat projektu.
Załącznik nr 2 do wniosku - Oświadczenia Wnioskodawcy
Załącznik nr 3 do wniosku – Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

UWAGA! Zwraca się uwagę na uważne czytanie treści ogłoszenia i wypełnienie wniosku
według załączonego wzoru. Zarówno wzór wniosku, jak i warunki zawarte w ogłoszeniu,
pomimo pozornego podobieństwa do poprzednich warunków konkursowych, zawierają
istotne zmiany. Sporządzenie wniosku niezgodnie z obowiązującym wzorem i warunkami
może wpłynąć na nieprzyjęcie wniosku do realizacji.

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: hazard@kbpn.gov.pl, bądź
kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: 22 649 66 59 w. 103,104.

W ramach udzielanych wyjaśnień nie będą prowadzone konsultacje w zakresie poprawności
zapisów wniosku i uprawnień organizacji do składania wniosków, gdyż leży to w zakresie
oceny formalnej i merytorycznej prowadzonej przez Komisję Konkursową.

http://www.kbpn.gov.pl/
https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=8613103
https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=8613110
https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=8613338
https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=8613344
https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=8613363
https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=8613375
https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=8613379

