
UCHWAŁA NR XIV/154/19
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA

z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.), art. 41 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852), 

Rada Gminy Wręczyca Wielka
 uchwala:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Prubant
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Załącznik do Uchwały Nr XIV/154/19 

Rady Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 27  grudnia 2019 r. 
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I. WSTĘP 

 

Alkoholizm, narkomania oraz przemoc w rodzinie należą do najpoważniejszych 

problemów społecznych. Zjawiska te powodują szkody we wszystkich sferach życia 

człowieka, mają istotny wpływ zarówno na stan zdrowia, na poczucie bezpieczeństwa 

społecznego oraz na relacje rodzinne i międzyludzkie. Stanowią poważne zaburzenia, które 

powodują stopniową utratę wolności i odpowiedzialności, prowadzą nie tylko do destrukcji 

życia osoby uzależnionej, ale jej całego najbliższego otoczenia. 

Ludzie popadają w nałóg bardzo łatwo, wskutek lekkomyślności, przebywania  

w nieodpowiednim towarzystwie lub chcąc uciec przed kłopotami. Problemy dotyczące 

używania środków psychoaktywnych, w tym ryzykowne bądź szkodliwe spożywanie 

napojów alkoholowych oraz stosowanie nowych środków psychoaktywnych, potocznie 

określanych jako dopalacze, często są przyczyną rozwoju wielu poważnych chorób, powodują 

wiele zróżnicowanych szkód społecznych, ekonomicznych i prawnych takich jak: dysfunkcja 

i rozpad w rodzinie, bezrobocie, ubóstwo, przemoc w rodzinie, problemy wychowawcze  

i rozwojowe dzieci, przestępstwa, wypadki samochodowe. 

 

Problemy uzależnień mogą dotknąć każdego mieszkańca naszej gminy, dlatego też biorąc pod 

uwagę jak dotkliwe w skutkach są problemy związane z używaniem alkoholu, konieczne jest 

podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia popytu i podaży tych środków, a także 

działań mających na celu redukcję szkód wynikających z używania substancji 

psychoaktywnych.  

 

Samorząd gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizuje 

zadania własne zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1986 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zadania, o których mowa w art. 4¹ ust. 1 cyt. ustawy 

obejmują: 

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu, 

2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,  

a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących  

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych  i socjoterapeutycznych, 

4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ 

 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, 
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6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej. 

 

Podstawowym dokumentem określającym zadania i obszar działań gminy w zakresie 

przeciwdziałania narkomanii jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii. Zgodnie z art. 10 ust.1 cyt. ustawy do zadań własnych gminy należy: 

 

1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

i osób zagrożonych uzależnieniem; 

2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej; 

3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej  

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci  

i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także 

działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo-wychowawczych  i socjoterapeutycznych, 

4. wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 

służących rozwiązywaniu problemów narkomanii; 

5. pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych 

osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

 

Realizacja w/w zadań prowadzona będzie w formie Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 

(zwanego dalej Programem), uchwalanego corocznie przez Radę Gminy Wręczyca Wielka. 

Program określa lokalną strategię działania w zakresie profilaktyki uzależnień oraz 

minimalizowania szkód wynikających z używania alkoholu i narkotyków. 

 

Celem głównym Gminnego Programu jest tworzenie spójnego systemu działań 

profilaktycznych, zmierzających do zapobiegania powstawaniu problemów uzależnień oraz 

przemocy, ograniczenie szkód zdrowotnych, społecznych i zaburzeń życia rodzinnego, 

wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz przemocy,  

a także  podnoszenie świadomości mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieży na temat 

konsekwencji i szkodliwości spożywania alkoholu i środków psychoaktywnych oraz innych 

zachowań ryzykownych. 

 

Planowane cele, zadania i sposoby ich realizacji wpisane do Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020, 

dostosowane są do problemów i potrzeb wszystkich mieszkańców gminy, oraz do realnych 

możliwości podejmowania określonych działań, które opierają  się o posiadane zasoby 

finansowe określone w przyjętym na dany rok budżecie gminy, oraz zasoby instytucjonalne  

i osobowe, które w okresie danego roku są w stanie zapewnić realizację przyjętych zadań  

i projektów. Działania zawarte w Programie finansowane są przede wszystkim ze środków 
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własnych gminy pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych.  

Większość z planowanych zadań jest kontynuacją z lat poprzednich, w szczególności zadania 

adresowane do szerokiego grona odbiorców. Przykładem takich działań są: utrzymanie 

Punktu Konsultacyjnego, prowadzenie świetlicy środowiskowej, realizacja 

rekomendowanych programów profilaktycznych, udział w kampaniach społecznych.  

W ramach działań profilaktycznych prowadzone są programy profilaktyczne dla uczniów oraz 

warsztaty szkoleniowe dla rodziców, uczniów i nauczycieli i innych grup zawodowych,  

w tym z zakresu asertywności i sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach, działania 

promujące zdrowy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez rodziny, dzieci i młodzież. 

 

II. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU 
 

Ustawy: 

1. ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, 

2. ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, 

3. ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

4. ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym, 

5. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. 

 

Programy krajowe: 

Narodowy Program Zdrowia na latach 2016 – 2020 z dnia 4 sierpnia 2016 r. 

 

Programy rejonowe: 

1. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w województwie 

śląskim na lata 2016 – 2020, przyjęty Uchwałą Nr V/17/1/2016 Sejmiku Województwa 

Śląskiego z dnia 18 stycznia 2016 roku, 

2. Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017 – 2020 

przyjęty Uchwałą nr V/34/8/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 lutego 2017 

roku. 

 

Programy lokalne: 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wręczyca Wielka na lata 2014 -

2022, która została przyjęta Uchwałą Nr XXXII/333/2014 Rady Gminy Wręczyca Wielka  

z dnia 18 czerwca 2014 roku. 

Cel strategiczny IV: Zapewnienie mieszkańcom równego dostępu do służby zdrowia oraz 

wspieranie rodzin i osób dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie. 
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III. DIAGNOZA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ 
 

W trosce o jakość działań profilaktycznych, podejmowanych w ramach zadań własnych 

gminy, dotyczących problematyki uzależnień, przemocy w rodzinie oraz innych zachowań 

ryzykownych, istotne znaczenie ma wybór działań, który powinien być dostosowany do 

lokalnych potrzeb oraz możliwości ich realizacji. Kluczowe jest zatem dobre rozpoznanie, 

jakie aktualnie występują w gminie problemy. Istotnym i cennym źródłem informacji w tym 

zakresie są dane obrazujące sytuację w naszej gminie, w tym: przeprowadzona w 2017 roku 

„Diagnoza problemów społecznych na terenie Gminy Wręczyca Wielka”, oraz sprawozdania, 

opracowania i informacje pozyskane od lokalnych podmiotów działających na rzecz 

ograniczania problemu uzależnień i przemocy w rodzinie, m.in. z Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, Punktu Konsultacyjnego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Policji oraz placówek oświatowych. Podstawą do nakreślenia kierunków 

działań  

w niniejszym Programie są również wyniki badań ogólnopolskich, w tym badań 

realizowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Światową Organizację Zdrowia oraz 

tematyczne opracowania zamieszczane na stronach ww. agencji, stanowiących ważne źródła 

informacji o zachowaniach ryzykownych, których treści zostały wykorzystane w niniejszym 

Programie. 

 

Ponieważ diagnoza stanowi bazę do corocznie opracowywanego Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,  

w ramach zadań do realizacji planuje się przeprowadzenie kolejnej diagnozy problemów 

społecznych w 2020 roku. Powtarzanie badań diagnostycznych co 2-3 lata pozwoli uchwycić 

dynamikę zachowań patologicznych, kierunki i tendencje zmian, pomoże zidentyfikować 

negatywne zjawiska i ich przyczyny oraz poznać potrzeby i oczekiwania mieszkańców 

gminy, a jednocześnie pozwoli ocenić efektywność prowadzonych działań profilaktycznych, 

które wymagają stałego dostosowania do zmieniających się warunków i zachodzących zmian 

społecznych. 

  

W 2015 r. w ramach ESPAD (Europejski Program Badań Szkolnych nad Używaniem 

Alkoholu i Narkotyków) badaniem objęta została młodzież w wieku 15-16 lat i 17-18 lat. 

Dane zawarte w raportach z ostatnio realizowanych badań ogólnopolskich pokazują m. in., że 

alkohol jest zdecydowanie najczęściej używaną substancją psychoaktywną przez polską 

młodzież, a najpopularniejszym napojem alkoholowym jest piwo. Spora grupa nastolatków po 

raz pierwszy sięgnęła po alkohol w wieku 11-13 lat, natomiast częste picie alkoholu (głównie 

piwa) deklarowało ok. 50% 15-16 latków i ponad 80% 17-18 latków. 

 

Drugą co do stopnia rozpowszechnienia substancją psychoaktywną używaną przez młodzież 

szkolną jest nikotyna. Około 52% 15-16 latków przynajmniej raz w życiu wypaliło papierosa, 

a pierwsze eksperymenty z paleniem tytoniu stosunkowo często rozpoczynają się przed 13 

rokiem życia.  
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Trzecim najczęściej używanym przez młodzież rodzajem substancji psychoaktywnych są 

przetwory konopii – marihuana lub haszysz. Szacuje się, że ok. 25% młodzieży 15-16 letniej 

 i 43% młodzieży w wieku 17-18 lat próbowało przynajmniej raz w życiu tych substancji,  

a około 10-15% używa tych narkotyków stosunkowo często (przynajmniej raz w miesiącu).  

Z badań wynika, że młodzież szkolna w Polsce stosunkowo często sięga po leki 

psychotropowe np. leki nasenne i uspokajające. Rosnącym problemem jest używanie przez 

młodzież do odurzania się ogólnodostępnych środków przeciwbólowych (ok. 7% 15-16 

latków). 

Unikanie alkoholu i narkotyków odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu rozprzestrzeniania 

się HIV, gdzie do zakażeń HIV dochodzi najczęściej wśród ludzi młodych pomiędzy 15 a 24 

rokiem życia (ok.70% osób zakażonych nie jest świadomych swego zakażenia). 

Dużym wyzwaniem dla polityki i zdrowia publicznego są nowe substancje 

psychoaktywne (NSP), niebezpieczne dla zdrowia i życia ich użytkowników, nazywane   

w Polsce dopalaczami, do używania których przyznało się ok. 10-12% osób w wieku 17-18 

lat (przynajmniej raz  w życiu) a ok. 3-4% młodzieży w tym wieku często sięga po dopalacze. 

 

1. Informacja Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku o stanie bezpieczeństwa 

i porządku publicznego na terenie Powiatu Kłobuckiego za 2018 rok-wybrane 

zagadnienia dot. używania alkoholu i narkotyków oraz przemocy w rodzinie 

na terenie gminy Wręczyca Wielka. 

 

1) Przestępstwa narkotykowe 

 

W 2018 roku wszczęto 24 postępowania z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w których 

stwierdzono 63 czyny (rok ubiegły 29 czynów stwierdzonych przy 27 wszczętych 

postępowaniach). Ujawniono 32 podejrzanych o przestępstwa narkotykowe (20 podejrzanych 

w 2017 roku).  

W 2018 roku największa skala zjawiska przestępstw narkotykowych wystąpiła w gminach 

Kłobuck (8 wszczęć), Wręczyca Wielka (5 wszczęć) oraz Opatów (4 wszczęcia). Kłobuccy 

policjanci zabezpieczyli ponad 4,6 kg narkotyków. 

 

2) Przestępczość nieletnich 

 

W 2018 roku ujawnionych zostało 47 nieletnich sprawców czynów karalnych, którzy 

popełnili 47 czynów karalnych. W roku 2017 odnotowano 43 czyny karalne, których 

dopuściło się 36 nieletnich. W 2018 roku ujawniono 37 nieletnich znajdujących się w stanie 

nietrzeźwości.  

Na podstawie posiadanego rozpoznania oraz w ramach profilaktyki na rzecz zapobiegania 

demoralizacji nieletnich w 2018 roku skierowano 163 wnioski do sądów rodzinnych wobec 

nieletnich zagrożonych demoralizacją oraz wniosków opiekuńczych, natomiast w 2017 roku 

było 120 takich wniosków. 
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3) Przemoc w rodzinie 

 

W 2018 roku zostały sporządzone 174 Niebieskie Karty, to jest o 10 mniej niż 2017 roku.  

W 32 przypadkach były to karty, dotyczące kolejnych przypadków przemocy w trakcie 

trwającej procedury, natomiast w 142 kartach wszczynano procedurę. 

Z analizy sporządzonej w 2018 roku kart wynika, że pokrzywdzonymi na skutek stosowania 

różnych form przemocy są 282 osoby, w tym: 173 kobiety, 49 mężczyzn oraz 60 małoletnich. 

W ciągu 2018 roku w 84 przypadkach izolowano sprawców przemocy. 

W 100 przypadkach sprawcami przemocy były osoby będące pod wpływem alkoholu. 

Najczęściej mamy do czynienia z przemocą psychiczną w 173 przypadkach, fizyczną – 137. 

Odnotowano 10 przypadków innego rodzaju przemocy.  

W 2018 roku wszczęto 68 postępowań w sprawach o znęcanie , tj. o 13 więcej niż  

w ubiegłym roku.  

Na terenie gminy Wręczyca Wielka wszczęto 13 postępowań o znęcanie. 

Skala zagrożenia przemocą w rodzinie na terenie powiatu w porównaniu do lat poprzednich 

systematycznie uległa spadkowi, jednakże w dalszym ciągu mamy do czynienia z przemocą 

głównie w rodzinach dotkniętych zjawiskiem alkoholizmu, bezrobocia, nieporadności. 

Zgodnie z obowiązującymi procedurami dotyczącymi Niebieskiej Karty, Kierownik Rewiru 

Dzielnicowych oraz dzielnicowi uczestniczą w spotkaniach miejskich i gminnych zespołów 

interdyscyplinarnych i grupach roboczych.  

 

4) Nietrzeźwi kierowcy 

 

W 2018 roku zatrzymano na gorącym uczynku 136 nietrzeźwych kierujących pojazdem 

mechanicznym (art. 178a§1akk) oraz 47 kierujących pojazdem mechanicznym znajdujących 

się po użyciu alkoholu (art. 87§1kw). 

Nadal na wysokim poziomie utrzymuje się liczba kierujących będących pod działaniem 

alkoholu prowadzących inny niż pojazd mechaniczny. 

W 2018 roku ujawniono w sumie 123 rowerzystów kierujących w stanie nietrzeźwości (art. 

87§1a kw) oraz 18 osób prowadzących inny niż pojazd mechaniczny znajdujących się po 

użyciu alkoholu (art. 87§2kw). 

 

2. Diagnoza problemów alkoholowych – wybrane zagadnienia 

 
1) Różne wzory i konsekwencje spożywania alkoholu. 

 

Nadużywanie alkoholu jest niezmiennie, jednym z głównych problemów społecznych 

na świecie. Statystyki pokazują, że Polacy piją coraz więcej alkoholu. Posługując się 

wynikami badań społecznych liczbę osób uzależnionych od alkoholu w Polsce można 

oszacować na 600 tys. do 800 tys. Liczbę pijących nadmiernie i szkodliwie określa się na 

około trzy miliony. Według szacunków Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych (PARPA) większość osób pijących alkohol spożywa go w sposób, który nie 

powoduje negatywnych konsekwencji dla nich i dla osób z ich otoczenia. Jednak kilkanaście 

procent dorosłych Polaków spożywa alkohol problemowo. Oprócz osób uzależnionych 
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problem nadużywania alkoholu dotyka osób współuzależnionych (członków rodziny), których 

jest 4 -5 mln, w tym ok 1 mln. dzieci.  

 

Osoby pijące alkohol mogą wielokrotnie w ciągu swojego życia zmieniać wzór spożywania 

alkoholu. Ktoś, kto dzisiaj pije alkohol na poziomie niskiego ryzyka może w wyniku różnego 

rodzaju okoliczności zwiększyć swoje picie do poziomu wysokiego ryzyka. Ktoś, kto dziś 

pije ryzykownie lub szkodliwie może na tyle ograniczyć swoje picie, aby radykalnie 

zmniejszyć wynikające z niego szkody. Abstynent może w każdej chwili zacząć pić, a osoba 

uzależniona może zostać abstynentem. Najmniej jednak prawdopodobna jest sytuacja, że 

osobie uzależnionej uda się trwale ograniczyć spożywanie alkoholu, a więc wrócić na stałe do 

picia kontrolowanego, o niskim ryzyku szkód. 

Nadużywaniem i niezdrowym spożywaniem alkoholu określa się picie ponad 20 g dziennie 

alkoholu przez kobiety i ponad 40 g przez mężczyzn. 

 

Ryzykowne spożywanie alkoholu – to picie nadmiernych ilości alkoholu (jednorazowo  

i w określonym przedziale czasu) nie pociągające za sobą aktualnie negatywnych 

konsekwencji, przy czym można oczekiwać, że konsekwencje te pojawią się, o ile obecny 

model picia nie zostanie zmieniony. 

 Ilość czystego alkoholu w 

gramach spożywana dziennie 

Ilość czystego alkoholu w gramach 

spożywana tygodniowo 

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

Ryzykowne 

spożywanie 

alkoholu 

20 - 40 40 - 60 140 - 209 280 - 340 

Szkodliwe picie alkoholu – to wzorzec picia, który już powoduje szkody zdrowotne, fizyczne 

bądź psychiczne, ale również psychologiczne i społeczne, przy czym nie występuje 

uzależnienie od alkoholu. Mogą one przybierać formę szkód somatycznych (np. uszkodzenie 

wątroby, nadciśnienie tętnicze) lub psychicznych (stany depresyjne, stany lękowe, drażliwość, 

nadpobudliwość).  

Jako picie szkodliwe określane jest też spożywanie każdej ilości alkoholu przez kobiety  

w ciąży, matki karmiące, chorych przewlekle, osoby przyjmujące leki, osoby starsze. 

 Ilość czystego alkoholu w 

gramach spożywana dziennie 

Ilość czystego alkoholu w gramach 

spożywana tygodniowo 

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

Szkodliwe 

spożywanie 

alkoholu 

ponad 40 ponad 60 210 i więcej 350 i więcej 

 

Uzależnienie od alkoholu – jest chorobą, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacja Chorób 

Urazów i Przyczyn Zgonów – edycja X, rozpoznawalną z symbolem statystycznym F 10.2. 

Uzależnienie od alkoholu, czyli tzw. alkoholizm, jest chroniczną, postępującą i potencjalnie 

śmiertelną chorobą. Może ona jednak być powstrzymywana, jeżeli osoba uzależniona 
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podejmie systematyczną terapię w placówce odwykowej. Niestety mechanizm tej choroby 

powoduje, że zdecydowana większość osób uzależnionych nie chce się leczyć. 

Do uzależnienia prowadzi wiele dróg, ale zawsze występuje jeden wspólny czynnik – 

długotrwałe i intensywne używanie alkoholu. O tym kto się uzależni decyduje złożone  

i wzajemne oddziaływanie czynników biologicznych, środowiskowych i psychologicznych.  

Uzależnienie jest zaburzeniem bio-psycho-społecznym. Przyczynia się do rozwoju szeregu 

chorób oraz powoduje dezorganizację życia społecznego osób uzależnionych i ich rodzin. 

Istnieje wysoka zależność między uzależnieniem od alkoholu a bezrobociem, niższym 

statusem socjoekonomicznym, niskim poziomem wykształcenia, wypadkami i przemocą 

interpersonalną. 

 

Nadużywanie alkoholu jak i uzależnienie od jego spożywania implikuje szereg szkód 

zarówno dla osoby pijącej jak i osób żyjących w jej otoczeniu, a walka z alkoholizmem 

bardzo często jest trudna i długa, ponieważ osoby nadużywające alkoholu zazwyczaj 

wypierają i bagatelizują swój problem związany z piciem.  

Szkody powodowane przez alkoholizm występują w wielu wymiarach: 

- jednostkowym – oddziałują negatywnie na zdrowie fizyczne i psychiczne osób pijących; 

- społecznym – negatywne oddziaływanie na zdrowie fizyczne i psychiczne członków rodzin, 

przemoc w rodzinie, zakłócenia porządku publicznego, przestępczość, ubóstwo, bezrobocie; 

- ekonomicznym – koszty: leczenia osób uzależnionych jak i współuzależnionych, systemu 

pomocy społecznej, zaangażowania wymiaru sprawiedliwości, przedwczesnej umieralności, 

spadek wydajności pracy. 

2) Szkody zdrowotne  

Alkohol jest czynnikiem patogennym oddziałującym wielonarządowo, poza tym powoduje 

szkody psychiczne i społeczne. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) alkohol 

wpływa na ponad 200 rodzajów chorób i znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników 

ryzyka dla zdrowia. Większe ryzyko niesie za sobą palenie tytoniu i nadciśnienie tętnicze.  

Z raportu wynika, że ponad 3 miliony osób zmarło na świecie w 2016 r. w wyniku 

nadmiernego spożycia alkoholu. To jeden zgon co 10 sekund. Oznacza to, że co dwudziesty 

zgon na świecie można przypisać skutkom picia alkoholu.  

W ponad trzech czwartych przypadków śmiertelnymi ofiarami etanolu są mężczyźni. Według 

WHO, aktualnie na Polaka powyżej 15. roku życia przypada średnio około 11,5 litra czystego 

alkoholu. Więcej było jedynie w 2005 roku i w drugiej połowie lat 70-tych. W 2016 roku 

 z powodu alkoholu (marskość wątroby, nowotwory, wypadki samochodowe) zginęło łącznie 

12 599 osób. 

 

Alkohol działa szkodliwie na niemal wszystkie tkanki i narządy, powoduje zmiany 

chorobowe w układzie: nerwowym, krążenia, oddechowym, moczowym i hormonalnym, 

wpływa na osłabienie systemu odpornościowego organizmu. Skutkiem tego jest m.in. 

zwiększone ryzyko występowania pewnych odmian raka, zwłaszcza przełyku, wątroby, części 

nosowej gardła, krtani i tchawicy oraz raka sutka u kobiet. Alkohol wywołuje też niedobory 

witamin i innych pierwiastków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. 
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Następstwem owych niedoborów są zaburzenia widzenia, zmiany skórne, zapalenie 

wielonerwowe, zmiany w błonach śluzowych i szpiku kostnym, zaburzenia procesów 

rozrodczych, szkorbut i inne. 

Alkohol wywołuje znaczące zaburzenia w funkcjonowaniu psychicznym człowieka: 

bezsenność, depresję, niepokój, próby samobójcze, zmiany osobowości, amnezję, psychozę 

alkoholową, halucynozę alkoholową, otępienie (zespól Korsakowa). 

 

Spożywanie alkoholu przez kobietę ciężarną, bez względu na ilość, czasem nawet 

sporadyczne wypicie większej ilości alkoholu, może mieć negatywne skutki dla dziecka. 

Alkohol spożywany regularnie i w dużych ilościach przez ciężarne kobiety może 

doprowadzić nawet do przedporodowej śmierci płodu.  

Zespół Alkoholowy Płodu (Fetal Alkohol Syndrom – FAS) jest to zespół nieprawidłowości 

stwierdzany u dzieci niektórych matek spożywających alkohol w okresie ciąży. Wówczas 

alkohol przenika przez łożysko i jest wchłaniany w całości przez dziecko, uszkadzając płód 

nieodwracalnie. Szacuje się, że w Polsce rodzi się co roku ok. 900 dzieci z pełnoobjawowym 

FAS, lecz wiele łagodniejszych przypadków może pozostawać nierozpoznanych.  

Objawy wywołane alkoholem mogą ujawnić się zarówno bardzo wcześnie, tuż po porodzie, 

jak i  

w dalszych latach życia dziecka. Na etapie życia płodowego może nastąpić zahamowanie 

wzrostu płodu i w konsekwencji mała urodzeniowa masa ciała. Alkohol może spowodować 

wady rozwojowe narządów dziecka, typowe anomalia w budowie twarzy. Późniejsze 

problemy zdrowotne takich dzieci to zaburzony rozwój fizyczny i psychomotoryczny, 

problemy z nauką, nadpobudliwość, skłonność do uzależnień. Skutkują one w przyszłości 

niepełnosprawnością społeczną i zawodową. Zespół FAS uważa się za nieuleczalną jednostkę 

chorobową. Zgodnie z opinią lekarzy, zespół FAS nie występuje nigdy, jeśli kobieta  

w okresie ciąży utrzymywała abstynencję alkoholową. 

 

Z kolei FASD jest szerszym spektrum zaburzeń, w którym obserwujemy niepełny obraz, 

jedynie część objawów. W tym spektrum wyróżniamy zarówno częściowy FAS, jak 

i poalkoholowe defekty urodzeniowe, a także poalkoholowe zaburzenia układu nerwowego. 

Wszystkie te zaburzenia wynikają z uszkadzającego działania alkoholu na dziecko jeszcze 

przed jego urodzeniem. 

Badania epidemiologiczne dotyczące FASD w Polsce przeprowadziła Państwowa Agencja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach projektu ALICJA. Pokazały one, że 

zaburzenia neurorozwojowe wynikające z picia alkoholu przez matkę w czasie ciąży dotyczą 

nie mniej niż 2% dzieci w wieku 7-9 lat. Oznacza to, że FASD występuje znacznie częściej 

niż np. spektrum autystyczne (1,5%; Baio, 2014) lub zespół Downa (0,1%, Shin i in., 2009)¹.
1
 

 

3) Zaburzenia życia rodzinnego związane z alkoholem. 

 

Współuzależnienie nie jest chorobą - jest zespołem nieprawidłowego przystosowania się 

do sytuacji problemowej. Nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny 

                                                           
1
 Diagnoza FASD dla celów edukacyjnych i wychowawczych, Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Magdalena 

Borkowska, Przegląd Pedagogiczny, 2015, nr 1. 
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destabilizuje funkcjonowanie całego systemu rodzinnego. W trakcie rozwoju uzależnienia, 

picie alkoholu stopniowo staje się najważniejszą sprawą w rodzinie. Osoby współuzależnione 

w pierwszej kolejności zaprzeczają temu, że problem z rozwijającym się uzależnieniem w 

rodzinie w ogóle istnieje. Koncentrując się na szukaniu sposobu ograniczenia picia, osoba 

współuzależniona nieświadomie przejmuje odpowiedzialność za zachowania osoby pijącej  

i kontrolę za jego funkcjonowanie, tym samym łagodzi konsekwencje picia: kłamie, płaci 

długi, dba o higienę i wizerunek pijącego, usprawiedliwia, ukrywa problem, w efekcie czego 

osoba uzależniona nie bierze odpowiedzialności za swoje zachowanie, a często również nie 

ma świadomości problemu. Zaprzeczanie, które spełnia początkowo rolę obronną, na dłuższą 

metę powoduje kumulację napięcia. Życie w długotrwałym stresie spowodowanym piciem 

bliskiej osoby oraz brak skuteczności własnych działań nakierowanych na rozwiązanie 

problemu, powoduje u osoby współuzależnionej problemy zdrowotne: zaburzenia 

psychosomatyczne, emocjonalne, stresowe, zaburzenia adaptacyjne. Osoby współuzależnione 

wymagają pomocy i mogą uzyskać poprawę stanu zdrowia, jeśli skorzystają z pomocy 

oferowanej im w placówkach terapii uzależnień. Poszukując informacji na temat problemu,  

z wielkim zdziwieniem i niedowierzaniem dowiadują się, że przez lata nieodpowiedzialnie 

wspierali jego picie, usiłując przecież piciu temu przeciwdziałać. 

 

Alkoholizm rodziców jest dla dziecka źródłem wielu traumatyzujących przeżyć. 

Destruktywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci oraz na proces ich rozwoju 

wywierają warunki życia w dysfunkcyjnej rodzinie, przede wszystkim różne negatywne 

formy zachowań rodziców, zaniedbywanie obowiązków opiekuńczych i potrzeb dziecka, 

agresja i przemoc. Wychowujące się w rodzinie z problemem alkoholowym dziecko żyje  

w poczuciu niepewności, chaosie, napięcia i stresie, brak mu poczucia bezpieczeństwa, często 

przeżywa smutek, lęk, strach i samotność. Aby przetrwać w tej sytuacji uczy się trzech 

rzeczy: nie ufać (rodzicom, dorosłym, innym ludziom), nie mówić (o swoich uczuciach  

i myślach na temat picia bliskiej osoby) i nie odczuwać (przykrych uczuć, np. nienawiści czy 

złości na rodzica). Pomoc dziecku powinna być zawsze zintegrowana z pomocą rodzinie, np. 

wychowawca powinien nawiązać kontakt z innymi instytucjami, jak pomoc społeczna, 

policja, kurator, poradnia psychologiczno - pedagogiczna, pedagog szkolny, punkt 

konsultacyjny. Skoordynowanie podejmowanych działań może przyczynić się do poprawy 

sytuacji dziecka oraz zwiększenia skuteczności interwencji podejmowanych wobec 

pozostałych członków rodziny, zwłaszcza w aspekcie motywowania rodziców do podjęcia 

terapii i rozwiązania problemów osobistych.  

 

Dzieci alkoholików wchodzą w dorosłość z bagażem doświadczeń, który często na długie 

lata negatywnie wpływa na ich życie. Przetrwanie w świecie pozbawionym wartości i reguł, 

życie w ciągłym stresie, bez możliwości uzyskania wsparcia wymaga od dziecka 

natychmiastowego przystosowania się, wypracowania mechanizmów obronnych by poradzić 

sobie z brutalną rzeczywistością. Taką nadzieję na zmianę trudnej sytuacji jest najczęściej 

osiągnięcie wieku dorosłego i usamodzielnienie się, jednak w wielu przypadkach problemy  

z wejściem w dorosłość nie kończą się. Efektem doświadczeń wyniesionych z życia  

w rodzinie z problemem alkoholowym są pewne nabyte w dzieciństwie schematy zachowań  
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i reakcji emocjonalnych, które wtedy pomagały – teraz powodują problemy w kontaktach  

z innymi ludźmi i samym sobą. Powstały u niektórych dzieci  

z rodzin z problemem alkoholowym zespół zaburzeń przystosowania w kolejnych etapach 

życia nazywamy Syndromem Dorosłego Dziecka Alkoholika (DDA). 

Problemy, jakie mają dorosłe dzieci alkoholików to m.in.: poczucie niższej wartości, poczucie 

osamotnienia, lęk przed zmianą, przeżywanie silnych lęków przy braku realnych zagrożeń, 

trudności w relacjach z autorytetami, brak zdolności do zachowań spontanicznych, potrzeba 

kontrolowania siebie i innych, trudności w budowaniu satysfakcjonujących związków  

z innymi ludźmi, lęk przed odrzuceniem, brak akceptacji siebie, niezdolność do odczuwania 

swoich potrzeb. 

Kiedy nasilenie cech DDA zaczyna przeszkadzać w codziennym życiu, wówczas wskazana 

jest psychoterapia. Terapię DDA oferują niektóre placówki leczenia uzależnień, prowadzą ją 

specjaliści psychoterapii uzależnień oraz psychoterapeuci.  

 

Przemoc w rodzinie jest zaburzeniem ściśle powiązanym z używaniem alkoholu.  

Z punktu widzenia prawa stosowanie przemocy jest przestępstwem ściganym w naszym kraju 

na podstawie art. 207 k.k. To, co odróżnia przemoc od agresji, to przewaga sił jednej ze stron, 

a w przemocy jest ona zawsze po stronie sprawcy. Stosującego przemoc nazywa się sprawcą, 

a doznającego ofiarą. Sprawca działa z intencją wobec ofiary, która jest od niego słabsza, 

narusza jej prawa i dobra osobiste, powodując cierpienia i szkody.  Faktem jest, iż  

o przemocy domowej mówi się coraz częściej. Powstało wiele kampanii społecznych przeciw 

przemocy w rodzinie nagłaśniających to zjawisko poprzez plakaty, ulotki czy reklamy 

telewizyjne. Jednym z sygnałów stale podnoszącej się świadomości społecznej na temat 

zjawiska przemocy jest rosnąca liczba zgłaszanych aktów przemocy. Przemoc rodzinna, 

której świadkami są dzieci, destruktywnie wpływa na ich rozwój emocjonalny. Zaburzenia  

u dzieci przejawiają się w kilku aspektach i dotyczą zarówno psychologicznych, zdrowotnych 

jak i fizycznych upośledzeń ich zachowania. Dzieci oglądające przemoc pomiędzy rodzicami, 

nie znają właściwej definicji miłości ani bliskości w związku, a doświadczenia  

z dzieciństwa rzutują na ich późniejsze życie, składające się przede wszystkim z przemocy 

rodzinnej i zaburzeń w relacjach z partnerem.  

 

Zgodnie z danymi szacunkowymi Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych problemy związane z nadużywaniem alkoholu dotyczą: 

 

 
 Polska-38,6 

mln 

Miasto – 100 

tys. 

mieszkańców 

Miasto – 25 

tys. 

mieszkańców 

Gmina 

Wręczyca 

Wielka 

17.698 

mieszkańców 

Liczba osób 

uzależnionych od 

alkoholu 

ok. 2% 

populacji 

ok. 800 tys. 

osób 

ok. 2 tys. 

osób 

ok. 500 osób ok. 354 osób 

Dorośli żyjący w 

otoczeniu alkoholika 

(współmałżonkowie, 

rodzice) 

ok. 4% 

populacji 

ok. 1,5 mln 

osób 

ok. 4 tys. 

osób 

ok. 1 tys. 

osób 
ok.700 osób 
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Dzieci wychowujące 

się w rodzinie 

alkoholików 

ok. 4% 

populacji 

ok. 1,5 mln 

osób 

ok. 4 tys. 

osób 

ok. 1 tys. 

osób 
ok. 700 osób 

Osoby pijące 

szkodliwie 

 5%-7% 

populacji 

2 mln -2,5 

mln osób 

ok. 5 tys. -7 

tys. osób 

1250 - 1750 

osób 
ok. 884-1257 

osób 

Ofiary przemocy 

domowej w 

rodzinach z 

problemem 

alkoholowym 

2/3 osób 

dorosłych 

oraz 2/3 

dzieci z 

tych 

rodzin 

ok. 2 mln 

osób 

dorosłych i 

dzieci 

ok. 5,3 tys. 

osób 

dorosłych i 

dzieci 

ok. 1330 osób 

dorosłych i 

dzieci 

ok. 933 osób 

dorosłych i 

dzieci 

 

Przedstawione powyżej dane pokazują, iż w gminie Wręczyca Wielka różne kategorie 

problemów alkoholowych mogą dotyczyć około 3.000 osób, co stanowi ok. 16% wszystkich 

jego mieszkańców. Dlatego niezmiernie ważna jest kompleksowa diagnoza spożywania 

alkoholu przez mieszkańców gminy, skutków jakie niesie za sobą jego spożywanie oraz 

zaoferowanie pomocy potrzebującym, w tym zarówno rodzinie jako całości, jak  

i poszczególnym jej członkom. 

 

4) Konsumpcja napojów alkoholowych 
 

Dane Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wskazują, iż w Polsce 

wśród spożywanych napojów alkoholowych najwyższy odsetek stanowi piwo.  W 2018 roku 

spożycie piwa w litrach na 1 mieszkańca kraju wynosiło 5,53 litra i w stosunku do roku 2000 

nastąpił wzrost o 1,8 litra¹. 

Tabela 1. Spożycie alkoholu w litrach na jednego mieszkańca Polski w latach 2000 – 2018 
 

Lata Wyroby 

spirytusowe 

(100% 

alkoholu) 

Wino i miody 

pitne* 

Wino i miody 

pitne w 

przeliczeniu 

na 100 % 

alkoholu 

Piwo* Piwo w 

przeliczeniu 

na 100 % 

alkoholu 

2000 2 12 1,44 66,9 3,68 

2001 1,7 10,6 1,27 66,5 3,66 

2002 1,7 11,2 1,34 70,7 3,89 

2003 2,4 11,3 1,36 74,8 4,10 

2004 2,5 10,6 1,27 82 4,51 

2005 2,5 8,6 1,03 80,7 4,44 

2006 2,7 9,1 1,09 90,8 5,00 

2007 3 8,9 1,07 93,4 5,14 

2008 3,4 8,2 0,98 94,4 5,19 

2009 3,2 7 0,84 91,2 5,02 

2010 3,2 7 0,84 90,5 4,98 

2011 3,3 6,4 0,77 94,3 5,18 

2012 3 5,9 0,71 99,2 5,46 

2013 3,6 5,8 0,67 97,7 5,37 

2014 3,2 6,3 0,76 98,9 5,44 

2015 3,2 6,3 0,76 99,1 5,45 

2016 3,2 5,8 0,70 99.5 5,47 

2017 3,3 6,1 0,73 98,5 5,42 

2018 3,3 6,0 0,72 100,5 5,53 
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*Przyjmuje się założenie, iż w jednym litrze piwa zawartych jest 5,5 % alkoholu, a w winie (miodzie 

pitnym) zawartych jest 12 % alkoholu. 

 

 

Lata Wyroby spirytusowe  Wino i miody pitne Piwo 

2000 28,30 % 22,00 % 51,50 % 

2001 25,80 % 19,20 % 55,00 % 

2002 24,50 % 19,40 % 56,10 % 

2003 30,50 % 17,30 % 52,20 % 

2004 30,20 % 15,30 % 54,50 % 

2005 31,40 % 12,90 % 55,70 % 

2006 30,70 % 12,40 % 56,90 % 

2007 32,60 % 11,60 % 55,80 % 

2008 35,50 % 10,30 % 54,20 % 

2009 30,30 % 9,30 % 55,40 % 

2010 35,50 % 9,30 % 55,20 % 

2011 35,70 % 8,30 % 56,00 % 

2012 32,74 % 7,73 % 59,54 % 

2013 37,20 % 7,20 % 55,70 % 

2014 34,10 % 8,00 % 57,90 % 

2015 34,00 % 8,00 % 57,90 % 

2016 34,20 % 7,40 % 58,40 % 

2017 35,20 % 7,80 % 57,80 % 

2018 34,60 % 7,50 % 57,90 % 

 

Odnosząc się do struktury spożycia napojów alkoholowych należy zaznaczyć, że piwo 

stanowi 57,9 % spożywanego alkoholu w kraju. Jak wskazują powyższe wyniki struktura 

spożycia alkoholu w przeciągu 18 lat ulega zmianie, zdecydowanie zwiększyło się spożycie 

wyrobów spirytusowych oraz piwa na rzecz wina i miodów pitnych. 

 

Niekorzystnie z punktu widzenia zdrowotnego i rozpowszechnienia problemów 

alkoholowych kształtuje się w gminie Wręczyca Wielka dynamika sprzedaży napojów 

alkoholowych. 

Wartość sprzedanego alkoholu wynosiła: 

- w 2015 roku – 8 999 309,43, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy stanowi wydatek 

509,01 zł w skali roku, 

- w 2016 roku – 11 253 159,18, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy stanowi wydatek 

635,87 zł w skali roku, 

- w 2017 roku – 12 173 747,07, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy stanowi wydatek 

687,86 zł w skali roku, 

- w 2018 roku – 13 242 757, 51, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy stanowi wydatek 

748,26 zł w skali roku. 

 

3. Wyniki badania przeprowadzonego w 2017 roku na terenie Gminy Wręczyca 

Wielka – problemy alkoholowe i narkotykowe w opinii mieszkańców. 

 

Na zlecenie Gminy Wręczyca Wielka w 2017 roku przeprowadzone zostało badanie pn. 

„Diagnoza problemów społecznych na terenie gminy Wręczyca Wielka”. Przeprowadzona 

diagnoza oraz analiza danych umożliwiła: określić skalę zagrożeń na terenie gminy, ocenić 
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jaka jest wiedza dorosłych mieszkańców, nauczycieli, młodzieży i dzieci na temat używania 

alkoholu  i narkotyków, poznanie ich postaw, zachowań i doświadczeń, rozpoznanie  

w sytuacji co się zażywa, gdzie, z kim, w jakim wieku, jaka jest dostępność alkoholu, 

narkotyków i dopalaczy przede wszystkim dla nieletnich,  poznanie jaką świadomość mają 

mieszkańcy na temat zagrożeń i konsekwencji wynikających  z używania narkotyków  

i alkoholu, oraz jakie są ich potrzeby i oczekiwania.  

 

W badaniu ankietowym udział wzięły łącznie 384 osoby i zostało przeprowadzone wśród: 

 137 dorosłych mieszkańców, przy czym 54% stanowiły kobiety, a 46% mężczyźni, 

 209 uczniów, w tym: 

- 118 dzieci szkoły podstawowej, gdzie 52% stanowili chłopcy, 48% dziewczęta, przy 

czym najliczniejszą grupę badanych stanowiły dzieci mające 13 lat (47%), a następnie 

11 latkowie (27%) i 12 latkowie (22%), 

- 91 uczniów szkoły gimnazjalnej, gdzie 49% stanowiły dziewczęta, 51% chłopcy, 

wśród których najliczniejszą grupę stanowili uczniowie mający 14 lat (14%), 34% 

badanych miało 15 lat, 2% -13 lat, 2% - 11 lat, a szesnastolatkowie stanowili 2% 

próby. 

 38 nauczycieli, z czego 8% stanowili mężczyźni, 92% kobiety. 

 

Najliczniejszą grupę badanej społeczności stanowiły osoby między 26 a 35 rokiem życia 

(28%) oraz mające 36-45 lat (26%). 2% stanowili mieszkańcy w wieku 46-55 lat, 12%- osób 

poniżej 25 lat, 11% -osoby w wieku 56-65 lat oraz 1 % respondentów miało więcej niż 65 lat. 

Niektóre z pytań ankietowych są wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się 100%. 

 

1) Problemy alkoholowe z perspektywy dorosłych mieszkańców Gminy  Wręczyca 

Wielka  
 

W celu określenia skali problemu alkoholizmu w Gminie Wręczyca Wielka, w badaniu 

poproszono dorosłych mieszkańców o oszacowanie jak często spożywają alkohol. Spośród 

ankietowanych:  

- 28% deklaruje, że w ogóle nie pije alkoholu, 18% badanych pije napoje alkoholowe kilka 

razy w roku, 24% respondentów sięga alkohol kilka razy w miesiącu, kolejne 24% kilka razy 

w tygodniu, aż 5% dorosłych mieszkańców gminy spożywa alkohol codziennie.  

Wśród osób, które przyznały, że spożywają alkohol: najpopularniejszym alkoholem jest piwo 

- 53%, wino pije 33% badanych, 17% - wódkę, nalewki – 9%, likiery -4%, inne alkohole – 

7%. 

 

Mieszkańcy odpowiadali na pytanie, ile porcji alkoholu wypijają w ciągu dnia, przy czym 

porcja to: szklanka piwa (250ml), lampka wina (100ml), kieliszek wódki (30ml): 

- 51% badanych wypija zwykle 1-2 jednostki alkoholu, 36% - 3-4 porcje, 9% 5-7 porcji 

dziennie, między 8 a 10 porcji alkoholu w ciągu dnia spożywa 2% badanych, a powyżej 11 – 

1%.   

Przyjmuje się, że w Europie porcja taka zawiera zwykle 10 g czystego alkoholu.   
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Powody dla jakich mieszkańcy gminy sięgają po alkohol: 

- większość pije dla towarzystwa – 55%, bez konkretnego powodu – 40%, dla lepszej zabawy 

– 19%, aby złagodzić stres – 11%, za namową znajomych – 8%, aby zapomnieć o problemach 

– 6%, dla zmniejszenia objawów kaca – 3% badanych. 

 

Respondenci najczęściej spożywają alkohol: 

- w domu (67%) i u znajomych (57%), 21% badanych napije się w pubie/restauracji/kawiarni, 

na świeżym powietrzu – 2%, w pracy – 2%, 1% ankietowanych pije alkohol pod sklepem,  

2% - w innych miejscach 

Z analizy danych wynika, że 29% badanych mieszkańców wykonywało obowiązki w pracy 

będąc pod wpływem alkoholu, z czego 3 % często pracuje będąc pod wpływem alkoholu,  

a 1% bardzo często. Pozostałe 71% ankietowanych twierdzi, że nigdy nie pracują będąc  

w stanie nietrzeźwości. 

 

74% badanych mieszkańców naszej gminy deklaruje, że nigdy nie prowadziło pojazdu pod 

wpływem alkoholu, 18% - raz się zdarzyło, u 2% zdarza się sporadycznie, a 3% 

ankietowanych często prowadzi samochód pod wpływem alkoholu.  

3% dorosłych mieszkańców gminy Wręczyca Wielka zadeklarowało, że zostało 

zatrzymanych przez organ porządkowy za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu,  

u 97% badanych nigdy się to nie zdarzyło. 

 

Większość badanych – 65% wskazała, że nigdy nie było świadkami sytuacji, w której 

dochodzi do prowadzenia pojazdu przez osoby będące pod wpływem alkoholu, 23% rzadko 

spotkało się z taką sytuacją, 9% czasami, 1% często, 1% - bardzo często jest świadkiem takiej 

sytuacji. Spośród badanych mieszkańców 36% uważa, że w gminie nie ma sytuacji 

prowadzenia pojazdów przez nietrzeźwych kierowców, 36% uważa, że zdarza się to rzadko, 

według 18% - czasami, 7% - często, 3% ankietowanych twierdzi, że bardzo często kierowcy 

prowadzą samochód pod wpływem alkoholu. 

  

Pytając badanych mieszkańców na temat punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy 

Wręczyca Wielka, w opinii ankietowanych: 47% uważa, że jest wystarczająca liczba punktów 

sprzedaży alkoholu, dla 22% jest ich dużo, 4% badanych uważa, że sklepów z alkoholem jest 

za dużo, dla 8% jest ich za mało, natomiast 20% ankietowanych nie ma wiedzy na temat 

ilości punktów z napojami alkoholowymi w gminie.  

 

61% mieszkańców jest zdania, że osoby będące pod wpływem alkoholu mogą kupić alkohol, 

8% jest przeciwnego zdania, 31% badanych twierdzi, że nie ma wiedzy na ten temat.  

 

Rezydenci zapytani o to, czy w ich miejscu zamieszkania osoby niepełnoletnie mogą kupić 

alkohol, prawie połowa odpowiedziała, że nie ma wiedzy na ten temat (47%), 23% uważa, że 

dzieci i młodzież nie mają takiej możliwości, 30% badanych jest zdania, że nieletni mają 

możliwość pozyskania alkoholu na terenie gminy Wręczyca Wielka.  

82% dorosłych mieszkańców nigdy nie była świadkami zakupu alkoholu przez nieletnich, 

14% kilka razy spotkało się z taką sytuacją, natomiast 4% twierdzi, że zdarza się to często.  
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50% badanych mieszkańców przyznało, że nie reaguje w sytuacji sprzedaży alkoholu 

nieletnim, bo to nie moja sprawa, 21% nie reaguje, bo jak nie kupi tu to i tak pójdzie gdzie 

indziej.    

 

Większość badanych mieszkańców - 67% nigdy nie widziała kobiety ciężarnej spożywającej 

alkohol, ale 17% widziało pijące kobiety w ciąży. Zdecydowana większość objętych 

badaniem osób (87%) jest zdania, że picie alkoholu w ciąży ma wpływ na rozwój dziecka, 

wiedzy na ten temat nie ma 12% ankietowanych, a 1% uważa, że picie alkoholu nie ma 

wpływu na rozwój płodu.  

13% badanych mieszkańców słyszało o Alkoholowym Zespole Płodowym FAS, natomiast aż 

69% nie wie czym jest FAS. Zadawalający jest jednak fakt, że większość uważa, iż kobiety  

w ciąży są w wystarczający sposób informowane o szkodliwym wpływie alkoholu na 

przebieg ciąży i rozwój dziecka. W opinii 13% raczej nie są dobrze prowadzone działania 

informacyjne, a 3% twierdzi, że zdecydowanie nie są uświadamiane o szkodliwym wpływie 

alkoholu na płód. 

 

Badani mieszkańcy gminy (32%) zauważają, że nawet okazjonalne spożywanie alkoholu 

może uzależniać, a 28% uznaje alkohol za skuteczny środek w walce z bezsennością. 34% 

stwierdza, iż powinno zachować się umiar w spożywaniu alkoholu, 46% uznaje, że wszystko 

jest dla ludzi, 12% jest całkowicie przeciwna spożywaniu alkoholu.  

 

2) Problem alkoholowy z perspektywy dzieci  

 

Aż 22% uczniów szkoły podstawowej ma za sobą inicjację alkoholową. Nigdy alkoholu nie 

piło 78% badanych. 20% badanych miało wówczas 8-10 lat, a 80% piło napoje alkoholowe 

mając 11 a 13 lat. 

 

Uczniowie sięgający po alkohol najczęściej wybierają szampana - 71%, następnie wino - 29% 

i wódkę - 21%, piwo - 35%, likiery i nalewki - 9%, oraz inne - 6%. Wielokrotnie upiło się 

alkoholem 19% badanych nieletnich. 

 

Badani nieletni uczniowie po raz pierwszy sięgają po alkohol podczas uroczystości rodzinnej 

(58%), lub na podwórku ze znajomymi (15%), 12% na dyskotece, 6% pod nieobecność 

rodziców w domu, 9% na imprezie, 30% wskazało inne okoliczności. Spośród uczniów 

pijących alkohol, przykre doświadczenia miało 16% badanych, wiązały się one  

z pogorszeniem relacji koleżeńskich i problemami w szkole. 

 

Z analizy badań wynika, że większość – 59% rodziców uczniów wie, że ich dzieci spożywają 

alkohol, pozostałe 41% nie ma świadomości. Natomiast rodzice, którzy wiedzą, że ich dzieci 

piją alkohol, aż 43% z nich nic nie zrobiło z tym faktem. 29% uczniów przyznało, że rodzice 

przeprowadzili z nimi rozmowę, zaś 7% zdenerwowało się i wyznaczyło karę, w opinii 21% 

respondentów, rodzice reagowali w inny sposób. 
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W rodzinach 17% badanych uczniów znajduje się osoba, która nadużywa alkoholu. z czego 

52% badanych wskazało, że ojciec nadużywa alkoholu, kolejne 26% wskazało na dziadka, 

19% wskazało matkę, 4% brata i 7% siostrę, 37% wskazało, że alkoholu nadużywa inna 

osoba, lecz nie wskazali kim ona jest. 

 

Uczniowie zapytani o dostępność alkoholu dla osób niepełnoletnich, twierdzą, że jego 

zdobycie w miejscu zamieszkania jest łatwe -23%, przeciwnego zdania jest 21% badanej 

populacji, zaś 56% nie ma zdania na ten temat. 

Na pytanie jak młodzież w okolicy może zdobyć alkohol, uczniowie wskazali, że kupują 

starsi koledzy/koleżanki (26%), bądź proszą obcych ludzi pod sklepem o zakup (20%),  

w skrajnych przypadkach nieletni podkradają alkohol rodzicom (13%) lub sami sobie kupują 

(6%), 66% badanych nie wie w jaki sposób młodzież może zdobyć alkohol. 

 

Dzieci jako konsekwencję nadużywania alkoholu wskazali przede wszystkim na zaburzenia  

i choroby (61%), przemoc wobec bliskich (56%) oraz obecność alkoholu we krwi (51%), 

problemy finansowe (49%), problemy w kontaktach z ludźmi (50%) oraz inne (7%). Aż 24% 

badanych uczniów nie ma wiedzy w tym temacie i nie potrafiło określić konsekwencji 

wynikających z nadużywania napojów alkoholowych.  

 

3) Problem alkoholowy z perspektywy młodzieży (uczniowie szkoły gimnazjalnej)  

 

Spośród badanych gimnazjalistów, inicjacje alkoholową ma za sobą 57% 14 latków, połowa 

13 latków i 16 latków, oraz zdecydowana większość 15 latków (65%).  

W badaniu gimnazjalistów mających za sobą inicjację alkoholową, zdecydowana większość 

deklaruje, że po raz pierwszy spróbowali alkoholu mając 11-13 lat (w tym 11 latkowie 

stanowią 50%, 13 latkowie 100%), alkoholu spróbowało 88% 14 latków i 68% 15 latków. 

Zdecydowana większość po raz pierwszy pili alkohol podczas imprezy rodzinnej (79%), 

kolejno na imprezie towarzyskiej, pod nieobecność rodziców, ze znajomymi na podwórku, 

podczas wycieczki szkolnej, na imprezie szkolnej i na dyskotece. 

Zadawalający jest fakt, że większość uczniów tylko raz piła alkohol (100% 13 latków i 16 

latków). Dwa razy w życiu napoje alkohole piło 19% 14 latków i 26% 15 latków, zaś wiele 

razy odurzali się 14 i 15 latkowie.  

 

W zdecydowanej większości rodzice uczniów wiedzą, że ich dzieci spożywają alkohol (77%), 

przy czym 38% z nich nic nie zrobiło z tym faktem, połowa z nich przeprowadziła rozmowę, 

2% zdenerwowało się i wymierzyło karę a pomocy u specjalistów szukało 2% opiekunów, 

8% rodziców reagowało w inny nieokreślony sposób. Z analizy danych wynika, że 23% 

rodziców nie ma świadomości, że ich pociechy są po inicjacji alkoholowej. 

 

W rodzinach 13% uczniów znajduje się osoba, która nadużywa alkoholu, u 87% nie 

występuje w rodzinie problem alkoholowy. Odnosząc się do powyższego, 33% wskazało, że 

ojciec nadużywa alkoholu, 14% wskazało na dziadka, 10% wskazało na matkę, 10% na brata, 

38% wskazało na inne osoby. 
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19% badanych uważa, że gdyby chcieli zdobyć alkohol w swojej miejscowości byłoby to dla 

nich łatwe, odmiennego zdania jest 15%, a ponad połowa nie wie, czy byłaby w stanie zdobyć 

alkohol w miejscu zamieszkania. Młodzież uważa, że alkohol można zdobyć prosząc 

starszych kolegów o zakup (49%), prosząc obcych ludzi pod sklepem (31%), można podkraść 

rodzicom (13%), a 25% sami sobie kupują, 42% nie ma wiedzy na ten temat. 

 

Młodzież jako konsekwencje nadużywania alkoholu wskazała problemy finansowe (64%), 

przemoc wobec bliskich (58%), zaburzenia i choroby (57%), 37% wskazało na obecność 

alkoholu we krwi, aż 18% nie ma wiedzy na ten temat. 

 

4) Problem narkotykowy z perspektywy dorosłych mieszkańców gminy Wręczyca 

Wielka  

 

Większość mieszkańców naszej gminy nigdy nie miało sytuacji, aby ktoś częstował ich 

środkami psychoaktywnymi (72%), 7% nie próbowało odmówić, gdy ktoś im proponował, 

14% odmówiło, kolejnych 7% ankietowanych próbowało odmówić, lecz nieskutecznie. 

 

90% badanych mieszkańców deklarowało, że nie sięga po substancje psychoaktywne, 4% 

zażyło je jednokrotnie, 3% kilka razy w miesiącu, 1% sięga po nie raz w tygodniu, kolejny 

1% sięga po nie 2-5 razy w tygodniu.  

Osoby zażywające substancje psychoaktywne najczęściej sięgają po marihuanę, amfetaminę  

i dopalacze, zażywają również kokainę, LSD, grzyby halucynogenne i ekstazy, po sterydy  

i środki nasenne sięga 13% badanych.  

Bez konkretnego powodu po narkotyki sięga 46% badanych, 54% kierowało się chęcią 

lepszej zabawy, 23% zażyło dla towarzystwa, 8% pod wpływem znajomych i kolejne 8% by 

złagodzić stres. Prawie połowa badanych nie wie, czy jest możliwość pozyskania narkotyków 

i dopalaczy na terenie gminy, 8% uważa, że w łatwy sposób można dostać 

narkotyki/dopalacze, 46% wskazało trudny dostęp do substancji psychoaktywnych. 

 

Większość dorosłych mieszkańców deklaruje, że po narkotyki/dopalacze najczęściej sięga  

u znajomych – 46%, w pubie/restauracji - 46%, w domu – 38%, pozostali respondenci biorą 

środki psychoaktywne na świeżym powietrzu, w pracy i pod sklepem. 62% ankietowanych 

twierdzi, że inicjacje alkoholową przeszło mając więcej niż 18 lat. 23% badanych podaje, iż 

miało mniej niż 13 lat, zaś między 13-15 lat miało 15% mieszkańców.  

 

Należy zaznaczyć, że w większości badani mieszkańcy mają świadomość, że okazjonalne 

zażywanie narkotyków prowadzi do uzależnienia (73%), że wszystkie narkotyki są 

niebezpieczne, nawet jeśli używa się ich odpowiednio (83%), że niewskazane jest 

przychodzenie do pracy pod wpływem narkotyków (81%), że dopalacze nie są 

bezpieczniejszą alternatywą dla narkotyków (77%). 

 

Mieszkańcy z problemem uzależnień w rodzinie pomocy szukaliby u Policji a także  

w Poradni Leczenia Uzależnień i u rodziny. Inni wskazali na instytucje pomocowe działające 
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na terenie gminy, a także duchownego. Aż 22% ankietowanych nie wie, gdzie mogłaby się 

udać w sytuacji problemowej. 

 

Dorośli mieszkańcy Gminy Wręczyca Wielka, wiedzę o konsekwencjach nadużywania 

substancji psychoaktywnych czerpią głównie z telewizji i Internetu (48%), od znajomych, 

rodziny i z prasy, od lekarzy, na uczelni i w pracy. Aż 31 % badanych deklaruje, że nie 

czerpie wiedzy na temat konsekwencji nadużywania środków psychoaktywnych. 

 

5) Problem narkotykowy z perspektywy dzieci  

 

W opinii większości uczniów (86%) zażywanie narkotyków jest zdecydowanie szkodliwe.  

Spośród badanych uczniów 2% miało styczność z narkotykami, przy czym 29% po raz 

pierwszy zażyło narkotyki mając mniej niż 8 lat, między 8-10 lat spróbowało ich 14%,  

a mając 11-13 lat - 57%.  

Połowa uczniów, którzy sięgają po środki psychoaktywne zażywała kokainę, co czwarty 

grzyby halucynogenne, bądź amfetaminę. Sięgając po narkotyki uczniowie chcieli zapomnieć 

o problemach (33%), bądź złagodzić stres (11%), 22% bierze bez konkretnego powodu, 33% 

podało inne powody.  

 

42% uczniów twierdzi, że ich rodzice nie wiedzą o spożywaniu przez nich substancji 

psychoaktywnych, a połowa nie potrafiła tego stwierdzić. 8% przyznaje, że ich opiekunowie 

mają wiedzę na temat zażywania środków psychoaktywnych. Jest to niepokojący fakt, 

mogący świadczyć o braku zainteresowania ze strony rodziców życiem ich dzieci. Aż 29% 

rodziców, którzy wiedzą, że ich dzieci zażywają narkotyki nie zareagowało, do specjalisty 

zgłosiło się 14% rodziców, 14% przeprowadziło rozmowę, bądź zrobili awanturę  

i wymierzyli karę (14%), 29% wskazało inne reakcje rodziców. 

Zdecydowana większość badanej populacji uczniów (90%) twierdzi, że nie zna miejsc, gdzie 

można pozyskać narkotyki w swojej miejscowości, 6% wskazało na inne miejsca, 4% uważa, 

że można je kupić na osiedlu, 1% badanych podał, że można je nabyć przed szkołą. 

97% nigdy nie sięgnęło po dopalacze, ale aż 3% badanych uczniów używało dopalaczy, 

Inicjację dopalaczową poniżej 8 roku życia miało za sobą aż 43% uczniów. Ponad połowa 

(57%) po raz pierwszy sięgnęła po dopalacze mając 11-13 lat.  

Uczniowie zapytani o motywy dla jakich po dopalacze wskazali, iż zażywają je pod wpływem 

znajomych (18%), dla towarzystwa (18%) lub bez konkretnego powodu (18%), 9% podaje, że 

zażywa dopalacze aby zapomnieć o problemach, 9% dla lepszej zabawy, 27% wskazało na 

inne powody bliżej nie określone. 

W opinii 7% uczniów zdobycie dopalaczy w ich miejscu zamieszkania jest łatwe, 

przeciwnego zdania jest 35% badanych, 58% nie ma wiedzy na ten temat.  

Młodzi ludzie sięgają po używki przede wszystkim żeby zaimponować w towarzystwie (63%) 

lub z ciekawości (50%), inni wskazali na obawę przed odrzuceniem (28%), poszukiwanie 

wrażeń (31%), świętowanie okazji (16%), inne powody podało 9% badanych. 

Na temat szkodliwości środków psychoaktywnych dzieci najczęściej rozmawiają  

z nauczycielami (51%), z rodzicami (37%) i pedagogiem/psychologiem szkolnym (23%), 
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16% twierdzi, że nikt z nimi nie rozmawiał, 15% pozyskuje samemu wiedzę na ten temat, 

11% od kolegów/koleżanek. 

Uczniowie w sytuacji problemowej wynikającej z używania substancji psychoaktywnych 

zwróciliby się o pomoc w pierwszej kolejności do rodziców, co deklarowało 65% dzieci, 22% 

dzieci poprosiłoby nauczycieli a 16% kolegów/koleżanki, 16% zgłosiłoby się do Policji. do 

urzędu gminy (3%) oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (9%), na telefon zaufania 

wskazało 13% uczniów, podobnie na księdza – 13%. Aż 19% badanych nie wie, gdzie w razie 

problemów wynikających ze spożywania środków psychoaktywnych mogłoby się udać po 

pomoc. 

6) Problem narkotykowy z perspektywy młodzieży 

 

Większość gimnazjalistów jest przeciwnych stosowaniu narkotyków (67%), 19% twierdzi,  

że powinno się zachować zdrowy umiar, aby nie popaść w nałóg, 7% uważa, że człowiek  

ma prawo sięgać po narkotyki, to jego decyzja, i kolejne 7% ankietowanych uważa, że 

wszystko jest dla ludzi. Większość – 65% uważa, że narkotyki są zdecydowanie szkodliwe 

dla zdrowia. 

 

Z analizy danych wynika, że co dziesiąty 15 latek i 2% 14 latków ma za sobą inicjację 

narkotykową, pozostali badani nie zażywają substancji psychoaktywnych. Uczniowie sięgają 

przede wszystkim po marihuanę (33%) a także grzyby halucynogenne (22%), ale używają 

również kokainę, LSD, amfetaminę i środki nasenne, żaden z nich nie bierze ekstazy  

i sterydów.  

 

Powody, dla jakich młodzież zażywa narkotyki, to chęć lepszej zabawy (50%), ulegają 

wpływowi znajomych (20%), dla towarzystwa (20%), aby zmniejszyć kaca (20%), pozostali 

wskazali na złagodzenie stresu, chęć zapomnienia o problemach, a także brak konkretnego 

powodu. Badana młodzież najczęściej zażywa narkotyki u znajomych (40%), na świeżym 

powietrzu (30%) lub w domu (30%), pod sklepem (20%), w pubie (10%), pozostali wskazali 

inne miejsca. 

Z analizy badań wynika, że 30% rodziców nie wie o fakcie zażywania narkotyków przez 

dzieci, kolejne 30% badanych nie potrafiło jednoznacznie określić, czy rodzice są tego 

świadomi. Niepokojący jest jednak fakt, że wielu rodziców uczniów sięgających po narkotyki 

mając tego świadomość (40%) nic z tym nie zrobiło (38%), kolejne 13% badanych wskazało, 

że rodzice przeprowadzili z nimi rozmowę, bądź zgłosili się do specjalisty, 38% wskazało 

inne reakcje rodziców.  

Analizując zebrane dane można zauważyć, że większość uczniów nie wie, gdzie można kupić 

narkotyki w swojej miejscowości, jednak 16% 15 latków i 9% 14 latków wskazuje na łatwy 

dostęp do środków psychoaktywnych w swojej miejscowości. Zadawalający jest fakt, że 

zdecydowana większość ankietowanych deklaruje, że nie zna miejsc, gdzie można kupić 

narkotyki, co może wskazywać na brak zainteresowania uczniów środkami 

psychoaktywnymi. Warte jednak jest stwierdzenie 8% 15 latków i 5% 14 latków, że środki 

odurzające można kupić przed szkołą lub w szkole. W związku z powyższym należy 

przyjrzeć się temu problemowi. 
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Zdecydowana większość badanych – 81% jest przeciwna zażywania dopalaczy, zaś 9% 

twierdzi, że zawsze powinno zachować się zdrowy rozsądek, 5% podaje że wszystko jest dla 

ludzi, a 4% uważa, że człowiek ma prawo sięgać po narkotyki, to jego decyzja. 

 

W deklaracji uczniów wynika, że tylko 6% 15 latków ma za sobą inicjację dopalaczową, 

pozostali nastolatkowie podają, że nigdy nie brali dopalaczy. W kolejnym pytaniu uczniowie 

mieli określić, ile wówczas mieli lat. Wszyscy 15 latkowie twierdzą, że zażywanie dopalaczy 

rozpoczęli mając mniej niż 8 lat. 67% 14 latków było poniżej 8 roku życia, a 33% między 11 

a 13 rokiem życia. To pytanie miało również na celu weryfikację odpowiedzi uczniów na 

poprzednie dotyczące zażywania dopalaczy. 

Większość uczniów twierdzi, że dopalacze kupili od kolegi (33%), pozostali podają, że wzięli 

z domu bez pozwolenia rodziców (17%), dostali od kolegi/koleżanki, kupili od obcej osoby 

(17%), lub zażywali wspólnie w grupie przyjaciół (17%).  

W czasie uroczystości rodzinnej po dopalacze sięgnęło 100% 13 latków, co czwarty 14 latek  

i 13% 15 latków. Ze znajomymi na podwórku brało 50% 14 latków i 13% 15 latków. Co 

czwarty z badanych deklaruje, że brał dopalacze w czasie imprezy szkolnej, 13% na 

wycieczce szkolnej, czemu należy się przyjrzeć. 

 

Większość badanych po dopalacze sięga, aby złagodzić stres – 40% 14 latków i 13% 15 

latków, bez konkretnego powodu – 40% 14 latków i 13% 15 latków. Warto położyć nacisk na 

zajęcia wśród uczniów z konstruktywnego radzenia sobie z emocjami. 

Uczniowie najczęściej zażywali dopalacze na świeżym powietrzu (38%) oraz u znajomych 

(25%), pod sklepem (13%), a 25% wskazało inne bliżej nie określone miejsca. 

 

Osoby mające kontakt z dopalaczami w większości twierdzą, że ich rodzice nie wiedzą o tym 

fakcie (67%), zaś 22% nie ma wiedzy na ten temat. 11% badanych podaje, że rodzice są 

świadomi, że ich dzieci zażywają dopalaczy. Aż połowa rodziców, którzy wiedzą  

o zażywaniu przez dzieci dopalaczy nic nie zrobiło z tą informacją. 33% podaje, że 

opiekunowie z wymienionego powodu zrobili awanturę i wyznaczyli karę. Tylko 17% 

skorzystało z pomocy specjalisty, natomiast żaden z rodziców nie przeprowadził rozmowy  

z dzieckiem. 

 

Większość uczniów nie zna miejsc, gdzie mogliby zdobyć dopalacze, natomiast 3% 15 latków 

i 2% 14 latków jest zdania, że dopalacze można kupić w szkole jak również na osiedlu. 

Uczniowie wiedzę dotyczącą narkotyków i dopalaczy czerpią głównie z telewizji i Internetu 

(52%), w szkole (25%), od rodziny (10%), od znajomych (3%), 10% wskazało inne źródła. 

 

W sytuacji problemowej uczniowie zwróciliby się o pomoc do rodziców (76%), do 

nauczycieli – 22%, do znajomych – 23%. Do Policji zwróciłoby się o pomoc 8% 

ankietowanych, a na telefon zaufania wskazało 22% społeczności, pomoc u księdza szukałoby 

8% uczniów, 7% w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 1% w Urzędzie Gminy, a 10% 

nie ma wiedzy na ten temat. 
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7) Problem alkoholowy i narkotykowy z perspektywy nauczycieli  

 

Nauczyciele stanowią cenne źródło informacji na temat uczniów. 

Pedagodzy biorący udział w badaniu za ważny problem wymagający działań uważają brak 

wiedzy w zakresie współżycia seksualnego (69%), hazard wśród dzieci i młodzieży (56%),  

a także wszelkie zachowania przemocowe występujące w rodzinie (95%), w szkole (95%)  

i Internecie (97%).  

Zażywanie środków psychoaktywnych (92%) i spożywanie alkoholu przez nieletnich stanowi 

dla nauczycieli problem wymagający podjęcia odpowiednich działań zaradczych.  

Uważność nauczycieli na spożywanie środków psychoaktywnych i picie alkoholu przez 

uczniów jest niezwykle istotne ze względu na dostosowanie działań profilaktycznych do 

potrzeb. Z analizy danych wynika, że 10% pedagogów zauważyło, że uczniowie spożywają 

alkohol, natomiast 13% nie ma wiedzy na ten temat. Większość nauczycieli twierdzi, że ich 

uczniowie nie sięgają po napoje wysokoprocentowe. 

 

Według badanej populacji pedagogów, nieletni uczący się w szkołach na terenie gminy nie 

rozpowszechniają narkotyków (74%), wiedzy na ten temat nie ma 26%. Aż 8% 

ankietowanych uważa, że uczniowie sięgają po dopalacze, natomiast 23% nie ma wiedzy na 

ten temat. Większość nauczycieli twierdzi, że ich podopieczni nie mają styczności z tą 

substancją. 

 

Jak wynika z analizy danych, żaden z ankietowanych nauczycieli nie zauważył, aby 

uczniowie sięgali po narkotyki. 13% deklaruje, że nie ma wiedzy na ten temat, natomiast 87% 

zdecydowanie twierdzi, że ten problem nie dotyczy uczniów. W sytuacji, gdyby uczeń był 

pod wpływem substancji psychoaktywnych, powinnością nauczyciela jest zareagować  

w odpowiedni sposób. 69 % ankietowanych w takiej sytuacji zaprowadziłaby małoletniego do 

psychologa lub pedagoga szkolnego oraz wezwaliby rodziców. 46 % do odurzonego ucznia 

wezwałaby Policję, a 3 % podało inne działania. 3 % nauczycieli nie wie, jak miałaby 

postąpić w podobnej sytuacji. 

 

8) Wnioski z badania diagnozującego problemy społeczne na terenie gminy Wręczyca 

Wielka 

 
Z weryfikacji i analizy zebranego materiału wynika, że niepokojącym zjawiskiem wśród 

mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka jest przekraczanie spożycia dziennej standardowej 

porcji alkoholu. Ponad 49% badanych mieszkańców zadeklarowało, że wypija więcej 

alkoholu niż zalecana porcja dzienna, co wskazywać może na problem nadużywania alkoholu 

przez mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka. 

 

Istotne i niepokojące problemy mieszkańców gminy, które wymagają podjęcia działań 

profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych, to przede wszystkim: 

- podejmowanie przez mieszkańców pracy pod wpływem alkoholu, jak wynika z badań aż 

29% badanych mieszkańców gminy wykonuje pracę będąc pod wpływem alkoholu,  
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- 23% badanych mieszkańców twierdzi, że zdarzyło im się prowadzić samochód po wypiciu 

alkoholu, 

- osoby niepełnoletnie i pod wpływem alkoholu mogą kupić alkohol na terenie gminy, 

- 17% badanych mieszkańców było świadkiem spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży, 

-10% badanych mieszkańców ma za sobą inicjację narkotykową, gdzie najczęściej sięgali po 

marihuanę, amfetaminę i dopalacze, 

- jak wynika z analizy danych 9% badanych mieszkańców zna osobę w swoim otoczeniu 

doświadczającą przemocy domowej, 3% badanych samemu ją doświadczyło,  

- miedzy 11 a 13 rokiem życia alkohol spożywało 80% badanych uczniów szkoły 

podstawowej  i większość gimnazjalistów, a 11% badanych uczniów pali papierosy, 

- 12% badanych uczniów gimnazjum ma za sobą inicjację narkotykową, a 3% badanych  

z podstawówki bierze dopalacze,  

- z analizy materiału w szkołach wynika, że obecny jest problem przemocy rówieśniczej 

(odpowiedzi 64% badanych nauczycieli),  

- młodzież w wieku 14-15 lat jest grupą najbardziej narażoną na zachowania ryzykowne 

wynikające z używania alkoholu, narkotyków/dopalaczy i palenia papierosów. 

 

4. Skala problemów w oparciu o dane z instytucji działających na terenie gminy 
 

Skalę problemów społecznych gminy Wręczyca Wielka związanych z nadużywaniem 

alkoholu przez mieszkańców zobrazują poniżej przedstawione dane instytucji prowadzących 

działania w sferze przeciwdziałania alkoholizmowi. 

 

1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

Jednym z głównych zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest 

podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Polskie 

ustawodawstwo mówi o zobowiązaniu do leczenia odwykowego, a więc nie ma to charakteru 

przymusu w sensie prawnym. 

W 2018 r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 51 

wniosków, dotyczących rozpoczęcia procedury zastosowania obowiązku poddania się 

leczeniu odwykowemu, w tym: wobec mężczyzn - 45 wniosków i wobec kobiet – 6 

wniosków, w tym: 

- od Policji – 11 wniosków, 

- od członków rodziny - 21 wniosków, 

- od Zespołu Interdyscyplinarnego - 15 wniosków, 

- z GOPS -3 wnioski, 

- z Punktu Konsultacyjnego - 1 wniosek. 

W 24 rodzinach, z których zostały zgłoszone osoby z problemem alkoholowym była 

prowadzona Niebieska Karta. 

Gminna Komisja w 2018 roku rozpatrywała również wnioski, które wpłynęły w 2017 roku  

i nie zostały zakończone. 
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W wyniku prac Komisji w 2018 roku podjęto następujące działania: 

- skierowano 42 osoby na badania do biegłych sądowych celem wydania opinii  

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Były to osoby, które nie wyraziły zgody na 

dobrowolne podjęcie leczenia lub w ogóle nie zgłaszały się na posiedzenia Komisji, a które 

powodowały rozkład życia rodzinnego, demoralizowały małoletnich bądź systematycznie 

zakłócały spokój lub porządek publiczny. Do lekarzy biegłych zgłosiło się 19 osób; 

- wobec 37 osób Komisja wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego do zobowiązania do 

leczenia odwykowego, oraz wobec 4 osób wystosowano wnioski o zmianę sposobu leczenia; 

- zakończono postępowania w stosunku do 16 osób. 

  

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wręczycy Wielkiej nie 

wpłynął w 2018 roku żaden wniosek o objęcie leczeniem odwykowym osoby podejrzanej  

o stosowanie narkotyków.   

 

2) Zespół Interdyscyplinarny 
 

Z informacji uzyskanych od Zespołu Interdyscyplinarnego we Wręczycy Wielkiej wynika, że 

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 

39 formularzy Niebieskiej Karty A, w tym: 

- 30 formularzy Niebieskiej Karty A założone przez funkcjonariuszy Policji, 

- 7 formularzy Niebieskiej Karty A założone przez pracowników socjalnych Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej, 

- 1 formularz Niebieskiej Karty A założony przez pracownika ochrony zdrowia, 

- 1 formularz Niebieskiej Karty A założony przez pracownika oświaty. 

 

W okresie styczeń – grudzień 2018 r. pomocą w ramach procedury Niebieskiej Karty zostało 

objętych 54 rodzin, w tym: 

- 34 rodziny zostały objęte działaniem grup roboczych ZI od stycznia 2018 r. 

- 20 rodzin przeszło z 2017 r. do podejmowania dalszych działań w ramach procedury. 

W powyższych 54 rodzinach jest łącznie 182 osób. Wśród tych rodzin jest 26 rodzin,  

w których wychowuje się 48 małoletnich dzieci. 

Zespół Interdyscyplinarny skierował do GKRPA we Wręczycy Wielkiej 15 osób, wobec 

których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie oraz że nadużywają alkoholu,  

w jednym przypadku wystosowano wniosek o zmianę sposobu leczenia z ambulatoryjnego na 

stacjonarny w stosunku do osoby nadużywającej alkohol. 

 

3) Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie 

 

Celem działalności Punktu Konsultacyjnego jest zdiagnozowanie problemów klienta oraz 

zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z jego usług. 

Przede wszystkim z uwagi na kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie specjalistów, którzy 

świadczą usługi dla mieszkańców gminy Wręczyca Wielka w Punkcie Konsultacyjnym  

w zakresie poradnictwa, konsultacji i wsparcia, w szerokim zakresie z pomocy mogą 

skorzystać całe rodziny. Pomoc znaleźć tam mogą dzieci i rodzice, osoby uzależnione, 
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współuzależnione, osoby, które ukończyły podstawowy termin terapii w ośrodkach 

stacjonarnych, osoby doświadczające przemocy w rodzinie i rodziny będące w kryzysie. 

Punkt Konsultacyjny mieści się w budynku Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej. 

W 2018 roku w Punkcie Konsultacyjnym zatrudnione były osoby posiadające 

interdyscyplinarne przeszkolenie potrzebne do zdiagnozowania problemów klienta i jego 

rodziny w celu zaplanowania kompleksowej pomocy, tj.: 

- certyfikowany instruktor terapii uzależnień, 

- psycholog dziecięcy, 

- psychoterapeuta, mający zarazem uprawnienie mediatora,  

- psycholog kliniczny, 

- seksuolog. 

Przyjęcia specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym w latach 2017-2018 

Lp. Specjalista 2017 2018 

Liczba osób Liczba 

konsultacji 

Liczba osób Liczba 

konsultacji 

1. Terapeuta ds. 

uzależnień 

29 183 29 131 

2. Psycholog 

kliniczny 

31 93 27 109 

3. Psycholog 

dziecięcy 

58 

 

317 64 277 

4. Psychoterapeuta 75 241 36 276 

5. Seksuolog 

kliniczny 

- - 7 7 

Ogółem 193 949 163 800 
Źródło: GOPS Wręczyca Wielka, UG Wręczyca Wielka  

 

Od 2012 roku w Punkcie Konsultacyjnym organizowane są spotkania grupy wsparcia dla 

osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób doznających przemocy w rodzinie i osób 

w sytuacjach kryzysowych są prowadzone w miarę potrzeb grupy wsparcia oraz zajęcia  

i programy terapeutyczne. Głównym celem grupy wsparcia przede wszystkim umożliwienie 

wyjścia z kręgu przemocy, podniesienie świadomości dotyczącej tego problemu oraz 

dostarczenie narzędzi niezbędnych do poradzenia sobie w sytuacji kryzysowej poprzez np.: 

umacnianie poczucia własnej wartości, rozwijanie umiejętności interdyscyplinarnych, 

odnajdywanie poczucia wsparcia wśród osób doświadczających podobnych trudności. Udział 

w spotkaniach przyczynił się do poprawy funkcjonowania uczestniczek w środowisku 

zamieszkania, ich wzmocnienia, ukierunkowania w działaniach i zrozumienia problemu. 

Spotkania grupy prowadziła psychoterapeutka. 

 

W 2016 r. w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie odbyły się 2 edycje spotkań grupy wsparcia, w których udział wzięło łącznie 18 

osób, w tym: 

- w okresie od stycznia do czerwca w spotkaniach udział wzięło 15 osób,  

- w okresie od sierpnia do grudnia w spotkaniach udział wzięło 15 osób. 

W 2017 r. odbyły się 43 spotkania grupy wsparcia, w których udział wzięło łącznie 29 osób, 

w tym:  
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- w okresie od stycznia do czerwca w spotkaniach udział wzięło 21 osób,  

- w okresie od sierpnia do grudnia w spotkaniach udział wzięły 22 osoby. 

W 2018 r. odbywały się spotkania grupy wsparcia, w których udział wzięło łącznie18 osób,  

w tym:  

 - w okresie od stycznia do czerwca w spotkaniach udział wzięło 16 osób,  

 -  w okresie od sierpnia do grudnia w spotkaniach udział wzięło 15 osób. 

 

W Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie osoby zagrożone 

uzależnieniem od narkotyków i dopalaczy mogą skorzystać z pomocy psychologa oraz 

terapeuty ds. uzależnień. W 2018 roku żadna osoba nie zgłosiła się do Punktu z wyżej 

wymienionymi problemami.  

4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej na bieżąco uczestniczy  

w działaniach profilaktycznych i realizuje zadania w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. GOPS przede wszystkim udziela wsparcia 

finansowego oraz rzeczowego rodzinom dysfunkcyjnym oraz znajdującym się w trudnej 

sytuacji materialnej oraz społecznej. Pracownicy socjalni prowadzili również pracę socjalną  

z rodzinami i osobami dotkniętymi problemem alkoholowym.  

Pomocą w formie usług asystenta rodziny objęto w 2018 r. – 15 rodzin, w tym 12 rodzin  

z problemem alkoholowym, w których wychowuje się 13 dzieci oraz 4 rodziny z problemem 

przemocy w rodzinie, w których wychowuje się 8 dzieci. 

Liczbę rodzin oraz osób w rodzinach, które skorzystały z pomocy społecznej z powodu 

alkoholizmu i narkomanii obrazuje poniższa tabela. 

Lp. Powód trudnej 

sytuacji 

życiowej 

2016 rok 2017 rok 2018 rok 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinie 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinie 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinie 

1. Alkoholizm 36 78 29 70 18 30 

2 Narkomania 1 1 1 1 1 1 

  Źródło: GOPS Wręczyca Wielka 

 

5) Rynek napojów alkoholowych 

Zasady wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych reguluje ustawa  z dnia  

26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi 

oraz przepisy prawa miejscowego, tj.: 

Uchwałą Nr XXXII/335/18 Rada Gminy Wręczyca Wielka w dniu 24 kwietnia 2018 r. 

ustaliła maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy 
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Wręczyca Wielka, tj. maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży: 

1) 65 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości 

alkoholu oraz na piwo; 

2) 50 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%  do 18% 

zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa); 

3) 55 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości 

alkoholu. 

Oraz maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu 

sprzedaży: 

1) 12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości 

alkoholu oraz na piwo; 

2) 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% 

zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa); 

3) 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości 

alkoholu. 

Uchwałą Nr XXXII/334/18 Rada Gminy Wręczyca Wielka w dniu 24 kwietnia 2018 r. 

ustaliła zasady usytuowania na terenie gminy Wręczyca Wielka miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych. Zgodnie z przyjętą Uchwałą punkty sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży 

nie mogą być usytuowane  w odległości mniejszej niż 50 metrów od:  

1) szkół, przedszkoli, żłobków oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych oraz 

opiekuńczych; 

2) ogólnodostępnych, zorganizowanych i ogrodzonych placów zabaw dla dzieci; 

3) gminnego ośrodka kultury; 

4) obiektów sportowych; 

5) obiektów kultu religijnego. 

27 września 2019 roku Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr XI/100/19 w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXXII/334/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 24 kwietnia 2018 r  

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Wręczyca Wielka miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych. Wprowadzona ww. uchwałą zmiana dotyczy zapisu 

punktu 3:  

„§1. W Uchwale Nr XXXII/334/18 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 24 kwietnia 2018 

roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wręczyca Wielka miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych zapis §1 ust. 2 pkt 3 uchwały otrzymuje brzmienie: „3) 

gminnego ośrodka kultury z wyłączeniem bibliotek i ich filii”. 

 

 Gmina realizuje politykę ograniczania dostępności do napojów alkoholowych poprzez 

kontrolowanie punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przez upoważnionych 

przez Wójta Gminy Wręczyca Wielka członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych pod kątem przestrzegania przez przedsiębiorców zasad  
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i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określonych w art. 15 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

Do kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na obrót napojami 

alkoholowymi zobowiązany jest wójt gminy w związku z wydanymi zezwoleniami na 

sprzedaż napojów alkoholowych oraz gminna komisja rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

W 2018 roku kontrole przeprowadzono w 18 punktach sprzedaży napojów alkoholowych.  

 

 

IV. Cele i zadania Programu 
 

Celem głównym Gminnego Programu jest tworzenie spójnego systemu działań 

profilaktycznych, zmierzających do zapobiegania powstawaniu problemów uzależnień oraz 

przemocy, ograniczenie szkód zdrowotnych, społecznych i zaburzeń życia rodzinnego, 

wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz przemocy,  

a także  podnoszenie świadomości mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieży na temat 

konsekwencji i szkodliwości spożywania alkoholu i środków psychoaktywnych  oraz innych 

zachowań ryzykownych. 

 

Cel główny programu będzie realizowany w obszarach: 

- profilaktyki uniwersalnej - adresowanej do wszystkich mieszkańców gminy Wręczyca 

Wielka (dzieci, młodzieży, dorosłych) bez względu na stopień indywidualnego ryzyka 

występowania problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych. 

- profilaktyki selektywnej – adresowanej do grup o podwyższonym ryzyku wystąpienia 

problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. 

- profilaktyki wskazującej – adresowanej do grup lub osób, które demonstrują wczesne 

symptomy problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, ale nie 

spełniają kryteriów diagnostycznych picia szkodliwego lub uzależnienia; redukcja szkód. 

- terapii – obejmującej osoby wymagające specjalistycznej pomocy w związku  

z uzależnieniem. 

- rehabilitacji – realizacja programu readaptacji poprzez wsparcie psychologiczne, socjalne  

i społeczne. 

 

Zadanie 1. 
 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu. 
 

Celem zadania jest zapewnienie osobom uzależnionym od alkoholu oraz osobom pijącym w 

sposób szkodliwy i ryzykowny odpowiedniej oferty terapeutycznej i rehabilitacyjnej. 

Działania realizowane w ramach tego zadania będą miały na celu ograniczenie szkód 

zdrowotnych wynikających z ze szkodliwego picia alkoholu i zażywania innych środków 

psychoaktywnych, poprawę stanu psychofizycznego i funkcjonowania społecznego osób 

uzależnionych. 
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Realizacja tego zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez działania: 

 

Działania Wskaźniki 

1.Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień oraz 

Przemocy w Rodzinie. 

/zawieranie umów i finansowanie osób pełniących dyżury, 

prowadzących psychoterapię, grupy wsparcia, np. 

psychologów, konsultantów, terapeutów uzależnień, 

psychoterapeutów, specjalisty ds. przemocy w rodzinie, 

seksuologa; finansowanie zakupu literatury fachowej                       

i materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz prenumeraty 

czasopism o tematyce uzależnień i przemocy w rodzinie, 

materiałów biurowych, sprzętu biurowego, wyposażenia oraz 

innych materiałów niezbędnych do prowadzenia Punktu 

Konsultacyjnego, w miarę potrzeb sfinansowanie szkoleń/ 
(Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie) 

 

-liczba osób, które 

skorzystały z porad i 

konsultacji w Punkcie, w tym 

dzieci i młodzież 

2.Współpraca z ośrodkami leczenia uzależnień od alkoholu            

i narkotyków, środowiskami wzajemnej pomocy                                 

i organizacjami pozarządowymi w zakresie kierowania na 

terapię i rehabilitację osób uzależnionych                                           

i współuzależnionych. 

((Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii) 

 

- liczba osób 

zmotywowanych do podjęcia 

leczenia 

3.Realizacja zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, w tym: 

- przyjmowanie zgłoszeń dotyczących osób, które w związku 

z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia 

rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od 

obowiązku zaspakajania potrzeb rodziny albo systematycznie 

zakłócają spokój lub porządek publiczny 

- prowadzenie rozmów interwencyjno-motywacyjnych                   

z osobami zgłoszonymi do GKRPA 

-kierowanie osób na badania do biegłych (psychologa                      

i psychiatry) w celu wydania opinii w przedmiocie 

uzależnienia i wskazania rodzaju zakładu leczniczego 

- kierowanie do sądu rejonowego wniosków o zastosowanie 

obowiązku poddania leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego  

- pomoc i udzielanie wsparcia osobom uzależnionym 

podejmującym próby zerwania z nałogiem m.in. poprzez 

pomoc w nawiązaniu kontaktu z terapeutami oraz pomoc w 

uzyskaniu miejsca w ośrodku leczenia odwykowego 

- prowadzenie stosownej korespondencji z Sądem, Policją, 

Poradniami Terapii Uzależnienia od Alkoholu                                  

i Współuzależnienia itp. 

- realizacja procedury „Niebieskiej Karty”, współpraca w tym 

zakresie z Zespołem Interdyscyplinarnym 

- liczba osób zgłoszonych do 

GKRPA 

- liczba przeprowadzonych 

rozmów 

- liczba osób zaproszonych na 

rozmowę 

- liczba osób skierowanych na 

badanie w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu 

- liczba sporządzonych opinii 

psychologiczno-

psychiatrycznych przez 

biegłych 

-liczba wniosków 

skierowanych do sądu. 
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/nakłady finansowe: wynagrodzenia członków GKRPA, 

finansowanie kosztów zespołu biegłych wydających opinie w 

przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób, wobec których 

skierowano wnioski o leczenie odwykowe, opłaty sądowe, 

koszty udziału członków GKRPA w szkoleniach, 

konferencjach, warsztatach itp., prenumerata czasopism, 

materiały biurowe, informacyjno-edukacyjne oraz inne 

niezbędne koszty wynikające z działań Komisji/. 
(Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) 

 

Zadanie 2. 
 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą  

w rodzinie. 
 

Celem zadania jest zapewnienie kompleksowej pomocy specjalistycznej rodzinom, w których 

występują problemy alkoholowe lub związane z przemocą w formie poradnictwa, edukacji, 

pomocy specjalistycznej, terapii oraz podejmowanie działań sprzyjających poprawie 

funkcjonowania członków rodzin osób pijących alkohol albo używających środków 

psychoaktywnych ryzykownie i szkodliwie. Rozwój działań i doskonalenie jakości pomocy 

udzielanej dzieciom z problemem alkoholowym oraz zagrożonych uzależnieniem. 

Kontynuowane będą działania skierowane do dzieci i młodzieży, mające na celu oferowanie 

alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz promocję zdrowego stylu życia, jak 

również pomocy dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka.  

 

Realizacja tego zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez działania: 
 

Działania Wskaźniki 

1.Wspieranie działalności świetlicy wychowawczej dla dzieci 

z grup ryzyka oraz pozostałych dzieci w ramach profilaktyki 

uniwersalnej (w tym m.in.: finansowanie zatrudnienia 

wychowawcy, zakup materiałów koniecznych do realizacji 

zajęć, zakup materiałów edukacyjnych, dydaktycznych, 

sprzętu sportowo-rekreacyjnego, finansowanie dożywiania 

dzieci, dofinansowanie wyjazdów i zajęć programowych, 

sfinansowanie szkolenia dla wychowawcy, biletów wstępu 

itp.) 
(Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o przeciwdziałaniu 

przemocy) 

 

-liczba dzieci 

uczestniczących w zajęciach 

2.Prowadzenie edukacji publicznej w zakresie profilaktyki 

uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w 

tym przemocy wobec dzieci, a także cyberprzemocy, w 

szczególności poprzez: realizację programów i działań w tym 

zakresie, udział w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach, 

konferencjach, informacje medialne, zakup i dystrybucję 

materiałów edukacyjnych i promocyjnych. 

- liczba realizowanych 

działań 

- liczba odbiorców działań 
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(Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o przeciwdziałaniu 

przemocy) 

3.Realizacja projektów, programów i spotkań w zakresie 

radzenia sobie z emocjami i z zachowaniami agresywnymi 

oraz budowania relacji interpersonalnych i rozwiązywania 

konfliktów, w tym podnoszenie kompetencji wychowawczej 

rodziców. 
(Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o przeciwdziałaniu 

przemocy) 

- liczba realizowanych 

programów 

- liczba osób uczestniczących 

w programach 

- liczba realizowanych 

działań 

 

4.Podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji 

działających w obszarze rozwiązywania problemów 

wynikających z używania alkoholu, narkotyków, w tym w 

zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez 

udział w programach/szkoleniach 
 (Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o przeciwdziałaniu 

przemocy) 

  

-liczba osób uczestniczących 

w działaniach 

-liczba instytucji kierujących 

swoich przedstawicieli 

5.Podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i 

młodzieżą w zakresie skutecznych oddziaływań 

profilaktycznych oraz udzielających pomocy dzieciom z 

rodzin z problemem uzależnień i przemocy 
 (Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o przeciwdziałaniu 

przemocy) 

 

-liczba realizowanych działań 

-liczba osób uczestniczących 

w działaniach 

6.Przygotowanie oraz upowszechnianie informacji na temat 

lokalnej pomocy dla członków rodzin z problemem 

przemocy, w szczególności z problemem alkoholowym 

(ulotki, plakaty, informatory, strony internetowe, ogłoszenia 

w lokalnych mediach)  
(Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

ustawa o przeciwdziałaniu przemocy) 

 

-liczba realizowanych działań 

-liczba odbiorców działań 

7.Realizacja w szkołach oraz innych placówkach 

oświatowych programów profilaktyki alkoholowej, w tym 

nakierowanych na kształtowanie i wzmacnianie czynników 

chroniących przed podejmowaniem zachowań ryzykownych 

(m.in. budowanie konstruktywnych interakcji społecznych, 

poczucia własnej wartości, rozwój zainteresowań, 

identyfikacji z pozytywnymi wzorcami i grupami 

odniesienia) 
(Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

ustawa o przeciwdziałaniu przemocy) 

-liczba realizowanych działań 

-liczba odbiorców działań 

8.Prowadzenie przy Punkcie Konsultacyjnym ds. uzależnień 

oraz Przemocy w Rodzinie grup wsparcia i/lub grup 

samopomocowych dla osób współuzależnionych, 

doznających przemocy w rodzinie, osób w sytuacjach 

kryzysowych, DDA 
(Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

ustawa o przeciwdziałaniu przemocy) 

-liczba osób uczestniczących  

w grupach wsparcia 
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Zadanie 3. 
 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w 

szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w 

pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 
 

Celem zadania jest upowszechnianie, wdrażanie oraz poszerzenie oferty rekomendowanych 

działań profilaktycznych opartych na skutecznych strategiach oddziaływań. 

Zintensyfikowanie działań profilaktycznych nastawionych na ograniczenie picia alkoholu 

oraz działań ograniczających ryzyko picia szkodliwego i uzależnienia. Realizacja i wspieranie 

kampanii edukacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat 

szkód wynikających z picia alkoholu. Organizowanie i wspieranie działań służących promocji 

zdrowego stylu życia, utrwalanie postaw abstynenckich w środowisku dzieci i młodzieży. 

Zwiększenie kompetencji rodziców, edukacja rodziców oraz szkolenia osób pracujących  

z dziećmi, aby mogli oni w efektywny sposób przekazać wiedzę na temat uzależnień, wskazać 

alternatywne wzorce spędzania wolnego czasu, radzenia sobie ze stresem i rozwiązywaniem 

problemów. 

Podejmowane inicjatywy będą miały na celu edukowanie, kształtowanie prawidłowych 

postaw, zdolności do dokonywania wyborów oraz oferowanie alternatywnych form spędzania 

wolnego czasu. Stosowane będą różne metody i programy uwzględniające profilaktykę 

problemową, które będą miały na celu osłabienie wpływu czynników ryzyka oraz 

wzmocnienie czynników chroniących w szkole, rodzinie, i środowisku lokalnym. 

Zaplanowane działania prowadzone będą w różnych środowiskach i kierowane będą zarówno 

do dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. 

W dalszym ciągu będą uwzględniały realizację programów profilaktycznych dla dzieci  

i młodzieży, dotyczących różnych środków uzależniających oraz łączenie poszczególnych 

działań podejmowanych wobec tej populacji. 

W ramach tego zadania będą realizowane kampanie edukacyjno-informacyjne mające na celu 

promocję zdrowego stylu życia wolnego od środków psychoaktywnych, ograniczenie 

dostępności napojów alkoholowych dla młodzieży oraz zmianę postaw i zachowań 

sprzedawców alkoholu. 
 

Realizacja tego zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez działania: 
 

Działania Wskaźniki 

1.Promowanie alternatywnych form spędzana czasu wolnego, 

abstynencji i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców 

gminy Wręczyca Wielka (zarówno dzieci i młodzieży jak i 

osób dorosłych) w ramach profilaktyki uniwersalnej, w 

szczególności poprzez: 

- wspieranie i finansowanie różnych form spędzania czasu 

wolnego przez dzieci i młodzież (zajęcia teatralne, literackie, 

muzyczne, inne rozwijające zainteresowania, imprezy i 

zawody sportowe połączone z edukacją na temat uzależnień, 

rajdy, spotkania integracyjne, warsztaty, zajęcia edukacyjno-

rozwojowe, konkursy, itp., związane z propagowaniem 

profilaktyki uzależnień 

- dofinansowanie organizowanych przez Gminny Ośrodek 

-liczba realizowanych działań 

-liczba odbiorców działań 
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Kultury dodatkowych zajęć profilaktyczno-kulturalno-

artystycznych, edukacyjno-rozwojowych (nauka tańca, gry na 

instrumentach, zajęcia plastyczne, inne zajęcia tematyczne) a 

także dofinansowanie wyjazdu edukacyjnego dla dzieci i 

młodzieży uczestniczących w zajęciach gry na instrumentach, 

- organizację i finansowanie wypoczynku letniego i 

zimowego (np. obozy lub kolonie profilaktyczne, półkolonie, 

zajęcia w czasie ferii zimowych) 

- wspieranie i organizowanie kampanii profilaktycznych                     

i edukacyjnych adresowanych do różnych grup odbiorców 

dotyczących profilaktyki uzależnień, zapobiegania agresji, 

przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy, wychowania dzieci 

bez przemocy, promujących wartości rodzinne, w tym: zakup 

usług, warsztaty, zakup i dystrybucję materiałów 

edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych, zakup 

nagród za osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych, 

- wspieranie lokalnych imprez profilaktycznych (m.in.: 

festyny, zawody sportowe, turnieje, koncerty, spotkania 

integracyjne itp.) 

- publikacje artykułów i informacji w lokalnej prasie, 

- zakup i wyposażenie w materiały pomocnicze, sprzęt oraz 

inne produkty i usługi niezbędne do realizacji działań 
(Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o przeciwdziałaniu 

przemocy) 

 

2.Wspomaganie realizacji szkolnych programów 

profilaktycznych służących promocji zdrowia, 

przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy, cyberprzemocy, 

uzależnieniom behawioralnym, zapobiegania sytuacjom 

kryzysowym (np.: warsztaty, pogadanki, spektakle 

profilaktyczne, wyjazdy edukacyjno-profilaktyczne, rajdy, 

konkursy, wyjazdy na basen). Zakup usług, sprzętu, 

materiałów dydaktycznych oraz pomocniczych do realizacji 

programów. 
(Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o przeciwdziałaniu 

przemocy) 

- liczba realizowanych 

działań 

- liczba odbiorców działań 

3.Realizacja dla dzieci i młodzieży profesjonalnych 

programów profilaktycznych ze szczególnym 

uwzględnieniem programów z systemu rekomendacji (zakup 

usług, materiałów dydaktycznych oraz pomocniczych do 

realizacji programów) 
 (Ustawa o wych. w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa 

o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy) 

-liczba realizowanych 

programów ogółem 

-liczba realizowanych 

programów z systemu 

rekomendacji 

-liczba osób uczestniczących 

w programach 

4.Prowadzenie działań edukacyjnych promujących 

abstynencję w okresie ciąży oraz propagowanie wiedzy na 

temat FAS – alkoholowego zespołu płodowego i FASD – 

spektrum alkoholowych uszkodzeń płodu (zakup i 

dystrybucja materiałów). 
(Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) 

-liczba realizowanych działań 

-liczba odbiorców działań 
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5.Dofinansowanie działań na rzecz przeciwdziałania 

nietrzeźwości kierowców oraz zapobiegania przypadkom 

naruszeń prawa i porządku publicznego, w tym: zakup 

materiałów profilaktycznych, finansowanie i realizacja np. 

kampanii „Powstrzymaj pijanego kierowcę” 
(Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) 

 

-liczba realizowanych działań 

-liczba odbiorców działań 

6.Wdrażanie, upowszechnianie i dofinansowanie projektów, 

warsztatów edukacyjno-profilaktycznych adresowanych do 

rodziców, mających na celu zaangażowanie ich w 

oddziaływania profilaktyczne wobec dzieci oraz rozwijanie 

umiejętności wychowawczych. 

/zakup usług, materiałów dydaktycznych oraz pomocniczych 

do realizacji programów/ 
 (Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o przeciwdziałaniu 

przemocy) 

-liczba realizowanych działań 

-liczba odbiorców działań 

7.Prowadzenie działań edukacyjnych, w tym kampanii 

społecznych, adresowanych do różnych grup docelowych, w 

szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców na temat 

zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, 

substancji psychotropowych i NSP, a także pozamedycznego 

stosowania produktów leczniczych, których używanie może 

prowadzić do uzależnienia. 
 (Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii) 

-liczba realizowanych działań 

-liczba odbiorców działań 

8.Monitorowanie skali różnych problemów społecznych na 

terenie gminy (zlecenie przeprowadzenia diagnozy 

problemów społecznych na terenie gminy) 

 

- diagnoza problemów 

 

 

 

Zadanie 4. 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych.  
 

Realizacja tego zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez działania: 

 

Działania Wskaźniki 

1.Udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej 

instytucjom, osobom fizycznym, organizacjom 

pozarządowym w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy. 
 (Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o przeciwdziałaniu 

przemocy) 

 

 

 

-liczba osób 

współpracujących w ramach 

realizacji Programu 

-liczba podmiotów wspartych 

finansowo i rzeczowo przy 

realizacji zadań 

-liczba udzielonych porad 
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2.Integracja i wspomaganie w miarę potrzeb inicjatyw grup 

wsparcia i środowisk abstynenckich (dla osób uzależnionych, 

współuzależnionych, ofiar przemocy np.: współfinansowanie 

maratonu trzeźwości, uczestnictwa w zjazdach rodzin z 

problemem alkoholowych, imprezy okolicznościowej 

propagującej trzeźwe obyczaje). 

Współpraca ze stowarzyszeniami abstynenckimi z innych 

gmin. 
(Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o przeciwdziałaniu 

przemocy) 

 

 

 

3.Współpraca z Policją w celu prowadzenia działań 

profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży oraz na rzecz 

przeciwdziałania nietrzeźwości na drodze; organizacja 

kampanii edukacyjnych. 

Zakup i wyposażenie w materiały pomocnicze. 
(Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o przeciwdziałaniu 

przemocy) 

4.Wspieranie działalności placówek oświatowych i instytucji 

kultury w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dla 

dzieci i młodzieży, oraz prowadzonych działań 

profilaktycznych, poprzez finansowanie zakupu drobnych 

nagród, materiałów dydaktycznych, gier, sprzętu sportowo-

rekreacyjnego, artykułów biurowych, wyposażenia, art. 

spożywczych i napojów, dojazdu na imprezy i wyjazdy 

organizowane w ramach realizowanych zadań, zakupu 

biletów wstępu do kina, muzeum, na basen itp., w ramach 

organizowanych różnego rodzaju imprez sportowych, 

konkursów, happeningów promujących zdrowy styl życia bez 

alkoholu, papierosów, środków psychoaktywnych oraz zajęć 

organizowanych dla dzieci i młodzieży podczas ferii 

zimowych i wakacji letnich.   
(Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii 

 

 

5.Dofinansowanie do organizacji spotkań, konferencji itp., 

dotyczących wymiany doświadczeń w zakresie 

interdyscyplinarnej pracy na rzecz ochrony rodzin 

dotkniętych zjawiskiem uzależnień i przemocy i 

cyberprzemocy. 
(Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o przeciwdziałaniu 

przemocy) 

6.Wspieranie organizacji imprez integracyjno-kulturalnych 

oraz rekreacyjno-sportowych, których celem jest 

propagowanie idei trzeźwości oraz zdrowego stylu życia. 
(Ustawa o wych. w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa 

o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy) 
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7.Współpraca z administracją rządową i samorządową w 

zakresie realizacji programów profilaktycznych, szkoleń, 

kampanii oraz monitorowania problemów alkoholowych, 

narkomanii, uzależnień behawioralnych i przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 
(Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o przeciwdziałaniu 

przemocy) 

 

 

 

 

Zadanie 5. 

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących 

reklamy napojów alkoholowych i zasad ich sprzedaży oraz występowanie przed 

sądem w roli oskarżyciela publicznego.  
 

W przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym, sprzedaży na 

kredyt lub pod zastaw oraz złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych 

gmina może podejmować interwencje oraz występować przed sądem jako oskarżyciel 

publiczny. 

 

Realizacja tego zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez działania: 

 
Działania Wskaźniki 

1.Przeprowadzenie szkoleń, kampanii informacyjnych wśród 

osób prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych 
(Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) 

 

-liczba przeszkolonych 

sprzedawców napojów 

alkoholowych 

2.Udział członków GKRPA w cyklicznych kontrolach 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 
(Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) 

 

- liczba przeprowadzonych 

kontroli 

- liczba skontrolowanych 

punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych 

3.Przyjmowanie zawiadomień o naruszeniu art. 13¹ i art.15 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi i kierowanie ich do zaopiniowania przez 

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 (Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) 

 

-liczba zawiadomień dot. 

naruszenia art. 13¹ i art.15 

ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 

zaopiniowanych przez 

Komisję 

-liczba podjętych działań 

zmierzających do wszczęcia 

postępowania w związku z 

naruszeniem art. 13¹ i art.15 

4.Podejmowanie działań zmierzających do wszczęcia 

postępowania w związku z naruszeniem art. 13¹ i art.15 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 
(Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) 
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5.Występowanie członków GKRPA przed Sądem w 

charakterze oskarżyciela publicznego w stosunku do 

właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych nie 

przestrzegających ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dot. reklamy alkoholu oraz 

sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim lub 

nietrzeźwym, a także sprzedaży na kredyt lub pod zastaw  
(Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) 

ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 

-liczba orzeczeń sądowych 

uwzględniających wnioski 

gminy Wręczyca Wielka w 

zakresie naruszenia art. 13¹ i 

art.15 ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 

 

 

V. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 
1. Zadania realizowane przez GKPRA (nie związane z prowadzeniem postępowań wobec 

osób uzależnionych od alkoholu): 

1) prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych, 

2) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów 

alkoholowych, 

3) wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 

określonej we wniosku o wydanie zezwolenia, z zasadami usytuowania miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych określonymi w uchwale Rady Gminy, 

4) współpraca z Prokuraturą, Sądem, Kuratorami, Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej we 

Wręczycy Wielkiej, placówkami oświatowymi, poradniami terapii uzależnień  

i współuzależnienia. 

 

2. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych we Wręczycy Wielkiej 

 

1) Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we 

Wręczycy Wielkiej za udział w posiedzeniu Komisji otrzymuje każdorazowo wynagrodzenie 

w wysokości 210,00 zł brutto.  

2) Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz oraz członkowie Komisji za udział w posiedzeniu 

Komisji otrzymują każdorazowo wynagrodzenie w wysokości 150,00 zł brutto. 

3) Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu, na konto wskazane przez członka GKRPA, na 

podstawie listy obecności zatwierdzonej przez Przewodniczącego lub Zastępcę 

Przewodniczącego Komisji. 

4) Członkom Komisji delegowanym na szkolenia, konferencje, seminaria itp. podnoszące 

kwalifikacje w dziedzinie profilaktyki uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia  

2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej 

lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. 
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VI. Realizacja Programu 

 
Jednostką koordynującą i realizującą Program jest Urząd Gminy – Podinspektor ds. 

Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom.  

Współrealizatorami i partnerami w zakresie działań wynikających z Programu są:  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą przedstawiciele jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorzy 

sądowi, które realizują działania określone w programie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

Gminny Ośrodek Kultury, 

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie, 

placówki oświatowe, 

Komisariat Policji we Wręczycy Wielkiej, 

placówki Służby Zdrowia, 

organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i inne podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego, w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom oraz przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie i środowisku szkolnym. 

 

VII. Zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii 

 
1. Realizacja zadań w ramach Programu finansowana będzie ze środków własnych Gminy 

Wręczyca Wielka pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Dodatkowym źródłem finansowania mogą być fundusze strukturalne Unii 

Europejskiej i inne środki pozyskiwane zarówno przez gmin, jak też przez realizatorów  i 

partnerów Programu. 

2. Zadania Programu mogą być zlecane instytucjom i organizacjom zajmującym się 

profilaktyką  i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w 

rodzinie. 

3. Szczegółowy harmonogram zadań i wydatków związanych z realizacją Programu 

zatwierdza Wójt Gminy Wręczyca Wielka. 

 

VIII. Monitoring Programu 

 
1. Monitoring Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok prowadzi wyznaczony pracownik Urzędu 

Gminy we Wręczycy Wielkiej. 

2. Po zakończeniu realizacji zadań realizatorzy Programu zobowiązani są do przedstawienia 

pracownikowi Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej informacji z realizacji poszczególnych 

zadań. 

3. Monitoring realizacji Programu będzie prowadzony poprzez: 

1) sprawozdania wewnętrzne do Skarbnika Gminy, Rady Gminy i Komisji Rewizyjnej; 
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2) sprawozdania zewnętrzne dla Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Warszawie oraz Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii. 

4. Informacja z realizacji Programu zostanie przedłożona Radzie Gminy Wręczyca Wielka 

przez Wójta Gminy w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku. 
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