
UCHWAŁA NR XXXVIII.310.2022 
RADY GMINY KOWALA 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), w związku z art. 41 ust. 1, 2, 2a i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.) oraz  art.  
10  ustawy  z  dnia  29  lipca  2005  r. o  przeciwdziałaniu  narkomanii  (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2050)  uchwala 
się co następuje:  

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowala. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVI.280.2021 Rady Gminy Kowala z dnia 19 listopada 2021r. w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2022 rok. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Kowala 

 
 

Jan Tomasz Fryszkowski 
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1. Wprowadzenie  
 

Realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia nakłada na samorząd  art. 7 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), natomiast zadania własne gminy 

wynikają z artykułu 41 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 1119 ze zm.). Artykuł ten wskazuje 

na obowiązek prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy 

z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U z 2020r., poz. 2050 ze zm.) przeciwdziałanie 

narkomanii także należy do zadań własnych gminy. 

 Zadania związane z profilaktyką uzależnień m.in. w szczególności skupiają się na:   

a) zwiększaniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych   

i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, 

b) udzielaniu rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniem od alkoholu, 

narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, pomocy psychospołecznej i prawnej,  

a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

c) prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii 

oraz uzależnieniom behawioralnym, 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, 

d) wspomaganiu działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych i narkomanii, 

e) podejmowaniu interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 

ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed 

sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

 

1 stycznia 2021r. weszła w życie ustawa z dnia 14 lutego 2020r.  o zmianie niektórych ustaw  

w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1492). Ustawa ta 

wprowadziła m.in. zmiany do ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. wprowadzenie opłat za napoje alkoholowe w opakowaniach o ilości 

nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. W myśl artykułu 93 ust. 4  cytowanej ustawy  „Gmina 

przeznacza środki o których mowa w ust. 3 pkt. 1 na działania mające na celu realizację lokalnej 

międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”. 

 

Rok 2020 i 2021 zdominowany został przez stan epidemii COVID-19, skutkiem czego 

wprowadzono Ustawę z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Realizując obowiązek zachowania dystansu społecznego  

i wprowadzonych obostrzeń, zmianie uległo funkcjonowanie różnych placówek i instytucji, w tym 

również miejsc świadczących pomoc dla osób uzależnionych i ich rodzin.  

Pandemia spowodowała wzrost zapotrzebowania na pomoc dla członków rodzin z problemem 

alkoholowym, narkomanii i problemem przemocy. W trudnej sytuacji znalazły się dzieci z rodzin,  

w których występuje problem alkoholowy, które nie mogły korzystać w wsparcia świetlic 

socjoterapeutycznych. W szczytowej fali COVID-19 zawieszone zostały bezpośrednie formy pomocy 

świadczone w placówkach leczenia uzależnień, punktach konsultacyjnych itp. 
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Częściowo wprowadzono pracę zdalną. Obejmowała ona porady i konsultacje telefoniczne, 

kontakty e-mail oraz porozumiewanie się przez komunikatory internetowe. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2022-2023r. jest podstawowym dokumentem określającym zakres i formę realizacji 

działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii oraz uzależnieniami 

behawioralnymi w gminie Kowala. Program ma na celu tworzenie spójnego systemu działań 

naprawczych i profilaktyki zmierzającej do zapobiegania powstawaniu nowych problemów 

alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień, oraz zmniejszeniu tych, które aktualnie występują. 

Konsumpcja alkoholu i zażywanie narkotyków w sposób istotny wpływa na zdrowie fizyczne  

i psychiczne zarówno jednostek jak i rodzin, a jej konsekwencje dotyczą nie tylko osób pijących 

szkodliwie, zażywających narkotyki czy inne substancje psychoaktywne, uzależnionych, ale wpływają na 

całą populację. Nadużywanie alkoholu i narkotyków powoduje wiele szkód społecznych tj. przestępczość, 

ubóstwo, przemoc w rodzinie, wypadki samochodowe i winno być przedmiotem troski ze strony 

organów administracji rządowej i samorządowej. 

W obecnej dobie nie zastanawiamy się już, czy warto pomagać osobom, rodzinom, dzieciom 

dotkniętym problemem alkoholizmu czy narkomanii, ale jak to robić szybciej, skuteczniej i efektywniej. 

Pomagać to nie tylko minimalizować skutki uzależnień, ale przede wszystkim zapobiegać, czyli 

edukować, uświadamiać, wskazywać alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, radzenia sobie z 

sytuacjami trudnymi, konfliktami. Pomagać to również podejmować działania polegające na 

kształtowaniu prawidłowych postaw osobowościowych, uczyć umiejętności mówienia „nie” wszelkim 

używkom kiedy to człowiek jest poddany presji otoczenia. 

Uzależnienia behawioralne to takie formy zachowań, które związane są z wykonywaniem 

pewnych czynności (hazard, zakupy, gry komputerowe, nadmierne korzystanie ze smartfona itp.), a ich 

specyfiką jest m.in. utrata kontroli nad tymi zachowaniami lub czynności.  Określona czynność staje się 

nałogowa wtedy, gdy zaczyna jej towarzyszyć silne pragnienie lub wewnętrzny przymus jej 

podejmowania z coraz większą częstotliwością. W  sytuacji przerwania bądź ograniczenia czynności 

występują objawy abstynencyjne takie jak m.in. rozdrażnienie, zachowania agresywne, poczucie winy, 

bezsenność, ból głowy i in.  

Profilaktyka jest to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami 

zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczanie i likwidowanie 

czynników, które blokują prawidłowy rozwój i zaburzają zdrowy styl życia. 

 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wskazuje na trzy ważne obszary oddziaływań 

profilaktycznych w ramach przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i narkomanii oraz 

uzależnieniom behawioralnym (profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna i profilaktyka 

wskazująca). Podział ten uzależniony jest od grupy odbiorców i rodzaju przekazywanego oddziaływania. 

 Profilaktyka uniwersalna to działania kierowane do całej populacji, bez względu na stopień ryzyka 

wystąpienia zachowań problemowych lub zaburzeń psychicznych i dotyczą zagrożeń znanych, 

rozpowszechnionych w znacznym stopniu – np. przemocy czy używania substancji psychoaktywnych. 

Ich celem jest przeciwdziałanie pierwszym próbom podejmowania zachowań ryzykownych, 

wzmacnianie czynników chroniących i redukcja czynników ryzyka, ograniczanie inicjacji w zakresie 

różnych zachowań ryzykownych oraz zapobieganie nowym przypadkom. Na tym poziomie 

wykorzystywana jest ogólna wiedza na temat zachowań ryzykownych, czynników ryzyka i chroniących, 

danych epidemiologicznych (głównie wyników badań naukowych dotyczących między innymi używania 

substancji psychoaktywnych, informacji o wieku inicjacji itp.). 

 Profilaktyka selektywna to działania kierowane do grup zwiększonego ryzyka (osób narażonych 

na działanie poważnych czynników ryzyka), tj.: dzieci osób uzależnionych od substancji 

psychoaktywnych, dzieci przysposobione, uczniowie z problemami szkolnymi, miłośnicy „szalonych” 
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imprez itp. Główne działania polegają na dostarczaniu informacji i uczeniu najważniejszych umiejętności 

życiowych, uwzględniając specyfikę problemów jednostki lub grupy. Dla dzieci i młodzieży znajdujących 

się w grupie podwyższonego ryzyka organizowane są indywidualne lub grupowe działania 

profilaktyczne (np. terapia pedagogiczna, treningi umiejętności społecznych, socjoterapia). 

 Profilaktyka wskazująca to działania kierowane do jednostek, których zachowania zaczynają być 

wysoce ryzykowne (np. nastolatki upijające się w weekendy), występują sygnały, że pojawiają się już 

poważne problemy związane z ich zachowaniem (np. kłopoty z policją, w domu itp.). Główne działania to 

indywidualna diagnoza przyczyn oraz interwencja. Działania te wymagają specjalistycznego 

przygotowania, dlatego na tym poziomie, w „profilaktykę” częściej angażują się różne instytucje 

zewnętrzne, przygotowane do prowadzenia pomocy psychologicznej lub medycznej.  

 Zachowania problemowe młodzieży można wyjaśniać i opisywać poprzez czynniki ryzyka  

 czynniki chroniące. Czynniki ryzyka zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia takich zachowań, 

natomiast czynniki chroniące – zabezpieczają przed nimi.  

 Przez czynniki chroniące rozumiemy własności indywidualne, relacje z ludźmi oraz zasoby 

środowiska, które mogą neutralizować działanie czynników ryzyka. Czynniki chroniące rozpatruje się 

najczęściej w kilku obszarach. Są to:  

-  cechy, umiejętności i zdolności indywidualne,  

-  wspierające relacje z bliskimi osobami,  

-  pozytywne cechy środowiska rodzinnego,  

-  wsparcie płynące ze środowiska pozarodzinnego,  

-  cechy środowiska lokalnego i miejsca zamieszkania (zasoby do wykorzystania). 

Czynniki chroniące nie usuwają negatywnych doświadczeń lub niekorzystnych czynników z życia 

dorastającego człowieka, lecz pomagają mu zmagać się z nimi z dobrym skutkiem. Działanie czynników 

chroniących polega na zwiększaniu ogólnej odporności młodego człowieka, wyzwalaniu motywacji  

  i energii do walki z przeciwnościami, czyli, innymi słowy, polega na uruchamianiu procesów 

odwrotnych do tych, które prowadzą do choroby, zaburzeń zachowania lub nieprzystosowania. Na 

przykład zaangażowanie się młodego człowieka w niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym może 

wzmacniać jego poczucie własnej wartości i dawać mu poczucie satysfakcji, co w konsekwencji może 

sprzyjać ograniczeniu zachowań buntowniczych w kontaktach z rodzicami lub szkołą. 

Przez czynniki ryzyka rozumiemy właściwości indywidualne, cechy środowiska społecznego  

i efekty ich interakcji, które wiążą się ze zwiększonym ryzykiem powstawania nieprawidłowości, 

zaburzeń, chorób lub przedwczesnej śmierci. W sensie statystycznym czynniki ryzyka to korelaty 

(właściwości, które współwystępują z nieprawidłowym zachowaniem lub chorobą) lub predyktory, czyli 

właściwości, które poprzedzają w czasie powstawanie nieprawidłowych zachowań, zaburzeń lub chorób. 

Na podstawie wiedzy o czynnikach ryzyka możemy przewidywać wystąpienie niepożądanych zjawisk, 

np. zachowań problemowych młodzieży, ale czynniki ryzyka nie są przyczynami w ścisłym znaczeniu 

tego słowa. Pojawienie się czynników ryzyka nie musi nieuchronnie prowadzić do negatywnych 

konsekwencji, ale wyraźnie zwiększa ryzyko ich wystąpienia. Termin „czynniki ryzyka” narodził się w 

połowie ubiegłego stulecia przy okazji poszukiwań przyczyn chorób serca i całego układu krążenia. 

Okazało się, że palenie papierosów, wysoki poziom cholesterolu, nadwaga, nadciśnienie tętnicze, 

nadmierny stres znacznie zwiększają ryzyko zawału serca, udaru mózgu i innych problemów krążenia. 

To „odkrycie” stało się przełomowym punktem w profilaktyce chorób serca i przyczyniło się do zmiany 

stylu życia wielu ludzi na świecie. Dzięki ograniczeniu tych czynników ryzyka wielu ludzi uchroniło się 

od przedwczesnej śmierci. Te sukcesy przyczyniły się do rozwoju badań nad czynnikami ryzyka w innych 

obszarach współczesnych zagrożeń zdrowotnych i społecznych: uzależnieniach, przemocy, 

przestępczości, itd. Zachowania problemowe/ryzykowne młodzieży są wypadkową statusu społeczno-

ekonomicznego rodziny, relacji interpersonalnych w rodzinie, umiejętności rodziców, cech 
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indywidualnych dziecka, postaw i zachowań rówieśników, klimatu społecznego szkoły i cech środowiska 

zamieszkania. Trudno z tej listy wyłonić jeden dominujący czynnik lub grupę czynników. Dodatkowo w 

przypadku zachowań ryzykownych młodzieży mamy do czynienia z konstelacją czynników ryzyka 

zmieniającą się w różnych okresach rozwojowych. 

2. Diagnoza i opis problemu 
 Aby móc zobrazować skalę problemu związanego z problemem uzależnień na terenie gminy 

Kowala przeprowadzono Diagnozę Lokalnych Zagrożeń Społecznych. Wykonanie diagnozy zostało 

zlecone Centrum Rozwoju Edukacji i Kompetencji Invesis Polska. Opracowana diagnoza i analiza 

problemów są podstawą opracowania celów głównych, szczegółowych i konkretnych zadań programu. 

Celem przeprowadzonych badań było zdiagnozowanie skali lokalnych zagrożeń 

społecznych na terenie gminy Kowala. 

Działania badawcze miały na celu: 

 zidentyfikowanie problemów w różnych grupach wiekowych, dotyczących między innymi 

uzależnień od środków psychoaktywnych, przemocy i agresji, cyberprzemocy i pandemii 

Covid-19; 

 uchwycenie czynników prowokujących do powstawania sytuacji problemowych; 

 określenie skali oraz zakresu tych problemów;  

 rozpoznanie i zdiagnozowanie skutków występujących problemów; 

 propozycję rozwiązań i rekomendacje, mające na celu profilaktykę przyszłych, oraz 

zmniejszenie negatywnych skutków już istniejących problemów. 

Problematyka badania 
Badania ankietowe miały na celu analizę wybranych problemów społecznych. 

 

W badaniu wśród osób dorosłych uwzględnione zostały takie obszary jak: 

1. problem alkoholowy – częstotliwość spożywania alkoholu, znajomość osób nadużywających 

napoje alkoholowe, rozpowszechnienie alkoholizmu w środowisku lokalnym; 

2. problem nikotynowy – częstotliwość palenia, konsekwencje zdrowotne palenia papierosów; 

3. problem narkotykowy – dostępność, znajomość osób zażywających narkotyki; 

4. problem przemocy – występowanie przemocy domowej, znajomość rodzin dotkniętych 

problemem przemocy, postawy wobec stosowania kar cielesnych; 

5. problem uzależnień behawioralnych- uzależnienie od gier hazardowych. 

 

W badaniu wśród uczniów zostały uwzględnione takie obszary jak: 

1. problem alkoholowy – częstotliwość spożywania, dostępność, znajomość osób pijących, 

znajomość instytucji pomocowych, znajomość konsekwencji zdrowotnych; 

2. problem nikotynowy – częstotliwość palenia, dostępność, znajomość osób palących, znajomość 

konsekwencji zdrowotnych; 

3. problem narkotykowy – częstotliwość zażywania, dostępność, znajomość osób zażywających 

narkotyki, znajomość konsekwencji zdrowotnych i prawnych z tytułu ich posiadania; 

4. problem zażywania dopalaczy – częstotliwość zażywania, dostępność, znajomość osób 

zażywających dopalacze, znajomość konsekwencji zdrowotnych; 

5. problem przemocy – perspektywa osoby doświadczającej przemocy oraz świadka przemocy, 

uczestnictwo w czynnym akcie przemocy, występowanie przemocy rówieśniczej i domowej; 

6. problem uzależnień behawioralnych – uzależnienie od komputera czy Internetu. 
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W badaniu wśród pracowników punktów sprzedaży zostały poruszone takie kwestie, jak: 

1. problem dostępu do substancji legalnych, w tym częstotliwość prób zakupu alkoholu przez osoby 

nietrzeźwe i niepełnoletnie; prób zakupu papierosów, piwa bezalkoholowego o zawartości 

nieprzekraczającej 0,5% alkoholu i napojów energetyzujących przez nieletnich; 

2. postawy osób będących w stanie silnego upojenia alkoholem; 

3. częstotliwość przypadków sprzedaży papierosów, alkoholu i napojów energetyzujących 

nieletnim; 

4. przestrzeganie zasad sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. 

 

W badaniu wśród rodziców uczniów uwzględnione zostały takie obszary, jak: 

1. postawy rodziców wobec wychowania dzieci; 

2. problem przemocy – występowanie przemocy domowej, znajomość rodzin dotkniętych 

problemem przemocy, postawy wobec stosowania kar cielesnych; 

3. problemy związane z substancjami psychoaktywnymi; 

4. problem uzależnień behawioralnych – uzależnienie od komputera czy Internetu. 

 

W badaniu wśród nauczycieli uczniów uwzględnione zostały takie obszary, jak: 

• problemy związane z substancjami psychoaktywnymi; 

• problem przemocy – występowanie przemocy rówieśniczej i domowej. 

 

 

Przebieg badania oraz metodologia 

Opracowany raport opiera się na wynikach badania ilościowego. Do przeprowadzenia badań 

wśród dorosłych mieszkańców i sprzedawców z punktów sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów 

tytoniowych wykorzystano metodę PAPI (ang. Paper & Pen Personal Interview). W przypadku uczniów, 

rodziców uczniów, nauczycieli oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej najbardziej dogodną 

metodą była ankieta w formie aplikacji internetowej. Badanie zostało przeprowadzone zgodnie  

z zasadami etyki, bowiem wszyscy uczestnicy badania zostali poinformowani o zachowaniu 

anonimowości i poufności, w związku z czym oddzielono dane odnośnie tożsamości pojedynczych 

badanych od informacji, jakich udzielili. Ponadto, ankietując uczniów za każdym razem uzyskiwano 

zgodę Dyrektora szkoły na przeprowadzenie badań w ich placówce. 

Badania ankietowe zostały przeprowadzone na przestrzeni lipca i września 2021 roku. 

Charakterystyka próby badawczej 

Dla określenia postaw mieszkańców wobec potencjalnych problemów społecznych badania 

ankietowe przeprowadzono w grupach respondentów zróżnicowanych pod względem zmiennych 

takich jak płeć, wiek, wykształcenie. 

 

 

 
• badania przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 184 osób, w tym były 152 

kobiety i 32 mężczyzn 

 

 
• 209 uczniów klas piątych i szóstych; w tym 112 dziewcząt oraz 97 

Uczniowie szkoły podstawowej 

Dorośli mieszkańcy gminy 
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chłopców 

• 234 uczniów klas siódmych i ósmych; w tym 117 dziewcząt oraz 117 

chłopców 

 

 

 

• badania przeprowadzono w 20 punktach sprzedaży alkoholu 

 

 

 

 

• badania przeprowadzone wśród 157 rodziców 

 

 

 

• badania przeprowadzone wśród 46 nauczycieli  

 

 
 
Podsumowanie – diagnoza i profilaktyka zagrożeń społecznych 
 

I. Problem alkoholowy w świadomości dorosłych mieszkańców z terenu gminy Kowala 

Główne wyniki badania: 

A. ZJAWISKO PROBLEMU ALKOHOLOWEGO W ŚRODOWISKU LOKALNYM: 

• Przyjętą miarą ważności różnych problemów społecznych była średnia uzyskana w wyniku 

odpowiedzi respondentów, gdzie waga punktowa wynosiła odpowiednio od 5 przy problemie 

uważanym za „bardzo istotny” do 1 przy „nieistotnym”. Problem nadużywania napojów 

alkoholowych został oceniony najwyżej w hierarchii problemów, uzyskując wagę punktową 3,80%. 

• 63,04% badanych mieszkańców (116 osób) było zdania, że osoby spożywające alkohol na terenie 

gminy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa społeczności lokalnej. 

• 80,00% badanych sprzedawców potwierdziło, że spotyka się z próbami zakupu alkoholu przez 

osoby nietrzeźwe. 

• 57,61% ankietowanych mieszkańców zadeklarowało, że zna w swoim otoczeniu osoby 

nadużywające alkohol. 

• Według 52,18% badanych nauczycieli w ich szkołach są uczniowie, którzy maja już za sobą inicjację 

alkoholową. 

• 85,00% ankietowanych sprzedawców rzadko spotyka się z próbami zakupu alkoholu przez osoby 

poniżej 18 roku życia. 

• Wszyscy ankietowani sprzedawcy alkoholu zaprzeczyli, że znają przypadki sprzedaży alkoholu 

nieletnim. 

• Wszyscy sprzedawcy zaprzeczyli, aby sami sprzedawali alkohol młodym osobom wiedząc, że są one 

niepełnoletnie. 

B. POSTAWY WOBEC ALKOHOLU: 

• 19,57% respondentów zadeklarowało abstynencję. 

• 67,39% badanych mieszkańców przyznało, że pije alkohol tylko okazjonalnie. 

• 78,26% ankietowanych mieszkańców ma świadomość tego, że alkohol zawarty w piwie lub winie 

jest tak samo szkodliwy, jak ten zawarty w wódce. 

Sprzedawcy napojów alkoholowych 

Rodzice uczniów 

Nauczyciele 
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• 100,00% ankietowanych sprzedawców uznało sprzedaż alkoholu dorosłej osobie nietrzeźwej za 

niestosowną. 

• 25,00% sprzedawców nie wie na czym polega zakaz reklamowania napojów alkoholowych  

w punkcie sprzedaży. 

 
Wnioski i rekomendacje 

Wyniki badania wskazują, że w opinii badanych mieszkańców z terenu gminy Kowala 

najbardziej zauważalnym problemem w ich środowisku lokalnym jest alkoholizm. Ważność tego 

problemu została oceniona na poziomie 3,80. Wobec powyższego, zasadne jest podejmowanie działań 

w celu eliminowania potencjalnych zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu na terenie gminy 

takich jak m.in.: 

▪ Dalsze kontrole punktów sprzedaży alkoholu w zakresie przestrzegania i zakazu sprzedaży 

alkoholu nieletnim i nietrzeźwym. 

▪ Prowadzenie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych z asertywnych technik odmowy 

sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym. 

▪ Zwiększenie poziomu egzekwowania prawa w zakresie spożywania alkoholu w miejscach 

publicznych. 

▪ Tworzenie programów pomocowych dla osób zagrożonych marginalizacją; w tym osób 

uzależnionych i współuzależnionych. 

▪ Rozpowszechnianie informacji o instytucjach lokalnych udzielających pomocy osobom 

uzależnionym i współuzależnionym, na przykład poprzez plakaty i ulotki informacyjne. 

▪ Podejmowanie działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki alkoholowej- organizacja 

warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół. 

▪ Promowanie wydarzeń kulturalnych i społecznych o charakterze bezalkoholowym; wzbogacenie 

oferty aktywnych form spędzania czasu wolnego. 

▪ Ułatwienie dostępności programów edukacyjnych dla osób dorosłych, dotyczących problemów 

związanych z używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, 

przeciwdziałających przemocy, promujących zdrowy tryb życia. 
 

II. Problem narkomanii w świadomości dorosłych mieszkańców z terenu gminy  Kowala 

Główne wyniki badania: 

A. ZJAWISKO NARKOMANII W ŚRODOWISKU LOKALNYM: 

• Przyjętą miarą ważności różnych problemów społecznych była średnia uzyskana w wyniku 

odpowiedzi respondentów, gdzie waga punktowa wynosiła odpowiednio od  5 przy problemie 

uważanym za „bardzo istotny” do 1 przy „nieistotnym”. Problem nowych substancji 

psychoaktywnych oraz problem narkomanii uzyskały odpowiednio wagę punktową 3,05 i 1,96. 

• 45,65% badanych mieszkańców uważa, iż problem narkomanii jest zauważalny na terenie gminy, 

jednak są to nieliczne przypadki. 

• Według 6,52% nauczycieli w ich szkole są uczniowie, którzy mieli kontakt z narkotykami. 

• 56,52% badanych nauczycieli nie ma pojęcia czym są e-narkotyki. 

• 36,96% badanych nauczycieli dobrze ocenia swój poziom wiedzy w zakresie rozpoznawania 

objawów odurzenia alkoholowego lub narkotykowego. 

• 80,25% badanych rodziców potrafiłoby rozpoznać osoby pod wpływem narkotyków. 

• 52,23% rodziców rozmawia z dziećmi rzadko na temat konsekwencji związanych z zażywaniem 

substancji psychoaktywnych. 

• Według 7,01% rodziców na terenie szkół istnieje zagrożenie narkotykami. 
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• Zdecydowana większość badanych mieszkańców tj. 88,04% nie posiada wiedzy na temat tego, gdzie 

można nabyć narkotyki. 

• 17,39% ankietowanych mieszkańców przyznało, że zna osoby zażywające narkotyki. 

• 4,35% mieszkańców przyznało się do eksperymentowania z narkotykami. 

 

Wnioski i rekomendacje 

Badania zrealizowane wśród mieszkańców pozwoliły stwierdzić, iż problem narkomanii  

w niewielkim stopniu dotyczy mieszkańców z terenu gminy Kowala. Aby uniknąć rozpowszechnienia 

się problemu, zasadne jest podejmowanie działań takich jak: 

▪ Dalsze prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

przeciwdziałania narkomanii. 

▪ Realizowanie lokalnych kampanii społecznych na temat działania substancji 

psychoaktywnych. 

▪ Rozpowszechnianie rzetelnych informacji na temat substancji odurzających i ich szkodliwości 

poprzez lokalną prasę, tablice informacyjne, media. 

▪ Promowanie wśród społeczności lokalnej zdrowego stylu życia. 

▪ Zapewnienie dostępu do materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki narkotykowej. 

▪ Współpraca lokalnych instytucji w zakresie podejmowania działań na rzecz ograniczania 

rozmiarów zjawiska narkomanii. 

 

III. Problem nikotynowy w świadomości dorosłych mieszkańców z terenu gminy Kowala 

Główne wyniki badania 

A. POSTAWY WOBEC WYROBÓW TYTONIOWYCH: 

• 11,96% ankietowanych mieszkańców zadeklarowało, że pali papierosy. 

• Do nałogowego palenia przyznało się 36,36% palących. 

• 72,73% palących papierosy przyznało, że robi to w obecności dzieci. 

• 61,96% ogółu badanych było zdania, iż palenie bierne szkodzi tak samo jak palenie czynne. 

• 85,00% sprzedawców przyznało, że rzadko spotyka się z próbami zakupu papierosów przez 

nieletnich. 

• Według 32,61% badanych nauczycieli w ich szkołach są uczniowie, którzy palą papierosy. 

• 100,00% badanych sprzedawców zaprzeczyło, iż zna przypadki sprzedaży papierosów osobom 

nieletnim. 

• Wszyscy sprzedawcy zaprzeczyli, aby sami sprzedawali papierosy młodym osobom wiedząc, że są 

one niepełnoletnie. 

 

Wnioski i rekomendacje 

Wyniki badania przeprowadzonego wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy Kowala 

zwracają uwagę na problem uzależnienia od nikotyny i jednocześnie wskazują na podjęcie między 

innymi takich działań, jak: 

▪ Realizowanie programów podnoszących świadomość w zakresie zdrowotnych konsekwencji 

nadużywania papierosów. 

▪ Prowadzenie edukacji społecznej na temat szkodliwości wdychania dymu tytoniowego przez 

osoby niepalące. 

▪ Uświadamianie rodziców o szkodliwości palenia papierosów w obecności dzieci na ich zdrowie. 

▪ Dalsze kontrole punktów sprzedaży wyrobów tytoniowych w zakresie przestrzegania ustawy  

o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. 
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IV. Przemoc w opiniach dorosłych mieszkańców z terenu gminy Kowala 

 Główne wyniki badania: 

A.POSTAWY WOBEC ZJAWISKA PRZEMOCY: 

• Jak twierdzi większość ankietowanych tj. 98,91% ankietowanych bicie, szarpanie, popychanie 

oznaczają przemoc w rodzinie. 

• 75,00% mieszkańców nie posiada wiedzy na temat instytucji pomocowych, zajmujących się 

zjawiskiem przemocy. 

• 55,43% badanych mieszkańców potwierdza znajomość rodzin, w których stosowana jest przemoc. 

• 11,96% respondentów osobiście doświadczyło przemocy w rodzinie, a osobą stosującą przemoc 

był najczęściej ojciec lub mąż. 

• 14,13% mieszkańców dopuszcza stosowanie kar cielesnych wobec dzieci, w sytuacji kiedy inne 

metody wychowawcze zawodzą. 

• 70,06% badanych rodziców popiera zakaz stosowania kar cielesnych. 

• 21,74% badanych nauczycieli uważa, że w ich szkole jest kilku uczniów, którzy mogą doświadczać 

przemocy w rodzinie. 

• 45,65% badanych nauczycieli spotyka się z atakami agresji i przemocy wśród uczniów, jednak są to 

nieliczne przypadki. 

 

Wnioski i rekomendacje 

Podsumowując część badań dotyczącą zjawiska przemocy, widzimy, że problem ten dotyczy 

również mieszkańców z terenu gminy Kowala. Opinie respondentów pozyskane w trakcie ankietyzacji 

wskazują, że zasadne będzie podjęcie działań profilaktycznych w celu zwiększania świadomości 

mieszkańców na temat przemocy w rodzinie oraz jej przeciwdziałania; w tym m.in.: 

▪ Organizowanie spotkań z mieszkańcami i programów informacyjnych podczas, których udzielane 

byłyby porady jak radzić sobie z przemocą w rodzinie. 

▪ Ułatwianie dostępności informacji na temat instytucji świadczących pomoc osobom dotkniętym 

problemem przemocy w rodzinie. 

▪ Dalsze prowadzenie działań profilaktycznych w szkołach wśród dzieci i młodzieży. 

▪ Organizowanie imprez, spotkań integracyjnych dla rodzin, pozwalających na umacnianie więzi 

rodzinnych. 

 

V. Problem przemocy i agresji w środowisku szkolnym  

Główne wyniki badania 

A. POSTAWY UCZNIÓW WOBEC ZJAWISKA PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ: 

• Uczniowie biorący udział w badaniu potwierdzają występowanie przemocy w środowisku 

szkolnym. Uczyniło to 56,94% uczniów klas piątych i szóstych oraz 70,51% uczniów klas siódmych 

i ósmych. 

• Wielu uczniów przyznaje, że osobiście doświadczyło w szkole przemocy. Takie sytuacje 

potwierdziło 10,53% uczniów klas piątych i szóstych oraz 21,79% uczniów klas siódmych i ósmych. 

• Zarówno wśród uczniów młodszych jak i starszych najczęściej spotykaną formą przemocy okazała 

się agresja słowna i wyzwiska, a kolejno ośmieszanie i wulgaryzmy oraz poniżanie. I to najczęściej 

z tymi formami przemocy spotkali się osobiście uczniowie poszczególnych klas. 

Poniższa tabela obrazuje występowanie zjawiska przemocy wśród uczniów poszczególnych 

klas. 
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Zjawiska przemocy 

 

Uczniowie klas 

piątych i szóstych 

Uczniowie klas 

siódmych 

 i ósmych 

złośliwe smsy, wpisy przez komunikatory 15,31% 22,65% 

publikowanie w Internecie obraźliwych informacji 12,44% 8,97% 

publikowanie amatorskich filmów video 10,05% 5,56% 

poniżanie 27,27% 24,36% 

zastraszanie 17,22% 14,96% 

ośmieszanie, wulgaryzmy 34,45% 31,62% 

szantaż 13,40% 15,81% 

pobicie, opluwanie 24,88% 17,09% 

wyzwiska, agresja słowna 40,68% 39,32% 

grożenie, pokazywanie nieprzyzwoitych gestów 15,79% 18,38% 

Tabela 1. Różnica ilościowa zjawisk przemocy wśród uczniów poszczególnych klas. 

 

• Wraz z wiekiem badanych wzrasta częstotliwość występowania zjawisk przemocy poza terenem 

szkoły oraz czynne uczestnictwo w aktach przemocy. 
 

Uczniowie klas 

piątych i szóstych 

Uczniowie klas 

siódmych i ósmych 

Spotykanie przejawów przemocy poza szkołą 8,13% 20,58% 

Czynne uczestnictwo w aktach przemocy 9,57% 17,52% 

   Tabela 2. Zjawiska przemocy poza szkołą i uczestnictwo uczniów w aktach przemocy. 

 

• Uczniowie niezależnie od kategorii wiekowej, najczęściej wskazywali wychowawcę, nauczyciela lub 

rodziców jako osoby, do których się zwrócą, jeśli będą ofiarą lub świadkiem przemocy. 

• Duża grupa uczniów nie posiada wiedzy na temat instytucji z terenu gminy świadczących pomoc 

dla osób dotkniętych przemocą. Wśród uczniów klas piątych i szóstych do braku wiedzy w tym 

zakresie przyznało się 45,93% badanych, a wśród uczniów klas siódmych i ósmych 39,74%. 

 

Wnioski i rekomendacje 

Jak wynika z diagnozy bardzo istotnym problemem występującym w środowisku szkolnym jest 

przemoc. 

Szczególnie istotnym wydaje się być walka z ośmieszaniem, agresją słowną czy też poniżaniem. 

Agresja i przemoc w szkole przejawia się głównie w różnych formach napastliwości czy dokuczliwości 

jednych uczniów wobec innych (impulsywnym uderzeniu, zwymyślaniu, złośliwym podstawieniu nogi itp.) 

bądź w używaniu przez jakąś grupę dzieci siły czy pośredniej przemocy wobec słabszych, aby ich 

zastraszyć, podporządkować, uzyskać od nich pożądane "usługi" i dobra (np. pieniądze, atrakcyjne 

przedmioty). 

Należy zatem kontynuować projekty skupiające się na profilaktyce problemów agresji  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: BE26FCD6-0E45-4F02-8D87-2829F123528A. Podpisany Strona 14



15 

i przemocy, ukierunkowane na wszystkich uczniów. Planowane działania powinny być dostosowane 

do skali realnych problemów w różnych grupach wiekowych i obejmować przede wszystkim: 

▪ Prowadzenie programów profilaktycznych dotyczących zagadnień agresji, ze szczególnym 

uwzględnieniem agresji słownej, poniżania i ośmieszania. Zwiększanie wiedzy w zakresie 

sposobów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych oraz reagowania wobec zachowań 

agresywnych pozwoli młodym ludziom na swobodne funkcjonowanie w środowisku 

rówieśniczym. Ponadto niezbędnym jest zwrócenie uwagi na rolę osoby krzywdzącej oraz tego 

jak bardzo silnie jej działanie może wpłynąć na psychikę ofiary, szczególnie w tak młodym wieku. 

Posiadanie przez uczniów wiedzy w tym zakresie będzie miało również pozytywny wpływ na 

kształtowanie zachowań rzutujących na ich samoocenę oraz pewność siebie. 

▪ Ułatwianie dostępności informacji na temat instytucji świadczących pomoc osobom dotkniętym 

problemem przemocy, gdyż jak wskazują wyniki - istnieje spora grupa uczniów nie posiadająca 

wiedzy w tym zakresie. 

 

VI. Uczniowie wobec problemów związanych z substancjami psychoaktywnymi 

Główne wyniki badania 

A. POSTAWY UCZNIÓW WOBEC SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH: 

• Procent zażywania substancji psychoaktywnych wzrasta dość dynamicznie wraz z wiekiem 

badanych uczniów. 

Poniższa tabela obrazuje procent uczniów poszczególnych klas, którzy odbyli już inicjację 

alkoholową i nikotynową. 
Substancje  

psychoaktywne 

Uczniowie klas piątych i szóstych Uczniowie klas  

siódmych i ósmych 

Spożywanie alkoholu 9,57% 33,00% 

Palenie papierosów 2,87% 

21,79% 

(w tym osoby palące tradycyjne 

papierosy i e-papierosy) 

Tabela 3. Zażywanie substancji psychoaktywnych przez uczniów 

 

• Spośród osób mających za sobą inicjację alkoholową, 25,64% uczniów klas siódmych  i ósmych piło 

alkohol za namową osób trzecich. 

• Wśród okoliczności sprzyjających sięganiu po alkohol, uczniowie najczęściej wskazywali okres 

wakacyjny. Osoby, które przyznały się do picia alkoholu najczęściej deklarowały, że spożywały 

alkohol tylko raz. Tak wskazało 53,85% siódmo i ósmoklasistów. 

• Spośród osób mających za sobą inicjację nikotynową, 41,38% uczniów klas siódmych i ósmych 

zapaliło pierwszego papierosa za namową osób trzecich. 

• Wielu ankietowanych biorących udział w badaniu zadeklarowało, że zna osoby niepełnoletnie 

mające do czynienia z substancjami psychoaktywnymi. Pozyskane w trakcie badania dane wskazują, 

iż takie znajomości poszerzają się wraz z wiekiem badanych. 

Poniższa tabela obrazuje procent znajomości osób zażywających substancje psychoaktywne 

wśród uczniów. 

 

Znajomości osób zażywających 

substancje psychoaktywne 

Uczniowie klas 

piątych i szóstych 

Uczniowie klas 

siódmych i ósmych 

Spożywanie alkoholu 23,36% 55,56% 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: BE26FCD6-0E45-4F02-8D87-2829F123528A. Podpisany Strona 15



16 

Palenie papierosów 38,28% 64,53% 

Zażywanie narkotyków 2,87% 19,23% 

Tabela 4. Znajomość osób zażywających substancje psychoaktywne 

• Wraz z wiekiem wzrasta również możliwość dostępu do substancji psychoaktywnych. 

Poniższa tabela obrazuje ocenę dostępności substancji psychoaktywnych przez uczniów 

poszczególnych klas. 

 
Dostępność substancji 

psychoaktywnych 

Uczniowie klas 

piątych i szóstych 

Uczniowie klas 

siódmych i ósmych 

Zakup alkoholu 

- bardzo łatwy 

- raczej łatwy 

 

2,87% 

2,87% 

 

13,68% 

10,68% 

Zakup papierosów 

- bardzo łatwy 

- raczej łatwy 

 

2,39% 

5,74% 

 

16,24% 

12,39% 

Zakup narkotyków 

- bardzo łatwy 

- raczej łatwy 

 

- 

 

2,99% 

4,70% 

Tabela 5. Ocena dostępności substancji psychoaktywnych 

 

• Większość ankietowanych nie miało dotąd kontaktu z narkotykami. Do stosowania tego typu 

substancji psychoaktywnych przyznało się 10,26% uczniów klas siódmych i ósmych szkoły 

podstawowej. 

• Badani uczniowie prezentują stosunkowo dość dobry poziom wiedzy na temat konsekwencji 

zdrowotnych stosowania narkotyków, a także sankcji prawnych z tytułu ich posiadania. Niemniej 

jednak istnieje spora grupa osób, szczególnie wśród uczniów młodszych, która takiej wiedzy nie 

posiada. 

Poniższa tabela obrazuje poziom wiedzy uczniów poszczególnych klas w zakresie narkotyków. 

 

Zakres wiedzy w zakresie narkotyków 
Uczniowie klas  

piątych i szóstych 

Uczniowie klas  

siódmych i ósmych 

Konsekwencje zdrowotne 

- nie znam 
31,58% 16,67% 

- wiem ogólnie jakie są skutki 48,80% 62,82% 

- potrafię dokładnie powiedzieć jaki wpływ mają 

narkotyki na poszczególne funkcje organizmu 
19,62% 20,51% 

Konsekwencje prawne 

- nie znam 

 

39,23% 

 

16,24% 

- wiem ogólnie jakie są kary 41,15% 62,39% 

- potrafię dokładnie powiedzieć jakie sankcje 

grożą za posiadanie narkotyków 
19,62% 21,37% 

            Tabela 6. Znajomość konsekwencji zdrowotnych oraz sankcji prawnych z tytułu posiadania narkotyków 
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Wnioski i rekomendacje 

Część badań dotycząca postaw uczniów z terenu gminy Kowala wobec różnego rodzaju 

substancji psychoaktywnych pozwoliła na ocenę poziomu zagrożeń z nimi związanych. 

Analizując szczegółowe dane zauważamy, że wraz z wiekiem wzrasta możliwość dostępu do 

używek jakimi są papierosy, alkohol czy też narkotyki. Co więcej wielu uczniów ma problem  

z asertywnością, gdyż jak przyznają, ich pierwszy kontakt z tego typu używkami nastąpił za namową 

osób trzecich. Należy zatem rozmawiać z uczniami o asertywności i o różnych technikach odmowy  

w przypadku, gdy ktoś proponuje im jakąś używkę. Ważna jest tu również rola rodzica. Jak się okazało 

w obydwu grupach wiekowych rodzice cieszą się bardzo wysokim zaufaniem i uczniowie przyznają, że 

chętnie dzielą się z nimi swoimi problemami. 

Należy pamiętać, że młody człowiek, który ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa i funkcjonuje 

w środowisku, w którym czuje się dobrze, jest mniej podatny na kontakt z używkami, chętniej 

rozmawia o swoich problemach. Istotne jest zatem budowanie pozytywnego klimatu społecznego, 

który daje młodemu człowiekowi możliwość rozwijania kompetencji społecznych takich jak 

asertywność, umiejętność podejmowania odpowiedzialnych decyzji czy poczucia własnej wartości. 

Reasumując, w zakresie profilaktyki szkolnej, zasadnym będzie podejmowanie następujących działań: 

▪ Prowadzenie programów informacyjno- profilaktycznych podnoszących świadomość w zakresie 

zdrowotnych, psychologicznych i społecznych konsekwencji nadużywania alkoholu, palenia 

papierosów czy używania narkotyków. Wysoki poziom wiedzy w tym zakresie jest bowiem 

niezbędny do podejmowania odpowiedzialnych i świadomych decyzji dotyczących stosowania 

tego typu substancji psychoaktywnych. 

▪ Prowadzenie programów profilaktycznych kształtujących kompetencje osobowościowe młodych 

ludzi oraz ich zdolności interpersonalne niezbędne dla satysfakcjonującego funkcjonowania 

wśród rówieśników bez pomocy alkoholu, papierosów i narkotyków/dopalaczy. 

▪ Realizowanie szkoleń i warsztatów dla uczniów z zakresu profilaktyki społecznej. 

▪ Preferowanie programów profilaktycznych w szkołach obejmujących oprócz warsztatów dla 

młodzieży także zajęcia dla rodziców/prawnych opiekunów a także dla kadry pedagogicznej. 

▪ Realizowanie warsztatów dla nauczycieli i wychowawców w zakresie: tworzenia, realizacji, 

monitoringu i ewaluacji programów profilaktycznych. 

 

VII. Problem cyberprzemocy wśród uczniów  

Główne wyniki badania 

A. ZJAWISKO CYBERPRZEMOCY: 

• Większość badanych wie czym jest cyberprzemoc. Wiedzę na ten temat potwierdziło 73,21% 

uczniów klas piątych i szóstych oraz 94,44% uczniów klas siódmych i ósmych. 

• Ankietowani potwierdzają przypadki, w których osobiście doświadczyli cyberprzemocy, gdyż ktoś 

zrobił im zdjęcie lub nakręcił film wbrew ich woli. Takie sytuacje zostały potwierdzone przez 

12,44% uczniów klas piątych i szóstych oraz 39,74% klas siódmych i ósmych. 

• Część uczniów przyznała się do oczerniania lub szantażowania kogoś przy użyciu urządzeń 

elektronicznych. Takie przypadki potwierdziło 5,26% uczniów klas piątych i szóstych oraz 16,24% 

badanych z klas siódmych i ósmych. 

• Wielu ankietowanych zadeklarowało zawieranie znajomości przez Internet, a wraz z wiekiem 

częstotliwość takich sytuacji dość dynamicznie wzrasta. Wśród uczniów klas piątych i szóstych do 

tego typu działań przyznało się 35,88% badanych, a w grupie uczniów klas siódmych i ósmych 

65,81%. 

B. POSTAWY UCZNIÓW WOBEC ZJAWISKA CYBERPRZEMOCY: 
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• Zarówno młodsi jak i starsi uczniowie najczęściej przejmują się występowaniem cyberprzemocy  

i szukają pomocy, jednak wiele uczniów ignoruje to zjawisko całkowicie. 

• Niepojący jest wynik, iż wielu uczniów nie zna ani jednej instytucji udzielającej pomocy w sytuacji 

zetknięcia się z cyberprzemocą. Do braku wiedzy w tym zakresie przyznało się 68,42% uczniów 

klas piątych i szóstych oraz 89,74% klas siódmych i ósmych. 
 

Wnioski i rekomendacje 

Część badań dotycząca zjawiska cyberprzemocy wskazuje, iż jest to problem dotyczący również 

uczniów szkół z terenu gminy. Warto zatem uwrażliwiać młodzież na zjawisko cyberprzemocy oraz 

poszerzać ich wiedzę na temat tego jak odpowiednio reagować w sytuacji zetknięcia się z tym 

zjawiskiem. Nauczyciele i rodzice powinni podpowiadać swoim dzieciom, gdzie zgłaszać się, gdy jest 

się ofiarą lub świadkiem działania cyberprzemocy, gdyż bardzo wielu uczniów deklaruje brak wiedzy 

w tym temacie. 

Należy także zwrócić uwagę, że wielu uczniów deklaruje zawieranie znajomości przez Internet. 

Profilaktyka współczesnych zagrożeń dotyczących korzystania z mediów powinna zatem obejmować 

zagadnienia radzenia sobie z zaskakującymi czy też niebezpiecznymi zachowaniami nieznanych osób 

spotkanych w sieci. Ponadto istotnym jest uświadamianie na temat zagrożeń czyhających w Internecie, 

gdyż wraz z wiekiem zmienia się cel wykorzystywania sprzętów elektronicznych i uczniowie zaczynają 

coraz częściej przeglądać portale społecznościowe, strony poświęcone rozrywce oraz uczestniczyć  

w grach w wirtualne światy. W związku z tym ważne jest poznawanie zasad racjonalnego korzystania 

z mediów, ochrony swojej prywatności i danych osobowych. 

 

Reasumując powyższe, w ramach działań profilaktycznych zaleca się: 

▪ Realizowanie programów profilaktycznych dotyczących zagrożeń w sieci. Ułatwianie dostępności 

informacji na temat niebezpieczeństwa, jakim jest zawieranie nowych znajomości w Internecie. 

▪ Realizowanie projektów profilaktycznych dotyczących zagadnienia przemocy rówieśniczej  

z naciskiem na jej nową formę jaką jest cyberprzemoc. Ważnym jest podejmowanie działań 

ukierunkowanych na poszerzenie wiedzy na temat zagrożeń związanych z cyberprzemocą oraz 

kształtowanie od najmłodszych lat wrażliwości wobec takiego zjawiska. Posiadanie takiej wiedzy 

sprawi, że uczniowie nie będą obojętni wobec takiej formy przemocy, a co więcej będą potrafili  

w odpowiedni sposób na nią zareagować. 

▪ Ułatwianie dostępności informacji na temat organizacji czy serwisów internetowych pomagających 

w sytuacji zetknięcia się z cyberprzemocą. 

 

3. Problemy i potrzeby 
 W związku z powyższym istnieje potrzeba podejmowania przez gminę szeregu działań mających 

na celu promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych bez konieczności sięgania 

po alkohol, narkotyki czy substancje psychoaktywne oraz podejmowania działań naprawczych  

w stosunku do osób uzależnionych i ich rodzin. 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód 

społecznych i indywidualnych wynikających z nadużywania alkoholu, narkotyków i substancji 

psychotropowych. 
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4. Podstawa prawna 
 Podstawą niniejszego dokumentu są zadania własne gminy wynikające z ustawy z dnia 26 

października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy  

z dnia  29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Dokument zawiera kontynuację szeregu 

działań, zgodnych zarówno z kierunkami zawartymi w ustawie, jak i z innymi dokumentami 

strategicznymi na poziomie ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym: 

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 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym, 

4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, 

5. Ustawa z dnia 12 marca z dnia 2004 roku o pomocy społecznej, 

6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021r. w sprawie Narodowego Programu 

Zdrowia na lata 2021-2025 (Cel operacyjny 2: Profilaktyka uzależnień), 

8. Rekomendacje PARPA do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki 

 i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2022r., 

9.  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kowala na lata 2021-2024, 

10.  Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na lata 2022-2024, 

11. Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie gminy Kowala w latach 2021- 2023.  

 

 

5. Dostępność napojów alkoholowych  
Maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży ustalono Uchwałą Nr L.317.2018 Rady Gminy 

Kowala z dnia 31 sierpnia 2018 roku i wynosi ona: 

1. Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia  

w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży: 

• 60 zezwoleń o zawartości 4,5% alkoholu oraz piwa, 

• 40 zezwoleń o zawartości powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

• 50 zezwoleń o zawartości powyżej 18% alkoholu. 

2. Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia  

w miejscu sprzedaży wynosi 20. 

3. Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży wynosi 130 zezwoleń. 

 

6. Obszar współpracy z instytucjami w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 

terenie gminy 
1. Grupa AA - dobrowolna, samopomocowa grupa osób uzależnionych od alkoholu, utworzona  

w celu utrzymania trzeźwości mieszkańców gminy Kowala. 

2. Placówka Wsparcia Dziennego w formie Świetlicy Środowiskowej z elementami Socjoterapii 

,,Szansa’’ – placówka prowadzi działalność socjoterapeutyczną, wychowawczą i profilaktyczną 

wśród dzieci mieszkających w gminie Kowala. 
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3. Świetlice środowiskowe – pełnią funkcję centrów kultury lokalnej, organizują czas wolny, 

integrują społeczność. 

4. Zespół Interdyscyplinarny – podstawowe cele to usprawnienie systemu pomocy rodzinom 

dotkniętym i zagrożonym zjawiskiem przemocy domowej, zbudowanie systemu działań  

w zakresie pomocy rodzinom i osobom dotkniętych przemocą, udzielanie kompleksowej  

i profesjonalnej pomocy w rodzinie; do konkretnych zadań Zespół powołuje grupę roboczą, która 

pełni funkcję wspierającą i realizuje działania pomocowe wobec indywidualnych przypadków 

wystąpienia przemocy w rodzinie, zatrzymanie przemocy i niwelowanie skutków przemocy. 

5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - podejmowanie czynności 

zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu, powodującej 

rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylającej się od pracy albo 

systematycznie zakłócającej spokój lub porządek publiczny obowiązku poddania się leczeniu w 

zakładzie lecznictwa odwykowego; prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków 

korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. 

6. Placówki Oświatowe - realizacja zadań prewencyjnych, dotyczących zapobiegania problemom 

społecznym, w oparciu o szkolne programy profilaktyki, zgodnie z wymogami ustawy o systemie 

oświaty. 

7. Posterunek Policji - ochrona przed przemocą w rodzinie, egzekwowanie zakazu spożywania 

alkoholu w miejscach publicznych, prowadzenie systematycznych kontroli trzeźwości 

kierowców, interwencji w przypadkach zakłócenia porządku publicznego oraz działań 

profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej, dotyczących problematyki 

związanej ze zjawiskami patologicznymi.  

8. Ochotnicza Straż Pożarna – podtrzymywanie lokalnych zwyczajów i tradycji, opieka nad 

zabytkami, miejscami pamięci, miejscami kultu religijnego, kościołami. 

9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kowali-Stępocinie – udzielanie świadczeń 

zdrowotnych ludności zamieszkującej teren gminy Kowala, podejmowanie działań służących 

zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu, i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych 

wynikających z procesu leczenia.   

 

7. Koordynacja realizacji programu, sposób monitorowania  

i sprawozdawczości 
1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii jest koordynowany i realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

2. Zadania zawarte w programie zostaną powierzone do realizacji instytucjom, organizacjom, 

stowarzyszeniom i osobom fizycznym. 

3. Obsługę prawną i administracyjną realizacji programu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej. 

4. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  jako Koordynator Programu w imieniu Wójta 

sporządza raport z wykonania w danym roku programu i efektów jego realizacji, który 

przedkłada Radzie Gminy do 30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczy raport. 

 

8. Cele, zadania, sposób realizacji programu 
 

Cel główny: 
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Ograniczenie negatywnych konsekwencji społecznych, w tym szczególnie szkód zdrowotnych  

i zaburzeń życia rodzinnego wynikających ze spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych 

substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. 

Cele szczegółowe:  

1) zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od 

alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz członków ich rodzin, 

2) udzielenie rodzinom, w których występują problemy związane z używaniem alkoholu, 

narkotyków i innych substancji psychoaktywnych 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 oraz przemocy  

w rodzinie w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

4) prowadzenie działań profilaktycznych, informacyjnych, edukacyjnych oraz szkoleniowych w 

zakresie rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami behawioralnymi, 

5) ograniczenie skali zjawiska uzależnienia od alkoholu, narkotyków i innych substancji 

psychoaktywnych. 

Zadanie, sposób realizacji programu: 

Wykaz zadań realizowanych w ramach Programu zamieszczony został w rozdziale 15 - Wykaz  

i harmonogram realizacji zadań. 

9. Kontrola podmiotów prowadzących sprzedaż i podawanie napojów 
alkoholowych 

1. Kontrola przeprowadzana jest zgodnie z Procedurą przeprowadzania kontroli przestrzegania 

zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy 

Kowala (załącznik do zarządzenia nr 87.2019 Wójta Gminy Kowala z dnia 25 września 2019r.). 

2. Zakres podmiotowy kontroli obejmuje przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów 

alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Kowala. 

3. Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje przestrzeganie zasad i warunków korzystania  

z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych m.in.: 

1) zbadanie zakłócania porządku publicznego w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych, 

2) przestrzeganie określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności: 

a) posiadanie ważnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 

b) wnoszenie opłaty za korzystanie z zezwolenia (dowód wniesionej opłaty), 

c) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających 

odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, 

d) sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu wyznaczonym w zezwoleniu, 

e) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez 

przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu, 

3) przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  

a w szczególności: 

a) niesprzedawanie i niepodawanie napojów alkoholowych osobom do lat 18, nietrzeźwym, 

na kredyt lub pod zastaw, 

b) uwidacznianie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu, 

c) sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu  

(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w punktach 
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sprzedaży, którymi są: sklepy branżowe ze sprzedażą napojów alkoholowych, 

wydzielone stoiska ze sprzedażą alkoholu w samoobsługowych placówkach handlowych 

o powierzchni sprzedażowej powyżej 200 m2, pozostałe placówki samoobsługowe oraz 

inne placówki handlowe, w których sprzedawca prowadzi bezpośrednią sprzedaż 

napojów alkoholowych, 

d) przestrzeganie ustawowego zakazu reklamowania i promocji napojów alkoholowych, 

e) przestrzeganie zakazu spożywania alkoholu w miejscy sprzedaży (dotyczy sklepów) oraz 

najbliższej okolicy. 

4. Kontrola przeprowadzana jest przez upoważnionych członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, funkcjonariuszy Policji. 

5. W szczególności  kontrolą objęte będą punkty sprzedaży alkoholu: 

a) które w roku poprzednim nie były kontrolowane, 

b) nowopowstałe punkty sprzedaży, 

c) na które wpływają skargi lub interwencje, 

d) w których stwierdzono nieprawidłowości. 

6. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego, osoby zastępującej 

kontrolowanego lub przez niego zatrudnionej bądź wyznaczonej. 

7. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół. 

8. Na podstawie protokołu kontroli organ wydający zezwolenia wzywa przedsiębiorcę do 

usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie, a jeżeli mogą one stanowić 

podstawę do cofnięcia zezwolenia – wszczyna postępowanie w przedmiocie cofnięcia 

zezwolenia. 

 

10. Kompetencje, zasady wynagradzania Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie Regulaminu 

zatwierdzonego przez Wójta. 

2. Do kompetencji Komisji należy: 

- opiniowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 

- inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką  

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,  

-  motywowanie osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu i ich rodzin do rozpoczęcia 

procesu leczenia w ramach procedury zobowiązania do leczenia odwykowego, 

- udzielenie konsultacji członkom rodzin z problemem alkoholowym, 

- opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod 

względem zgodności limitu i lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Gminy, 

- kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub 

podawanie napojów alkoholowych. 

3. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

- koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym 

koszt wynagrodzeń członków, pokrywane są ze środków przeznaczonych na realizację 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii, 

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

określa Rada Gminy, 
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- Przewodniczącemu i zastępcy przewodniczącego przysługuje wynagrodzenie po 240 złotych 

brutto, członkom Gminnej Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 180 złotych 

brutto za udział w posiedzeniu lub kontroli, 

- podstawę do wypłacania wynagrodzenia stanowią podpisane przez Przewodniczącego 

Komisji lub Zastępcę Przewodniczącego wykazy sporządzone na podstawie listy obecności. 

4. Procedura przyjmowania i rozpatrywania wniosków wpływających do Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Leczenie osób uzależnionych co do zasady jest dobrowolne, a przymus leczenia może być 

nałożony wyłącznie przez sąd. Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o przymusowe leczenie 

są wydziały rodzinne i nieletnich w sądach rejonowych. Przepisy regulujące procedurę leczenia osób 

uzależnionych od alkoholu reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  

w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Do sądu złożyć wniosek mogą dwie instytucje: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Kowali oraz Prokurator. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowali-Stępocinie przyjmuje 

wnioski o leczeniu osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na 

terenie gminy Kowala. Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w godz. 7:00 – 15:00 (poniedziałek 8:00-16:00). 

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście. Telefonicznie udzielane są jedynie informacje ogólne, np. 

o zasadach pracy Komisji lub o adresach i telefonach poradni: informacje o stanie konkretnej sprawy 

udzielane są tylko na miejscu. 

Najlepiej jest, gdy osoba zgłaszająca problem to członek najbliższej rodziny, który dobrze zna 

skalę problemu i wie, jak naprawdę wygląda sytuacja rodzinna. Ponadto, wniosek o leczenie mogą do 

Komisji złożyć inne instytucje, takie jak GOPS, Policja itp. Również sama osoba uzależniona z własnej 

inicjatywy może przyjść do GKRPA po pomoc i poradę w sprawie podjęcia leczenia. 

Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, na przymusowe leczenie można 

skierować osoby, które w związku ze swoją choroba alkoholową: 

• powodują rozkład życia rodzinnego, 

• powodują demoralizację nieletnich, 

• systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, 

• uchylają się od pracy. 

Podczas zgłoszenia osoby, w stosunku do której jest podejrzenie uzależnienia od alkoholu, 

zgłaszający wypełnia wniosek, zawierający szczegółowe dane zgłaszanej osoby. Jeżeli istnieją inne 

dokumenty potwierdzające uzależnienie, np. karty leczenia szpitalnego, zaświadczenie lekarskie, 

informacje z Policji itp., należy je zabrać ze sobą celem dołączenia do akt sprawy. Składający wniosek 

może zastrzec sobie anonimowość, jeżeli obawia się negatywnej reakcji osoby pijącej. Ponadto  

w przypadku skierowania sprawy do sądu o przymusowe leczenie, osoba zgłaszająca może występować 

w sądzie jako świadek. Na podstawie wypełnionego wniosku, Komisja wzywa osobę, co do której 

zachodzi podejrzenie, że jest uzależniona od alkoholu, do osobistego zgłoszenia się na tzw. rozmowę 

motywującą do leczenia. Termin zgłoszenia się na rozmowę określony jest w zaproszeniu, które 

przesyłane jest listem poleconym. 

 1. Dobrowolne leczenie 

To wariant najbardziej optymistyczny, bo dobrowolne podjęcie leczenia daje największe szanse 

na wyjście z nałogu. Zawsze należy pamiętać, że leczenie jest bezpłatne. Osoba, która dobrowolnie 

podejmie leczenie w wybranym przez siebie ośrodku, nie jest pozostawiana sama sobie, gdyż 

zobowiązana jest do zgłoszenia się na posiedzenie komisji (zazwyczaj raz na miesiąc) z aktualnym 

zaświadczeniem potwierdzającym uczęszczanie na terapię. Ponadto przy komisji, na miejscu działa 
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terapeuta od uzależnień. Takie osoby zawsze są informowane, że w przypadku zaprzestania leczenia  

i zaniedbania dostarczania zaświadczeń kontynuacji leczenia, sprawa zostanie skierowana do sądu. 

2. Osoba wezwana przychodzi na spotkanie i oświadcza, że nie ma problemu alkoholowego 

W takiej sytuacji komisja może skierować na badanie do biegłych sądowych, którzy są uprawnieni 

do orzekania o uzależnieniu (są to: lekarz psychiatra oraz psycholog ). Badanie jest bezpłatne (koszty 

pokrywa gmina).Wynik badania jest bardzo istotny zarówno dla Komisji, jak i w ewentualnym 

postępowaniu przed sądem. Jeżeli z opinii biegłych wynika, że osoba nie jest uzależniona, sprawa przed 

Komisją jest zamykana. Jeżeli natomiast z opinii biegłych wynika, że dana osoba jest uzależniona, to 

wtedy kolejny raz motywuje się ją do leczenia. W przypadku, gdy osoba chce podjąć leczenie 

dobrowolnie, to zastosowanie ma wariant 1 (czyli leczenie dobrowolne, ale pod nadzorem Komisji). Jeżeli 

– mimo opinii biegłych potwierdzających uzależnienie – osoba odmawia leczenia, stosuje się wariant 3. 

3. Kierowanie wniosku o przymusowe leczenie do sądu. 

Procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego jest uruchamiana w następujących 

przypadkach: 

• mimo opinii biegłych potwierdzających uzależnienie osoby, odmawia ona przed Komisją 

podjęcia leczenia; 

• wtedy gdy osoba, która zgodziła się na badanie przez biegłych, nie zgłosi się na nie, Komisja 

również kieruje sprawę do sądu – Komisja bowiem nie ma możliwości zmuszania 

kogokolwiek do badania, natomiast uprawnienie takie przysługuje sądowi; 

• do sądu sprawa kierowana jest wtedy, gdy osoba trzykrotnie nie zgłosi się na rozmowę 

motywacyjną (wezwanie na rozmowę wysyłane jest listem poleconym, za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru i jest dwukrotnie awizowane przez Pocztę lub kuriera); 

• w przypadku, gdy osoba zgłosi się na wezwanie Komisji i oświadczy od razu, że nie zgadza 

się na badanie przez biegłych i nie zamierza się leczyć dobrowolnie, sprawa również jest 

kierowana do sądu. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sąd powinien wyznaczyć pierwszą rozprawę w ciągu 

miesiąca od wpłynięcia wniosku Komisji o przymusowe leczenie uczestnika (bo tak zgodnie z przepisami 

prawa nazywa się osobę, co do której złożony został wniosek do sądu). Jeżeli w danej sprawie brak jest 

opinii biegłych (bo np. osoba nie zgodziła się na badanie przez biegłych przed Komisją), to sąd kieruje 

taką osobę na badanie. Trzeba pamiętać, że postępowanie sądowe może się przedłużać, np. z powodu 

nieobecności uczestnika, uchylania się od badania przez biegłych, przedstawiania dowodów itp. Sąd ma 

uprawnienie do nakazania przymusowego doprowadzenia przez Policję uczestnika na rozprawę, 

również na badanie. Komisja nie ma wpływu na czas rozpatrzenia sprawy przez sąd. Ten etap 

postępowania odbywa się już bez udziału członków Komisji (z pewnymi wyjątkami, gdy Sąd zadecyduje 

o obowiązku uczestniczenia przedstawiciela Komisji podczas rozprawy). Sąd może na podstawie 

zebranych dowodów (opinii biegłych, zeznań uczestnika, świadków, wywiadu Policji) wydać następujące 

orzeczenie: 

• oddalić wniosek, gdy osoba nie jest uzależniona, 

• orzec obowiązek leczenia odwykowego w otwartym (niestacjonarnym) zakładzie leczniczym 

(czyli poradni) lub w zakładzie zamkniętym (stacjonarnym, czyli szpitalu). 

Postępowanie przed sądem jest dla osoby uzależnionej bezpłatne. Sąd orzeka o obowiązku 

leczenia odwykowego w formie postanowienia, od którego przysługuje apelacja. Sądowy obowiązek 

poddania się leczeniu odwykowemu trwa tak długo, jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej jednak niż 

dwa lata od uprawomocnienia się orzeczenia sądu. Na czas trwania obowiązku leczenia sąd może 

ustanowić nadzór kuratora. 
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11. Adresaci programu 
 Nadużywanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych to problem znacznej części 

społeczeństwa, tym sam program dedykowany jest wszystkim mieszkańcom gminy Kowala. Zarówno tym, 

którzy na co dzień stykają się z problem uzależnień oraz ich konsekwencjami jednostkowymi, rodzinnymi 

i społecznymi jak i wszystkim zainteresowanym tą problematyką. W szczególności jednak: 

- dzieciom i młodzieży, 

- osobom dorosłym pijącym szkodliwie i ryzykownie, 

- osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych  

- osobom współuzależnionym od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, 

- osobom  uzależnionym behawioralnie, 

- ofiarom przemocy w rodzinie, 

- sprawcom przemocy w rodzinie. 

 

12. Przewidywane efekty realizacji Programu 
1. Zmiana postaw wobec problemu uzależnień wśród dzieci i młodzieży, ludzi z problemem 

uzależnień i ich rodzin. 

2. Wzrost poziomu wiedzy u osób profesjonalnie pomagających osobom uzależnionym od alkoholu, 

narkotyków i innych substancji psychotropowych i ich rodzinom. 

3. Zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych oraz 

członków ich rodzin. 

4. Promocja zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i innych środków uzależniających.  

5. Edukowanie mieszkańców gminy na temat skutków nadużywania alkoholu, narkotyków  

i substancji psychotropowych oraz problemów związanych z uzależnieniami behawioralnymi. 

6. Ograniczanie skali problemu uzależnień. 

 

13. Partnerzy  
Partnerami i realizatorami programu będą: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Posterunek Policji, Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Kowali-Stępocinie, placówki oświatowe z terenu Gminy, Radni Gminy Kowala  

i Sołtysi.  

Biorąc pod uwagę fakt, że Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 dotyczy bardzo różnych problemów 

społecznych, często towarzyszących problemom uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, 

narkotyków oraz uzależnień behawioralnych należy zakładać, że będzie on wchodził w szerokie 

interakcje z innymi, realizowanymi równolegle programami, a w szczególności z: 

- Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

- Gminnym Programem Wspierania Rodziny. 

 

14. Podmiot odpowiedzialny za realizację programu 
Za realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 
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15. Wykaz i harmonogram realizacji zadań 
 

 

Cel strategiczny: 

 

Ograniczenie negatywnych konsekwencji społecznych, w tym szczególnie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego wynikających ze spożywania alkoholu, zażywania 

narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych  

Cele szczegółowe Zadania Realizatorzy Wskaźniki Czas realizacji 

Zwiększenie dostępności i 

skuteczności pomocy 

terapeutycznej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i 

innych substancji 

psychoaktywnych oraz członków 

ich rodzin 

1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-

Informacyjnego dla osób uzależnionych ich 

rodzin oraz przemocy domowej 

GOPS, Komisariat policji 

• liczba osób korzystających z 

pomocy terapeuty uzależnień, 

• liczba osób uczestniczących w 

spotkaniach edukacyjnych 

2022-2023 

2. Szerokie informowanie społeczeństwa o 

możliwościach korzystania z lokalnej 

pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych i współuzależnionych 

poprzez upowszechnianie materiałów 

edukacyjnych i udział w kampaniach 

społecznych 

Placówki oświatowe, 

GOPS, GKRPA 

• liczba rozprowadzonych ulotek, 

plakatów, broszur  

2022-2023 

3. Wspieranie działalności grupy wsparcia dla 

osób uzależnionych i współuzależnionych   

oraz grup AA 

GOPS 

• liczba zorganizowanych 

spotkań  

• liczba osób biorących udział w 

spotkaniach 
2022-2023 

4. Finansowanie badań klientów GKPRA 

skierowanych do biegłych sądowych w celu 

wydania opinii w przedmiocie uzależnienia 

od alkoholu 

GKRPA 

• Liczba opinii psychiatryczno-

psychologicznych 

sporządzonych przez biegłych 

 

 

 

 

 

1. Finansowanie działalności Placówki 

Wsparcia Dziennego z elementami 

 

GOPS 

• liczba dzieci korzystających ze 

wsparcia w świetlicy 

środowiskowej, 

2022-2023 
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Udzielenie rodzinom, w których 

występują problemy związane z 

używaniem alkoholu, narkotyków 

i innych substancji 

psychoaktywnych pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w 

szczególności ochrony przed 

przemocą w rodzinie 

 

socjoterapii w formie Świetlicy 

Środowiskowej z elementami socjoterapii 

„Szansa”, w tym doposażenie, która w 

ramach realizowanych działań prowadzi 

zajęcia o charakterze profilaktycznym, 

socjoterapeutycznym i wychowawczym, 

organizowanie wyjazdów do kina, teatru, 

wycieczki. 

• liczba dzieci biorących udział 

w wyjazdach, 

• liczba zorganizowanych 

wyjazdów 

2. Dożywianie dzieci uczestniczących w 

zajęciach Placówki Wsparcia Dziennego z 

elementami socjoterapii w formie Świetlicy 

Środowiskowej z elementami socjoterapii 

„Szansa”, 

GOPS 

• liczba dzieci dożywianych 

2022-2023 

3. Udzielanie osobom i rodzinom osób 

pijących szkodliwie i ryzykownie oraz 

uzależnionym i borykającym się z różnymi 

problemami rodzinnymi, pomocy 

psychologicznej, psychiatrycznej i prawnej 

GKRPA, GOPS 

• liczba osób korzystających z 

pomocy psychologa, prawnika i 

psychiatry 

2022-2023 

4. Konsultacje osób zgłoszonych do GKPRA  GKRPA 
• liczba wniosków skierowanych 

do GKRPA 
2022-2023 

5. Motywowanie osób uzależnionych do 

podjęcia leczenia i terapii 
GOPS, GKRPA 

• liczba osób, które dobrowolnie 

podjęły terapię 

• liczba zorganizowanych 

posiedzeń Komisji 

• liczba przeprowadzonych 

rozmów 

2022-2023 

6. Przekazywanie wniosków do sądu o 

zobowiązanie do podjęcia leczenia 

odwykowego 

GKRPA 

• liczba wniosków skierowanych 

do sądu 2022-2023 

 

 

 

 

 1. Współpraca z dyrektorami szkół w celu 

podejmowania wspólnych działań o 

charakterze profilaktyczno – naprawczym w 

sprawach indywidualnych uczniów 

GOPS, Placówki Oświatowe 
• liczba dzieci objętych 

wsparciem przez psychologa, 
2022-2023 
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Prowadzenie profilaktycznej 

działalności informacyjnej i 

edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii oraz przemocy w 

rodzinie w szczególności dla dzieci 

i młodzieży 

pedagoga, pracownika 

socjalnego 

 2. Aktywny udział szkół w ogólnopolskich 

kampaniach profilaktycznych 
Placówki oświatowe, GOPS 

• liczba placówek biorących 

udział w kampaniach 

• liczba kampanii 

profilaktycznych skierowanych 

do dzieci i młodzieży  

2022-2023 

 3. Rozpowszechnianie wśród uczniów, 

rodziców i mieszkańców gminy ulotek i 

broszur na temat konsekwencji picia 

alkoholu (w tym FASD), zażywania 

narkotyków, palenia tytoniu, dopalaczy i 

innych środków psychotropowych w tym 

uzależnień behawioralnych 

Placówki Oświatowe, 

GOPS, GKRPA, 

Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej 

• liczba rozprowadzonych ulotek  2022-2023 

 4. Dofinansowanie szkoleń i kursów 

specjalistycznych w zakresie pracy 

profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą oraz 

rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć 

profilaktycznych organizowanych dla 

nauczycieli, pedagogów i psychologów 

Placówki oświatowe, GOPS 

• liczba placówek biorących 

udział w szkoleniach,  

• liczba kursów i szkoleń, 

• liczba osób biorących udział w 

kursie lub szkoleniu 

2022-2023 

 5. Zakup materiałów edukacyjnych 

zawierających podstawowe informacje na 

temat uzależnień behawioralnych, 

adresowanych do nauczycieli i pedagogów, 

terapeutów uzależnień  

GOPS, Placówki Oświatowe 
• liczba zakupionych materiałów 

(plakaty, ulotki, publikacje) 
2022-2023 

 6. Promocja wśród dorosłych mieszkańców 

gminy ogólnopolskich kampanii 

profilaktycznych  min. poprzez 

rozprowadzanie materiałów edukacyjnych 

 

Palcówki oświatowe, 

GOPS, GKRPA 

• liczba przeprowadzonych 

kampanii 
2022-2023 

 7. Prenumerata czasopisma o problematyce 

profilaktycznej 
GOPS 

• liczba placówek oświatowych 

otrzymujących czasopisma 
2022-2023 
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 8. Zakup materiałów edukacyjnych w zakresie 

profilaktyki uzależnień do Punktu 

Konsultacyjno-Informacyjnego 

GOPS 
• liczba zakupionych materiałów 

(plakaty, ulotki, publikacje) 
2022-2023 

 9. Motywowanie dzieci i młodzieży do 

osiągnięcia bardzo dobrych wyników w 

nauce, promowanie i nagradzanie za 

osiągnięcia w nauce promujące zdrowy i 

trzeźwy styl życia, organizowanie 

konkursów i szkolnych talentów 

Placówki oświatowe, GOPS 

• liczba szkół, które wzięły 

udział w zdarzeniach, 

• liczba uczniów wyróżnionych, 

• ranking najlepszych 

upubliczniany na stronie UG 

2022-2023 

 10. Wspieranie działań profilaktycznych i 

wolontarystycznych polegających na 

promocji spędzania wolego czasu bez 

używek poprzez organizowanie lokalnych 

imprez o charakterze rozrywkowym, 

prozdrowotnym, społecznym dla dzieci i 

młodzieży 

Placówki oświatowe, GOPS 

• liczba zorganizowanych 

imprez lokalnych, 

• liczba osób biorących udział w 

wydarzeniach 

2022-2023 

 11. Organizowanie wolnego czasu dzieci i 

młodzieży w czasie ferii letnich i zimowych 

w bazie Placówki Wsparcia Dziennego z 

elementami socjoterapii w formie Świetlicy 

Środowiskowej z elementami socjoterapii 

„Szansa” w formie zajęć świetlicowych 

GOPS, GKRPA 
• liczba dzieci biorących udział 

w zajęciach 
2022-2023 

 12. Organizowanie spotkań, prelekcji i szkoleń 

ze specjalistami w dziedzinie profilaktyki 

uzależnień, przemocy domowej dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych 

Placówki oświatowe, 

GKRPA, GOPS, Komisariat 

Policji, 

• liczba przeprowadzonych 

spotkań, prelekcji, szkoleń 
2022-2023 

 13. Organizowanie i finansowanie szkoleń dla 

Komisji, Radnych Gminy, sołtysów i innych 

podmiotów realizujących Gminny Program 

Profilaktyki Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii 

GKRPA, GOPS 

• liczba przeprowadzonych 

szkoleń, 

• liczba osób biorących udział w 

szkoleniach 

2022-2023 
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 14. Udział kadry placówek oświatowych 

(nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy) w 

szkoleniach, warsztatach, seminariach z 

zakresu profilaktyki uzależnień i zachowań 

problemowych dzieci i młodzieży 

Placówki oświatowe, GOPS 

• ilość odbytych szkoleń, 

warsztatów i seminariów 

• liczba osób biorących udział w 

warsztatach, szkoleniach i 

seminariach  

2022-2023 

 15. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a także działań na rzecz 

dożywiania dzieci uczestniczących w 

pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych 

GOPS, placówki oświatowe 

• liczba dzieci biorących udział 

w zajęciach sportowych 

• liczba przeprowadzonych zajęć 

2022-2023 

 
 16. Opracowanie Diagnozy lokalnych 

problemów/zagrożeń społecznych 
GOPS 

• liczba opracowanych 

dokumentów 
2023 

 

 

 

 

 

 

Ograniczenie skali zjawiska 

uzależnienia od alkoholu, 

narkotyków i innych substancji 

psychotropowych  

 1. Współpraca ze sklepami prowadzącymi 

sprzedaż napojów alkoholowych i alkoholu 

m.in. poprzez prowadzenie szkoleń z 

asertywnych technik odmowy sprzedaży 

alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym, 

rozprowadzanie ulotek profilaktycznych 

GOPS, GKRPA, Urząd 

Gminy 

• liczba współpracujących 

sklepów  

• liczba przeprowadzonych 

szkoleń dla sprzedawców 

2022-2023 

 2. Kontrola punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych w zakresie przestrzegania 

zasad i warunków korzystania z zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych 

GKRPA, 

• liczba przeprowadzonych 

kontroli 

• liczba skontrolowanych 

punktów 

2022-2023 

 3. Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych 

odwołujących się do strategii 

profilaktycznych 

Placówki oświatowe, GOPS 

• liczba dzieci biorących udział, 

liczba zajęć sportowych 

odwołujących się do strategii 

profilaktycznych 

2022-2023 

 4. Wspomaganie działalności instytucji, 

stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązaniu problemów alkoholowych 

GOPS, GKRPA, Urząd 

Gminy 

• liczba instytucji biorących 

udział, liczba stowarzyszeń, 

liczba osób fizycznych 

2022-2023 

 5. Realizacja działań kulturalno –muzyczno – 

towarzyskich, promujących zdrowy i 

trzeźwy styl życia w środowisku lokalnym 

Placówki oświatowe, 

GOPS, Urząd Gminy 

• liczba środowisk biorących 

udział, liczba działań, liczba 

osób biorących udział 

2022-2023 
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 6. Realizacja rekomendowanych programów 

profilaktycznych oraz opracowanych przez 

pedagogów, nauczycieli w placówkach 

oświatowych oraz stowarzyszenia i 

organizacje pozarządowe dla dzieci i 

młodzieży 

GOPS, Placówki 

Oświatowe, organizacje 

pozarządowe 

• liczba zrealizowanych 

programów  

• liczba dzieci i młodzieży 

biorących udział w programach 

2022-2023 

 7. Edukacja publiczna w zakresie problematyki 

alkoholowej, narkomanii, uzależnień 

środkami psychotropowymi i 

behawioralnych 

GOPS, GKRPA 

 

• liczba spotkań, 

 

2022-2023 
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Uzasadnienie 

1 stycznia 2022r. weszła w życie Ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o zmianie ustawy o zdrowiu 
publicznym oraz niektórych ustaw.  Zapisy ustawy wskazują, że zadania związane z przeciwdziałaniem 
uzależnieniom behawioralnym powinny stanowić element gminnych lub wojewódzkich programów 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 

Zgodnie z przekazanymi przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom informacjami 
samorządy gminne są zobowiązane, nie później niż do 31 marca 2022r. przyjąć nowe, wspólne, gminne 
programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. 
Uchwalone przed dniem 1 stycznia 2022r. gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zachowuje moc do dnia uchwalania gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, nie dłużej niż do 
dnia 31 marca 2022r. i są finansowane na dotychczasowych zasadach.  Nowym elementem stają się również 
zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym. 

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia nowego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kowala 

  

Jan Tomasz Fryszkowski 
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